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ECHYŇSKÝ
ČERVENEC – SRPEN 2015

+ Životní jubilea 
červenec 2015
94 let Burianová Anastázie
92 let Prošková Anna
90 let Čížková Libuše 

Hejlíková Milada
Hovorková Vlasta

87 let Malíková Jaroslava 
Neškodný Josef 
Roesslerová Blanka 

86 let Pítrová Věra
85 let Cikánek Josef

Kroupa Milan
Vomáčková Růžena

84 let RSDr. Michal Otakar
Řeháková Jarmila

83 let Ševčíková Marie
Klůfa Stanislav

81 let Andrejs Jaroslav
Hovorka Josef
Matyásek Václav 
Nováková Wanda

80 let Hrnčárková Anna 
Petráňová Hana

79 let Čábelová Božena
78 let Růžička Jaroslav
77 let Haškovcová Marie

Chalupská Anna
Šmídová Růžena

76 let Zelenková Zdeňka
75 let Kroupová Libuše

Matyásková Věra

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
B

Z obsahu:

Kultura a sport léto 2015 8/9
Příspěvky do zářijového vydání 
posílejte nejpozději 18. srpna na 
propagace@kulturnidum.cz

160 let Bechyňského divadelního 
spolku Lužnice 7

srpen 2015
91 let Kovandová Marie
89 let Stínil Bohumír
88 let Jánský František

Karlíková Jitka
85 let Husa Václav

Nosálková Ludmila
Krejčí Vratislav

84 let Danák Jozef 
Fábera Václav 
Hrádek Miloslav
Kardová Marie
Piskačová Marie

83 let MUDr. Ingrová Helena 
82 let Bouška Jiří
81 let Bakule Jaroslav

Tupý Václav 
79 let Kojnoková Marie
78 let Urbaník Ludvík
77 let Hovorková Marie

Švecová Jaroslava
Vrůblová Ludmila

76 let Kordina Jaroslav
75 let Dobiášová Božena

Tak jako hejno krkavců snesli 
se na tuto zemi, aby vyklovali 
každé zrnko zlata a stříbra. 
Nemají slitování. 
Jejich srdce zjedovatěla 
touhou po bohatství. 
Se vším kupčí, všechno 
prodávají. 
Chceš pokřtít dítě? 
Zaplať!
Chceš loupit a vraždit? 
Zaplať a bude ti odpuštěno. 
Ale pak, kdyby sám ďábel 
zaplatil, vstoupil by na 
nebesa? 
A za peníze takto vydřené 
z chudého lidu koně krásné 
chovají, čeleď nepotřebnou 
drží, v kostky hrají a na své 
kuběny kožichy drahé věší, 
zatímco Kristus chodil bos 
a neměl, kde by hlavu složil. 
Však poznejte se, vy zloději 
chudého lidu, neboť Bůh i lid 
vás vidí.

 Mistr Jan Hus 1415–2015
600 let

ECHYŇSKÝB

Když jsem zmínil hřbitov, mohu aspoň ze 
svého pohledu konstatovat, že se stav Slovo starosty zejména údržby a úklidu výrazně zlepšil. 
Podařilo se nám z úřadu práce získat dotaci 
na jednoho pracovníka, který se o tyto 

Vážení spoluobčané, prostory stará.
Nastává čas prázdnin a dovolených, na Zvládli jsme zprovoznit koupaliště již na 

které se každý z nás těší, jak si odpočine začátku června, a bylo tak možné využít 
a nabere nových sil do dalšího období. neobvykle teplého počasí k rekreaci.
Činnost ve městě se však ani prázdninami Byl opravený chodník v Čechově ulici po 
nezastaví. Kromě kulturních akcí budou pravé straně směrem do ulice Za Trubným.
v létě probíhat i akce investiční, například: Zaregistroval jsem i „zaručené zprávy“ 
ź výměna oken v tělocvičně a oprava o využití objektu bývalého domova pro 

fasády v ZŠ Školní, seniory na náměstí. Skutečnost je taková, že 
ź výměnu oken čeká i severovýchodní Město v současné době vede jednání 

průčelí v ZŠ F. Křižíka, která bude částečně s vlastníkem, Jihočeským krajem, o možnos-
financována z dotace Jihočeského kraje, tato ti převodu budov. O využití části objektu má 
činí 490.000,- Kč, rovněž zájem Domov sv. Anežky z Týna nad 
ź začneme opravovat chodník Na Libuši Vltavou.

směrem k LAUFEN CZ, Možná jste zaznamenali v médiích infor-
ź provedeme opravu zpevněné plochy před mace o zachování AJG a keramických sbírek 

hasičskou zbrojnicí, v Bechyni. S Jihočeským krajem a AJG je 
ź dovybavíme prvky skateparku na projednána varianta, že by město od roku 

stadioně, 2018 poskytlo objekt bývalého domu služeb. 
ź v průběhu srpna by se měla dokončit Do té doby zůstane AJG ve stávajících 

I. etapa parkoviště na sídlišti Písecká, prostorech. 
ź pracujeme na vytvoření parkovacích stání Pro podrobné informace k dění ve městě 

u mateřské školky... neváhejte kontaktovat.
Dále bych rád upozornil, že od 1. 7. 2015 Nyní Vám všem přeji krásné prázdniny, 

bude opět ve správě městské společnosti pěknou Vámi vytouženou dovolenou.
Bytenes smuteční místnost na hřbitově. Pavel Houdek, starosta města

mě 
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+
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele VÝSLEDKY TŘÍDĚNÍ 
počítačů také je, že odevzdání 10 vyslou-

ODPADŮ V BECHYNI žilých monitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod notebooku po dobu V ROCE 2014
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto 
zásadně přispívají k ochraně životního Snaha obyvatel obce recyklovat staré 
prostředí, si zaslouží obrovský dík. a nepoužívané elektrospotřebiče se již 

Město spolupracuje v rámci zpětného několik let vyplácí. Naše obec obdržela 
odběru elektrozařízení také se společností certifikát vypovídající nejen o přínosech 
ELEKTROWIN a.s. Ze sběrného dvora tato třídění televizí a počítačových monitorů, ale 
společnost odvezla 113 ks (4,89 t) lednic, také o velkém významu sběru počítačů, 
80 ks (3,7 t) velkých spotřebičů (el. sporáky, notebooků, rádií a drobných spotřebičů jako 
pračky, myčky apod.) a 4,07 tuny malých jsou mobilní telefony, walkmany. Díky 
spotřebičů (mikrovlnné trouby, vysavače, environmentálnímu vyúčtování společnosti 
žehličky, šlehače…).ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, 

V Bechyni již řadu let třídíme plasty, papír o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primár-
a sklo. V loňském roce se do kontejnerů po ních surovin či vody jsme díky recyklaci 
Bechyni a ve sběrném dvoře vytřídilo 50,64 t vysloužilého elektra ušetřili ekosystém 
plastů, 2,55 t nápojových kartonů, 83,77 t Země. Víme také, o jaké množství jsme 
skla, 95,49 t papíru a 18,3 t kovů. Díky snížili produkci skleníkových plynů CO  nebo 2

 a  tohoto tříděného sběru a recykla-nebezpečného odpadu. Informace vycházejí 
ce využitelných odpadů včetně obalových ze studií neziskové společnosti ASEKOL, 
jsme ve spolupráci se společností která s obcí dlouhodobě spolupracuje na 
EKO KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního recyklaci vytříděných elektrozařízení.
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, Z Certifikátu Environmentálního vyúčto-
kterou jsme v Bechyni tříděním plastů, vání společnosti ASEKOL vyplývá, že 
papíru, skla, nápoj. kartonů a kovů občané naší obce v loňském roce vytřídili 

2dosáhli, představuje 328,784 t CO  ekv. 462 televizí, 160 monitorů a 4161 kg 
a úsporu energie 7 647 304 MJ.drobných spotřebičů. 

Tím jsme uspořili 195,933 MWh 
3  elektřiny, 8 990,83 litrů ropy, 873,24 m  

Ze sběrného dvora se v roce 2014 dále vody a 8,06 tun primárních surovin. Navíc 
odvezlo 11,38 t pneumatik, 83,31 t nábytku, jsme snížili emise skleníkových plynů 

2 10,4 t nebezpečných odpadů, 125,13 t o 44,04 tun CO  ekv. a produkci nebez-
biologicky rozložitelného odpadu. Dále se na pečných odpadů o 171,68 tun.
skládku do Hostů vyvezlo 523,56 t odpadů, Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
které jsou tvořeny směsným odpadem ze že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
sběrného dvora, odpadem z odpadkových nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
košů a odpadem ze hřbitova. V pravidelných dopad na životní prostředí. Když si 
vývozech popelnic a kontejnerů na směsný uvědomíme, že recyklace běžných 100 
odpad svozová společnost COMPAG Votice televizorů uspoří spotřebu elektrické energie 
vyvezla 1 086,73 t směsného komunálního pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří 
odpadu.přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi 

L. Blažková cestám do Chorvatska, jsou to impozantní 

provo-
zu rozvoji

Za tříděný odpad v roce 2014 město 
Bechyně obdrželo cca 601 tisíc korun.

+ SVOZ BIOODPADU 
O PRÁZDNINÁCH

Vývoz nádob na bio odpad se 
uskuteční od 13. července do konce 
srpna každé pondělí. 

Termíny vývozu jsou v červenci 
13., 20. a 27., v srpnu 3., 10., 17., 24 a 31., 
v září opět jednou za dva týdny, to je 
7. a 21. září, 5. a 19. října. Svoz bude 
probíhat naposledy v letošním roce 
2. listopadu.

Nádoby s bioodpadem určené k vývo-
zu přistavte stejným způsobem jako 
popelnice.

 Igelitové sáčky 
a další odpad jsou nežádoucí příměsi 
a negativně ovlivňují kvalitu kompostu. 
Pokud bude odpad donášen v plastovém 
sáčku či tašce, je nutno obsah vypráz-
dnit do nádoby bioodpadu a sáček, 
pokud je znečištěný, vyhodit do černé 
nádoby na směsný odpad.

Bioodpad a větve lze stále ukládat i ve 
sběrném dvoře.

L. Blažková 

Důležitá je čistota!

DNES VAŘÍ...
Zdenka Sosnová, členka 
zastupitelstva

Léto je v plném proudu! Koho by v této 
době bavilo stát u plotny a vymýšlet složité 
recepty. Proto si připravíme něco jedno-
duchého pro horké letní dny! (Snad nám 
i počasí bude přát.) Uděláme si těstovinový 
salát, který je hotový za několik minut a je 
oblíbený u dámské části naší rodiny. 

Nejprve si dáme do osolené vody vařit 
těstoviny. U nás vedou mini vřetena. Potom 
nakrájíme na kostičky rajče, papriku, okurku. 
Můžeme přidat i nakrájené olivy, ale jen pro 
toho, kdo je má rád. Další surovinou je 
šunka, která má být samozřejmě také na 
kostičky. 

Do misky dáme uvařené těstoviny a při-
dáme vše, co jsme nakrájeli. Trochu 
osolíme, přidáme trochu octa, dvě velké 
lžíce zakysané smetany (na dvě porce) 
a zamícháme. Posypeme strouhaným 
sýrem a můžeme podávat. 

Všem čtenářům přeji příjemné léto, 
dovolenou a prázdniny. 

Zdenka Sosnová

+ Krátce z jednání 
zastupitelstva 

13. 5. 2015 a 24. 6. 2015

źSchválen závěrečný účet města Bechyně 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Bechyně za rok 2014, 
které vykonali kontroloři Krajského úřadu 
Jihočeského kraje.

Plnění rozpočtu města Bechyně za rok 2014 
po konsolidaci:

celkové příjmy: 133.095.385,68 Kč

celkové výdaje: 125.460.664,48 Kč

saldo příjmů a výdajů 7.634.721,20 Kč

źSchváleno upravené zadání změny č.3 
ÚPO Bechyně. Součástí změny je mimo jiné 
zpracování variantního řešení cyklostezky 
(stezky pro smíšený provoz chodců a cyklis-
tů) o trasu po levé straně komunikace č. 122 
ve směru Bechyně – Senožaty.

źSchválena dotace na pořádání kulturně 
společenské akce 4. ročník Keramických 
trhů Bechyně 2015.

źSchválen prodej části pozemku par.č. 
1328/10 v k.ú. Hvožďany u Bechyně o výmě-

2ře 91 m . Jedná se o pozemek přiléhající 
k rodinnému domu.

źZastupitelstvo vydalo Opatřením obecné 
povahy změnu č.1 Územního plánu 
Bechyně. Zároveň rozhodlo o podaných 
námitkách k návrhu změn. 

źSchválen prodej dalších dvou bytových 
jednotek 2+1 Na Libuši za kupní ceny 
345.755,- Kč a 351.248,- Kč

źSchválen prodej části pozemku par.č. 
2 

872/1 o výměře 649 m a prodej pozemku 
2

par.č.st. 183 o výměře 23 m , vše v k.ú. Hvož-
ďany u Bechyně. Jedná se o pozemky v okolí 
chaty.

źSchválen prodej části pozemku par.č. 
2

2475/ 1 o výměře 70 m , části pozemku par.č. 
2

2519/4 o výměře 20 m , části pozemku par.č. 
22519/9 o výměře 31 m  pozemku par.č. 

21328/10 o výměře 204 m , vše v k.ú. 
Hvožďany u Bechyně. Pozemky přiléhají 
k nemovitosti čp. 20.

źRozhodnuto o poskytnutí daru Českému 
rybářskému svazu, místní organizaci Bechy-
ně, jehož předmětem je osobní motorové 
vozidlo, které bylo pořízeno za podpory 
nadačního příspěvku Nadace ČEZ

źSchválena Změna č. 3 Seznamu majitelů 
chat v k.ú. Hvožďany u Bechyně. V tomto 
seznamu se mění kupující.

!

źNa základě souhlasu zastupitelstva bude 
podána žádost o převod pozemku st.p.č. 31, 
32 a 33 v k.ú. Bechyně, jehož součástí je 
budova bývalého domova pro seniory, 
Jihočeskému kraji do majetku města 
Bechyně s možností samostatného převodu 
jednotlivých nemovitostí.

źSchváleno poskytnutí dotace Židovské 
obci v Praze na obnovu kulturní památky, 
konkrétně na restaurování kamenných 
náhrobků na židovském hřbitově v Bechyni. 
Tato akce je zároveň podpořena dotací 
Ministerstva kultury ČR.

S ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji. Usnesení zastupitelstva a jejich 
úplná znění jsou zveřejněna na úřední desce 
a na webu města (www.mestobechyne.cz), 
případně jsou k nahlédnutí na MěÚ.

(fs)



Na Krakovec mu páni Jan z Chlumu 600 LET 
a Václav z Dubé doručili výzvu krále 

– MISTR JAN HUS Zikmunda, aby se dostavil do Kostnice ke 
koncilu. Další jeho věrní mu potají opatřili 
opis církevního protokolu, na jehož základě 
na něho byla vypracována žaloba. Ke konci 
července Mistr Jan Hus rozesílá z Krakovce 
obranné listy proti křivým udáním od svých 
nepřátel v českém, latinském i německém 
jazyce a zasílá i list s prosbou k rukám krále 
Zikmunda. V něm jej žádá o veřejný soud, 
i když si uvědomuje nepřátelství, které ho 
tam čeká, ale že je připraven „vydati 
každému počet ze své víry a vše podstoupit, 
třeba podniknout i smrt za uznanou pravdu“.

6. srpna 1414 Jan Hus ještě naposledy 
navštěvuje Prahu a zde se mu dostává 
písemného osvědčení od papežského 
inkvizitora Mikoláše Condemona, že nebyl 
shledán kacířem. I sám pražský arcibiskup 
Konrád z Vechty mu poskytl písemné svě-
dectví, že on, pražský arcibiskup, ho neob-
viňuje z kacířství, ale že je to sám papež.

Přes všechna varování svých přátel Jan 
Hus nabyl pevného přesvědčení, že je nutné 
hájit svoji pravdu před kostnickým koncilem a 
11. října 1414 za velkého nářku svých 
posluchačů opouští hrad Krakovec. Dopro-
vází jej nejvěrnější čeští páni v čele s Václa-
vem z Dubé, Janem z Chlumu, Petrem 
z Mladenovic s početným jezdectvem stavu 

Mistr Jan Hus, jedna z nejvýznačnějších panského a rytířského. Přicházejí do 
osobností českých dějin počátku 15. století, Kostnice „téhož roku v sobotu po svátku 
byl tvůrcem nového reformního myšlení Všech svatých“ pod bezpečným glejtem 
v církevních kruzích a přednášel je jako uherského krále Zikmunda. Zde je lstivě zajat 
vysokoškolský učitel i jako kazatel v Betlém- a uvržen do tuhého žaláře. Ve vězení Mistr 
ské kapli. Poukazoval na náboženské Jan Hus „maje zmužilého ducha, volil raději 
pohledy, které se nesrovnávaly s Písmem zemříti než schvalovati zločinné nezřízenosti 
svatým, ale shodovaly se s učením a závěry zkázonosného kněžstva.“ Z kostnického 
papeže, či církevních sněmů. Toto pokřivené žaláře ještě posílá na Krakovec panu Jindři-
a v mnoha případech lživé učení vydávané chu Leflovi z Lažan list, datovaný 29. června 
za pravdu šířilo mezi prostým lidem strach. 1415 tohoto znění: „Pane Henrichu Lefle, 
Hus se postavil za čistotu myšlenek Písma buď dobře živ s svú manželkú a děkujiť 
svatého a hájil opravu věcí týkajících se z dobrodějstvie, Bóh buď tvá odplata.“
života církve i tehdejší společnosti. To ne- Dne 6. července roku 1415 vydal sbor 
vyhnutelně vedlo ke sporu s církevní mocí, kostnický Mistra Jana Husa, hotového 
byl proto dán do klatby a pro interdikt musel bakaláře svatého bohosloví, světské moci 
opustit Prahu v létě 1413. Přijímá azyl u své k upálení na hranici, coby zatvrzelého 
obdivovatelky Anny z Mochova, provdané za kacíře…
Jana z rodu Vítkovců, kteří vlastnili město 
Sezimovo Ústí, ke kterému náležel 
i sousední Kozí Hrádek. V jeho okolí také 
veřejně kázal a věnoval se i práci na svých 
dílech, dokončil zde svou významnou 
„Postilu“ a 26. června 1414 zde dopsal spis 
O hřieše. V červenci roku 1414 opouští Kozí 
Hrádek, pravděpodobně kvůli rozšíření 
epidemie černého moru. Někteří jeho nepřá-
telé ale tvrdili, že byl z tohoto kraje lidem 
vyhnán. Hus se bránil a jednomu z nich, 
pobývajícímu pravděpodobně na Bechyni, 
rázně odpověděl: „... velmi mne žádají v tom 
kraji, v němž sem kázal... A oznámiv jim 
pravdu boží, již jsem do jiného kraje se přibral 
proto, abych tu pravdu také ohlásil.“

Z jihu Čech Jan Hus odchází 15. července 
1414 na hrad Krakovec u Rakovníka. Ten 
patří jeho obdivovateli a příteli Jindřichovi 
Leflovi z Lažan, královskému hejtmanu ve 
Vratislavi, mocnému pánu na Krakovci, 
v Náchodě a od ledna 1415 také pánu na 
Bechyni. Zde nalézá Mistr Jan Hus potřebný 
klid a ochranu pro svoji další práci. Píše 
česky, „aby český duch a řeči nezahynuly“. 
Vyjíždí ke svým kázáním do okolních vsí, 
v nichž napadá pokrytectví, lakotu, prosto-
pášství i svatokupectví. Jeho kázání měla 
mezi prostým lidem ohromný úspěch: 
„a kudyž se kolvěk obrátil, tam po něm lidé 
v zástupích šli a jeli a na vozích se všech 
stran k němu vezli“.

Mistr Jan Hus… a město Bechyně:

Po smrti majitelů panství Bechyně Herolta 
a Jiřího z Kunštátu bylo panství propůjčeno 
králem Václavem IV. panu Jindřichovi Leflovi 
z Lažan. Ke skutečnému převzetí došlo 
14. ledna 1415. V témže roce zemřel Husův 
ochránce Jan z Ústí, u něhož Hus dlel na 
Kozím Hrádku. Pan Lefl nabídl Husovi po-
hostinství na svém hradě Krakovci u Rakov-
níka. Na cestu Mistra Jana Husa do Prahy 
dne 6. 8. 1414 mu zajistil průvod panošů 
a jiných ochránců. Zajistil mu též cestu do 
Kostnice, za což byl pak obžalován u kurie 
jako podezřelý z kacířství.

Bouře po upálení Mistra Jana Husa 
v Kostnici 6. července 1415 rozpoutala 
v národu nepokoje proti moci církve. Jindřich 
Lefl z Bechyně patřil k těm šlechticům, kteří si 
to uvědomovali, a byl mezi těmi, kdo svolali 
do Prahy valný sněm. 

„Druhého dne měsíce září téhož roku vel-
moži, páni šlechtici a vladykové Království 
českého a Markrabství moravského, napsali 
tomu kostnickému koncilu stížný list o ne-
spravedlivém a nešlechetném odsouzení 
mistra Jana Husa, kazatele evangelia, na 
smrt, a přivěsili naň své pečetě, jak se 
slušelo.“

Tak se v protestu českých a moravských 
pánů proti Husovým soudcům ocitla mezi 
452 pečeťmi i pečeť bechyňského purkra-

bího, zemana Jana Tožice z Kamberka a jeho 
bratra Viléma….

Vyvrcholením lidového souhlasu s Huso-
vým učením na Bechyňsku byl rok 1419, kdy 
svolal Mikoláš z Husi na horu Tábor u Bechy-
ně shromáždění lidu, kde se sešlo dne 
22. července roku 1419 až 42 000 mužů, žen 
a dětí naslouchajících Husovým žákům…

Přešla staletí, a v habsburské říši se 
podařilo Maďarům roku 1867 osamostatnit. 
Vlna českého vlastenectví se začala probou-
zet i zde, a tak 30. srpna 1868 byly na památ-
né hoře Tábor u Bechyně uspořádány 
nepovolené vlastenecké obžinky za ohrom-
né účasti lidí ze tří okresů. Byla vzpomenuta 
i doba Husova, byly proneseny vlastenecké 
projevy a vše skončilo pokutami a vězením 
pro organizátory.

První novodobá a oficiální oslava Mistra 
Jana Husa byla zorganizována v roce 1902 
tělovýchovnou jednotou Sokol Bechyně. 
V jednacím protokolu ze dne 21. 6. 1902 je 
zápis o přípravě Husovy slavnosti v Bechyni: 
„Za příčinou pořádání Husovy slavnosti 
usneseno k návrhu bratra Lennera svolati 
společnou schůzi spolků Lužničan, Besedy 
a Sokola“. Členové Sokola patřili k pravi-
delným organizátorům Husových slavností, 
což dokládá i to, že v roce 1905 vznikl diva-
delní odbor Sokola a jeho první představení 
byla hra „Jan Hus“. Dochoval se i program 
Husovy oslavy z roku 1906 pořádané 
Sokolem Bechyně: 
1. V půl 8 hod večerní schůze spolku v hotelu 
U města Bechyně
2. V 8 hodin pochod k hranici Klášterní ulicí 
přes náměstí
3. Při příchodu k hranici zapěna husitská 
píseň „Ktož sú boží bojovníci“
4. Proslov dr. Langa, župního starosty 
z Tábora
5. Píseň s všeobecným doprovodem hudby 
„Hranice vzplála“.
6. Hudba „Kde domov můj“.
Při plápolající hranici dr. Lang přednesl 
skvělou řeč, která celé tam přítomné 
shromáždění nadchla.

Představitelé Sokola chtěli trvale uctít 
Husovu památku, a proto v roce 1919 položili 
základní kámen k zamýšlenému a nikdy 
nezrealizovanému Husovu pomníku na be-
chyňském náměstí. Husův kámen byl 
„odhalen“ 28. října. … a počasí nebylo 
příznivo. Omezeno tedy kladení základního 
kamene na pomník Husa v parku na náměstí 
proslovem učitele Rudolfa Buriana a pokle-
pem za pronesení hesla základní kámen. Za 
sbor učitelský vykonal poklep ředitel měšťan-
ské školy Arnošt Chleborád a pravil: „Mistr 
Jan Hus ve svém přesvědčení pevný jako 
tento kámen budiž nám příkladem pravdo-
mluvnosti, poctivosti, obětavosti a lásky 
k vlasti.“ Kámen pochází z Hvožďanského 
pastviště u řeky Lužnice ze stráně naproti 
Červenému mlýnu.

Poslední poctou v rozjitřené době roku 
1938 byla zamýšlená stavba rozhledny na 
hoře Tábor iniciovaná Jihočeskou společ-
ností pro zachování husitských památek 
a okresního osvětového výboru v Bechyni 
k uctění památky Mistra Jana Husa. Byl 
vybrán jeden z pěti návrhů profesora Kera-
mické školy v Bechyni p. Antonína Smíška. 
Za ohromného vlasteneckého nadšení byl 
pozemek a kámen na rozhlednu poskytnut 
zdarma… stavbu překazila okupace Česko-
slovenska fašistickým Německem.

Věřím, že se nám společnými silami 
podaří obnovit zpřetrhané Husovy oslavy, 
jeho odkaz nás k tomu vybízí…

Josef Štefl

 1415–2015
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PROGRAM

 XXIII. ROČNÍK

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

2
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11. 7.
VSTUPNÉ:   dospělí 120 Kč, děti 60 Kč

 9.00 ZAHÁJENÍ – POLITÍ POMNÍKU

 9.15 KDYŽ JDE PUSA NA ŠPACÍR
Antonín Novotný

10.05 PAN ŽABÁK 

aneb ZA DOBRODRUŽSTVÍM!
Teátr VAŠTAR

11.10 TAJEMSTVÍ POSLEDNÍ PRALINKY
divadlo Dívadlo Praha

13.45 NAŠE NEJMILEJŠÍ HRA

14.00 VODNICKÁ POHÁDKA
Divadélko Máma a Táta

15.00 DCERY MATKY ZEMĚ
Umění mění

15.45 FIGURKOV (interaktivní pohybová hra)
divadlo Líšeň

19.00 O HOLČIČCE, KTERÁ SE JEŠTĚ 
NENARODILA
Divadlo Víti Marčíka

20.00 PUTIN LYŽUJE
divadlo Líšeň

21.10 IKSypsilonZET (všechno jednou končí, 
včera nebo hned)
divadlo Kocábka

22.30 CHLAPI JSOU DIVNÝ 
aneb JAK TO VIDÍ ŽENY
OČB Orlice (divadlo Potštejn)

V průběhu dne zahraje kapela MK3
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Projekt realizován za finanční podpory:

Ursíny OPTIK

Drda ZÁMEČNICTVÍ

ve spolupráci se ZUŠ V. Pichla,
MAS Lužnice a DPS Bechyně

NAPLŇ SI SVOU KNIHOVNU
Čtvrtek 2. července / 19.00 hod. / Nám. T. G. Masaryka
Slavnostní otevření pouliční knihovničky, která bude sloužit 
každému a zdarma na principu půjč si knihu a vrať nebo přines 
jinou. Chcete dát knize další šanci? Přineste ji do naší – vaší 
knihovničky!

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ    KULTURNÍ   
POZNÁVÁME PAMÁTKY ZA LETNÍCH ÚPLŇKŮ

ÚPLNĚK V MUZEU
Pátek 31. července / 19.00 hod. / Městské muzeum / Zdarma
Procházka po staré Bechyni na fotografiích. 

POEZIE ÚPLŇKU
Sobota 29. srpna / 19.00 hod. / Kostel sv. Michala / Vstup zdarma
Poeticky komponovaný večer v úplňkovém kostele.

DIVADLO V TRÁVĚ – XXIII. ročník
11. července / 9.00 hod. / Klášterní zahrada / Vstup na celou 
přehlídku: děti 60 Kč, dospělí 120 Kč

BECHYŇSKÉ TRVALKY

BECHYŇSKÝ FESTIVAL 
DECHOVÝCH HUDEB – XXIII. ročník 

Neděle 2. srpna / od 13.00 hod. / Stadion Bechyně / Vstup: 
dospělí 180 Kč, důchodci 150 Kč, děti 50 Kč

Pátek 14. srpna / 19.30 hod. / Zámek – Vokův sál / Vstup 120 Kč 
dospělý / 60 Kč děti, studenti, důchodci

Dvořákova kantáta Svatební košile op. 69

Pátek 14. srpna / 21.00 hod. / Klášterní zahrada / Vstup 50 Kč

Sedm hororových obrazů o tom, co všechno se může seběhnout na 
jednom psím hřbitově uprostřed horkého léta. Ačkoliv se zdá, že 
toto roční období je z hlediska pohřbívání okurková sezóna, Havran 
má nakonec plné ruce práce... Hra, ve které je všechno tak trochu 
jinak: psi jsou oplakáváni, kdežto po člověku nikdo ani neštěkne. 
Hra, ve které se vraždí železnou tyčí a vypíchávají oči škrabkou na 
brambory. Hra, ve které je slyšet broušení kosy, vyzvánění 
poledních zvonů, šumění letního deště a štěkání irského 
vlkodava...
Hraje DS Forbína Jistebnice
V případě nepříznivého počasí bude představení přesunuto do 
prostor kláštera.

Sobota 15. srpna / od 14.00 hod. / Nám. T. G. M. / Vstup zdarma

V průběhu odpoledne , atrakce pro děti v parku, 
tvořivá dílnička aj. 

Neděle 16. srpna / 10.00 hod. / Klášterní kostel

ORCHESTR, SBOR A SÓLISTÉ 
MEZINÁRODNÍHO KURZU LA PELLEGRINA

PSÍ HŘBITOV

DECHOVÝ ORCHESTR TEMELÍN 
VEDVOU
MK3
NEŘEŽ
RED MOUSE

ŘEMESLNÝ TRH

Slavnostní poutní bohoslužba k Nanebevzetí Panny Marie 

14.00

15.30

16.45

18.00

20.30

echyňské doteky
14.–16. 8. 2015
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Projekt podpořili: Mediální partneři: 

2. 8.
 13.00 hod.

Stadion
Bechyne

XXIII. ročníkXXIII. ročník

A k c i p o d p o ř i l i : +  D R D A – Z Á M E Č N I C T V Í +

+ HUBÁČEK AUTOSERVIS + SDH BECHYNĚ +

+ ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ + C – SERVIS + 

A k c i p o d p o ř i l i : +  D R D A – Z Á M E Č N I C T V Í +

+ HUBÁČEK AUTOSERVIS + SDH BECHYNĚ +

+ ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ + C – SERVIS + 

KALENDÁŘ
červenec

srpen 

2015     KALENDÁŘ

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

MUZEUM

KNIHOVNA

KURZY

Zahájení v pátek 18. září 2015 v 19. hod. ve velkém sále KD 
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová. 
Kurzovné 1200 Kč prodloužená 100 Kč, věneček 120 Kč, gardenka 
390 Kč. Přihlášky v kanceláři KD nebo ke stažení na 
www.kulturnidum.cz, odevzdejte do konce srpna 2015. 
Tel. 776 381 203, email: program@kulturnidum.cz

KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

LETNÍ KINO

!

8. 7. 21.00  (nám. T. G. M.)

22. 7. 21.00 (nám. T. G. M.)

5. 8. 21.00 (nám. T. G. M.)

19. 8. 21.00 (nám. T. G. M.)

5. 9. 20.00 (před kulturním domem)

DÍRA U HANUŠOVIC
LÍBÁNKY
TŘI BRATŘI
VEJŠKA
PÁNI KLUCI 

Herna otevřena 

1. 7. Indiánské šperky
8. 7. Vyrábíme indiány

15. 7. Indiánská čelenka 
22. 7. Sportovní hry podle náčelníka Rychlého Sokola 
29. 7. Aby se indiánům dobře spalo (lapač snů) 

5. 8. Totem 
12. 8. Po stopách náčelníka Velkého Buvola 
19. 8. Indiánské tvoření – dýmka míru
26. 8. Posezení u táborového ohně

Středa 9.00 – 11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč

„Lítající hrošík“

Halí, haló, Indi, Indi, Indi, Indi, Indiáni jdou,
my se, my se, nebojíme se... Přijďte si s námi v létě pohrát do naší 
indiánské osady . Budeme si nejen hrát, ale i tvořit 
indiány, čelenky, dýmku míru a jako správní indiáni si rozděláme na 
závěr oheň, opečeme si úlovek a vykouříme dýmku míru. 

S pozdravem náčelnice Klekí Petra a její sestry

 (prosíme maminky, aby 
dítkám donesly vuřta, a mohou i něco dobrého na smlsnutí)

Každou středu 13–16 hod. Přijďte do knihovny zahnat nudu. 
Připraveny budou společenské hry, tvořivé dílničky, doplňovačky, 
rébusy pro děti.

5. 6.–26. 7.  grafiky

2. 8.–30. 9.  modely a fotografie

2. 8.–21. 8.  akvarely

31. 8.–30. 9. 
Vernisáž 31. 8. 17.00 hod. Výstava k 160. výročí
ochotnického divadla v Bechyni 

RICHARD LAUDA
HOUBY V NAŠEM KRAJI
KAREL LIEBSCHER
160 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V BECHYNI

GALERIE
GALERIE GALVÍNA
27. 6.–2. 8.  – malíři

8. 8.–30. 8.  – obrazy (výstava je prodejní)
Vernisáže vždy v 15 hodin

V průběhu léta před Galvínou  – ukázky 
točení na hrnčířském kruhu (SUPŠ)

ŠÁRKA ZADÁKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA 
ZDENA HÖHMOVÁ

TOČENÍ PRO RADOST

GALERIE U HROCHA
brazy (výstava je prodejní)

V případě zájmu výstavu zpřístupníme i mimo akce v pracovní 
době, volejte 778 545 507.

JAROMÍR MATOUŠEK – o



+ LADÍ/NELADÍ
Výzva regionálním kapelám jakéhokoli 
hudebního stylu! Přihlaste se a zahrajte si 
v bechyňském kulturním domě v jednom 
z následujících termínů: 19. září, 24. října, 
7. listopadu nebo 5. prosince. 
Hlásit se můžete v kanceláři KSMB, na 
telefonu 776 381 203 nebo na e-mail: 
program@kulturnidum.cz

VÝZVA RICHARD 
LAUDA, 
výstava zahájena

V pátek 5. června 
jsme otevřeli výstavu grafik, obrazů, ilustrací 
p ro  dě t i  au to ra  R icha rda  Laudy  
(1873–1929), významného jihočeského 
umělce a kulturně činného člověka. Narodil 
se v Jistebnici (často tento kraj i Táborský 
maloval), studoval na Akademii v Praze a 
podobně jako jiní tehdejší umělci cestoval po 
Evropě „na zkušenou“. V muzeu můžete 
např. vidět cyklus leptů Stavba mostu v 
Bechyni, cyklus Tábor (kde později žil), 
reprodukce ilustrací k dětským knihám 
(Radosti malých) aj. Dále jednotlivá díla s 
použitím nejrůznějších technik. Jak napsala 
jedna návštěvnice vernisáže do pamětní 
knihy: „Je to pohlazení na duši a vzpomínka 
na rodinné dětské knížky“. Všichni jste 
srdečně zváni, výstavu uzavřeme dne 26. 7.

ROMANTICKÁ 
PROCHÁZKA PO BECHYNI

 Výstava díla Karla Liebschera 
 1851–1906

Znáte mohutné knihy s názvem „Hrady, 
zámky a tvrze království českého“ od autora 
Augusta Sedláčka? Jsou to knihy s maleb-
nými ilustracemi Karla Liebschera. Naše 
muzeum má ve svých sbírkách originální 
komplet jeho sedmnácti obrazů věnovaný 
právě jen Bechyni. 

Zveme vás tímto od 2. srpna na výstavu 
pro milovníky památek, historie a hub. Tohle 
zvláštní spojení zavinily dvě současně 
probíhající výstavy. Krajinářská Karla 
Liebschera a houbařská. A nudné to nebude, 
slibuji. Vystavené fotografie hub budou 
úžasné a dokonce na prodej. 

HLASUJTE PRO       NAŠE 
MUZEUM

Jistě již víte, že Městské muzeum 
Bechyně získalo zvláštní cenu Gloria 
musaealis v kategorii výstava roku 2014. 
V rámci této pro muzea prestižní, již 
každoroční události, byl uveden do provozu 
portál www.do-muzea.cz. Zde najdete i sou-
těž „Muzeum roku“, kam jsme se přihlásili. 
Pokud jste muzeum navštívili a líbilo se Vám, 
dejte nám, prosím, svůj hlas. 

JJ

         A chodíte rádi na houby?

PŘIPRAVUJEME
+DÁME SBOHEM LÉTU 
Z HROŠÍKOVA HŘBETU!
A přitom oslavíme již 6. narozeniny našeho 
RC Hrošík.

+TEP KRÁLOVSKÉ KRVE 

+FRAGILE

 

 
(před kulturním domem)

Ukázka prací dětí z RC Hrošík, ukázky prací 
šikovných maminek atd. 
Prosíme maminky, které by měly zájem 
během akce vystavovat svoje výrobky 
a prodávat je, aby nás kontaktovaly na 
emailu rchrosik@centrum.cz.

Pondělí 28. září / 19.00 hod. / Velký sál KD 
/ Vstupné 220 Kč
Romantický muzikál Tep královské krve 
o lásce rakouské princezny Marie Antoinetty
Předprodej vstupenek od 3. srpna 
v kanceláři KD a v Městském informačním 
centru

Úterý 13. října / 19.30 hod. / Velký sál KD 
/ Vstupné 250 Kč
Předprodej vstupenek od 3. srpna 
v kanceláři KD, v Městském informačním 
centru, www.ticketportal.cz

Sobota 5. září 

Chtěl bych poděkovat dobrovolnicím 
z RC Hrošík Soně Houdkové, Petře 
Šulcové, Nikole Filipové, Zuzce 
Krystkové a Beatě Zalubelové za jejich 
celoroční úžasnou práci.
Příjemné a pohodové prožití prázdnin 
a dovolených vám za Kulturní středisko 
města Bechyně přeje 
     

Mgr. Štěpán Ondřich

+ Knížky s sebou

Na konci června jsme se v knihovně 
čtyřikrát setkali s prvňáčky na slavnostním 
pasování. Předvedli nám, jak se naučili číst, 
a ve jménu všech krásných pohádek, 
příběhů a básniček je pan král povýšil do 
řádu rytířského a z knihovny už odcházeli 
opravdoví čtenáři. 

Lásku ke knihám teprve postupně získají. 
Ale my dospělí si život bez knížek už 
neumíme představit. Ty papírové se sice 
snaží vytlačit knihy elektronické, ale pořád 
se k nim rádi vracíme a chceme jim dát ještě 
šanci. Myšlenka budování malých knihobu-
dek přišla z USA a u nás již zdomácněla. 
Očekáváme, že i v Bechyni najde své 
příznivce a nadšence, kteří nechtějí, aby 
knihy končily v popelnicích… Při tradičním 
letním posezení za úplňku s knihovnou na 
náměstí 2. 7. v 19 hodin budeme otvírat 
malou pouliční knihovnu pro každého 
a zdarma. Měla by fungovat na principu: Půjč 
si knihu, vrať nebo přines jinou! Poprvé 
bychom ji chtěli naplnit společně s vámi. 
Máte-li doma 1 knihu, kterou byste chtěli 
potěšit ostatní, přineste ji a můžete z ní 
přečíst i krátkou ukázku. Miniknihovna bude 
pro všechny a doufáme, že nám ji pomůžete 
pravidelně doplňovat. Tak se náměstí stane 
prostorem nejen historickým, ale i kulturním, 
kde se budeme rádi setkávat třeba s knihou 
v ruce. 

EH

Vyhrajte lístky na koncert 
skupiny Fragile 

13. 10. 2015 v Bechyni
Kulturní středisko města Bechyně 

pořádá soutěž o třikrát dvě volné vstupenky 
na koncert vokální skupiny Fragile.

Dvojnásobní držitelé slovenské divácké 
ceny OTO v kategorii Hudební skupina, 
společně s Richardem Müllerem čtyřná-
sobní majitelé platiny za album Hlasy 
a Hlasy 2, oceněni Krištáľovým krídlom za 
Album roku, to je vokální skupina Fragile, 
která se letos chystá na své první samo-
statné CZ Tour 2015. 

Skupina je složená z populárních 
osobností, známých z různých televizních 
seriálů, divadelních, muzikálových pro-
dukcí či TV Show. 

Odpovědi na otázky zasílejte nejpozději 
do 18. září do 12 hodin na e-mail: 
program@kulturdnidum.cz

Otázky a odpovědi pro čtenáře

1. Ve slovenské vokální skupině Fragile 
zpívá známá slovenská zpěvačka 
a herečka:

1. Zuzana Norisová
2. Soňa Norisová
3. Sabrina Norisová

2. Slovenská vokální skupina Fragile je 
známá tím, že má ve svých aranžích 
skladby mnoha zahraničních skupin. Na 
turné Hlasy se proslavila skladbou ve 
stylu a cappella: „Bohemian Rhap-
sody“. Která slavná britská skupina tuto 
skladbu nazpívala? 

1. Smokie
2. Abba
3. Queen

3. Lídrem slovenské vokální skupiny 
Fragile je dirigent, manager Braňo 
Kostka. Žije se známou herečkou, která 
ztvárnila mnoho rolí ve známých česko-
slovenských filmech a seriálech. Nejno-
vějším byl seriál První republika. 
V posledních dnech jí věnují česká 
média zvýšenou pozornost ohledně 
plastické chirurgie.

1. Zdena Studenková
2. Jana Hubinská
3. Magda Vašáryová

Podrobné informace ke skupině a k turné 
najdete na adrese:
www.gardes.cz a www.fragile.cz

Na výhru nevzniká žádný právní nárok, 
výhru nelze vyměnit za finanční částku, ani 
požadovat jakoukoliv satisfakci nebo jiné 
plnění za neuskutečněné plnění výhry 
v případě nepředvídatelných okolností na 
straně pořadatele.
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Milí Bechyňáci, 
přespolní, 
lázeňští hosté, 
prostě 

– Vážení diváci,
je to již 160 let, co se v Bechyni začalo 

hrát ochotnické divadlo. Ochotnické divadlo, 
které 160 let hraje pro své věrné diváky. 
Hraje pro diváky, kteří na divadlo chodili, 
chodí a, doufejme, chodit budou. Chodit 
budou, když bude na co! Na co má dnešní 
divák chuť, náladu a čas? Toť otázka, kterou 
si klademe na našich zkouškách, při výběru 
každé nové hry. Jistě si ji kladly i generace 
ochotníků před námi. A jak to bechyňské 
divadlo vlastně začalo?

elektrické osvětle-Poprvé své ochotnické snažení před-
ní, které nahradilo vedlo v roce 1855 ve hře V. Křížka „Nové 
dř ívě jš í  pe t ro-divadlo . Byla to hra o dvou jednáních a se 
l e j o v é  l a m p y.  zpěvy. Doklad o tomto představení je zazna- Dne 1. května 1966 byl položen základní 
Za j ímavou e tapou v bechyňském menán v památníku ochotnického divadla kámen nového kulturního zařízení. Po jeho 
ochotnickém divadle byla i hra na přírodním v Týně nad Vltavou. Ač se nepodařilo zjistit, otevření 8. května 1971 vznikly opět příznivé 
jevišti v Obůrce u myslivny, postaveném v kde se v Bechyni toto představení hrálo, je podmínky pro divadelní činnost. Projevilo se 
roce 1923. Divadlo v přírodě bylo naprosto jisté, že nejen zde. V témže roce se to návratem řady bývalých členů i příchodem 
významnou společenskou událostí, kdy se stejnou hrou zrodil týnský divadelní spolek nových. Soubor, pracující v té době v úzké 
představení zúčastnilo několik tisíc Vltavan. spolupráci s místní vojenskou posádkou, 
návštěvníků z Bechyně a širokého okolí.Dalšími doklady činnosti bechyňských v 70. a 80. letech prožíval své další vrcholné 

V roce 1941 dochází na příkaz okupač-ochotníků jsou některé dochované divadelní období, o čemž svědčí řada individuálních i 
ních úřadů k rozpuštění Sokola. Členové texty, v nichž je uvedeno tehdejší povolení kolektivních ocenění. V roce 1973 se sou-
dramatického odboru Sokola většinou k provozování. Cenným dokladem tehdejší boru podařilo poprvé v jeho historii postoupit 
vstoupili do „Ochotnického spolku“, v němž divadelní činnosti je také nejstarší docho- na celostátní přehlídku amatérského divadla 
hráli až do zastavení veškeré kulturní vaný divadelní plakát hry V. Huga – „Angelo v Hronově.
činnosti v roce 1944.tyran Paduánský“ z roku 1873. V roce 1905 V 90. letech probíhala generační výmě-

Po skončení 2. světové války a osvobo-vzniká dramatický odbor Sokola a jako první na, soubor se rovněž snažil využít možností 
zení republiky bylo divadelní zařízení v ža-hru volí dramatickou báseň J. K. Tyla - „Jan svobodného výběru autorů, her i divadelního 
lostném stavu. Stálo to mnoho práce Hus“. Bylo třeba namalovat náročné dekora- projevu. Podruhé (a zatím naposledy) se  
a obětavosti, než bylo vše uvedeno do ce např. pozadí staroměstského náměstí probojoval do Hronova. S novým tisíciletím 
podoby, umožňující další divadelní činnost. s radnicí. Tehdy bylo samozřejmostí, že na se soubor začíná potýkat s nedostatkem 
V 50. létech se znovu oživuje požadavek divadelní představení chodili členové soubo- aktivních členů, úspěšně se ale daří opět po 
výstavby nového kulturního zařízení ve ru zvát po domech a současně prodávali letech zapojovat studenty keramické školy. 
městě. Jako objekt je vyhlédnut areál vstupenky. V dalších letech se divadelní I přes současné problémy se členové snaží 
bývalého zámeckého pivovaru, ale pro činnost bechyňských ochotníků úspěšně ochotnické divadlo v Bechyni zachovat, 
nedostatek finančních prostředků a staveb-rozvíjela, každoročně bylo hráno pět až šest a pokračovat tak v činnosti svých divadel-
ních kapacit nebyl realizován. Od 2. poloviny divadelních her. V roce 1911 dochází k stag- ních předchůdců. Že byla a je tato činnost 
50. let je činnost souboru úzce spjata naci, v letech 1912–13 se nehrálo vůbec nanejvýš plodná, dokazuje úctyhodný 
s československou lidovou armádou. a po krátkém oživení činnosti na jaře 1914 soupis her odehraných od roku 1855 po 

V roce 1965 byl z bezpečnostních důvo-dochází po vypuknutí 1. světové války, současnost.
dů uzavřen divadelní sál na Protivínce. k omezení činnosti na několik let. Muži odešli Přijměte, prosím, pozvání na výstavu 
Zakrátko nato byl zbourán, neboť hrozilo do války a ženy měly jiné starosti. Zůstala jen konanou k příležitosti 160. výročí založení 
zřícení stropu. Poslední inscenací zde byla hrstka těch, kteří se snažili zachránit jmění spolku. Výstavu připravujeme za podpory 
Jiráskova Lucerna. Pro soubor tím nastala i duchovní hodnoty souboru. Města Bechyně jako poděkování všem 
těžká doba, neboť nejenže neměl kde hrát, Teprve vznik samostatného českoslo- ochotníkům, kteří tvořili a tvoří historii 
ale veškeré zařízení musel provizorně venského státu, obnova mírových poměrů souboru. Výstava 
většinou na nevyhovujících místech usklad-a návrat členů souboru z války umožnily bude zahájena 31. 8. v 17.00 
nit. V důsledku toho byla převážná část obnovení divadelní činnosti v plném roz- a potrvá do 30. 9. 2015 
dekorací zničena. Došlo i ke značné stag-sahu. V této době najala Tělocvičná jednota 

Za Bechyňský divadelní spolek Lužnice naci práce v souboru, řada členů ze souboru Sokol celou budovu Protivínky, ze staré 
Jaroslav Mrzena, odešla (nebo byla odejita). S ohledem na Sokolovny bylo zřízeno stálé jeviště a sou-

s použitím divadelních kronik a brožur, dané podmínky byla zvolena nová forma časně byl prolomen portál do velkého sálu. 
vydaných k předchozím výročímpráce – malé jevištní formy. V roce 1919 bylo na jeviště zavedeno 

“

v Městském muzeu 
Bechyně 
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kultura a sport





+ HUSOVY STOPY 
VE ŠKOLE

Šestisté výročí upálení Jana Husa jsme si 
na naší škole připomněli i malou výstavou 
s řadou dokumentačních fotografií, ilustrací 
a informacemi o jeho životě, působení, soud-
ní při v Kostnici a smrti. Stopy na podlaze, 
které k výstavě směřují, dětem blíže 
vysvětlují hlavní myšlenky našeho nejzná-
mějšího církevního reformátora.

Mgr. Jiří Beneš

+ PO STOPÁCH NAŠICH 
MLADÝCH UMĚLCŮ

1. června byla na naší škole zahájena 
výstava převážně výtvarných prací žáků. 
Během dalších čtrnácti dnů si žáci nejen 
o přestávkách, ale i v hodinách výtvarné 
výchovy prohlédli své vystavené práce 
a mohli je porovnat s pracemi svých 
vrstevníků. Nechali se inspirovat a své 
vzkazy mohli zapsat do návštěvní knihy. Tím 
se mnozí poprvé ocitli na výtvarné výstavě 
a snad si uvědomili, že i jejich vlastní výtvar-
né vyjádření má určitý význam. Výstava byla 
rovněž přístupná veřejnosti, a to i v neděli. 

Již teď můžeme všem našim příznivcům 
slíbit jisté překvapení pro 5. jubilejní ročník 
výstavy, který je už v přípravě a uskuteční se 
v červnu příštího roku.

Pavlína Novotná

+ ZLATOVLÁSKA PUTUJE 
DO KNIHOVNY

Žáci 1.B se vydali na pohádkovou cestu, 
v níž pomáhali Jiříkovi získat Zlatovlásku. 
Díky správně splněným úkolům ze čtení 
a matematiky zachránili mravence, krkavce 
i zlatou rybku. Díky své šikovnosti našli perly, 
prsten i živou a mrtvou vodu. S pohádkami 
také navštívili výstavu keramiky v galerii 
Galvína a pohádkový závod okolo knihovny. 
Svá putování završili ilustrováním knihy 
o Zlatovlásce, kterou na prázdniny zapůjčili 
na výstavu do knihovny.

Tímto bychom chtěli poděkovat za 
všechny akce, které pro nás úžasné paní 
knihovnice připravily, a přejeme jim krásné 
léto.

Děti z 1. B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+HUDEBNÍ 
PRODUKCE 

v Lázních Bechyně

Taneční večery kavárna:
Vždy 19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč

červenec
2. 7. Čt Allegro
7. 7. Út Allegro
9. 7. Čt Echo

11. 7. So Countrio
12. 7. Ne Mr. Driver
14. 7. Út RM band
16. 7. Čt Countrio
18. 7. So Cora
19. 7. Ne Mr. Driver
21. 7. Út Mr. Driver1
23. 7. Čt Allegro
26. 7. Ne Cora
28.7. Út RM band
30. 7. Čt Mr. Drive

srpen
2. 8. Ne Allegro
4. 8. Út Allegro
6. 8. Čt Echo
9. 8. Ne Countrio

11. 8. Út Mr. Driver
13. 8. Čt RM band
15. 8. So Countrio
16. 8. Ne Cora
18. 8. Út Mr. Driver
20. 8. Čt Mr. Driver1
22. 8. So Allegro
25. 8. Út Cora
27. 8. Čt RM band
29. 8. So Mr. Driver
30. 8. Ne Cora

Taneční večery sál:
Vždy 19.30–23.00 hod.
Vstupné 35 Kč

červenec
3. 7. Pá Technicz

10.7. Pá Ševětínka
17. 7. Pá Technicz
24. 7. Pá Ševětínka
31. 7. Pá RM band

srpen
7. 8. Pá Technicz

14. 8. Pá Ševětínka
21. 8. Pá Countrio
28. 8. Pá Ševětínka

Písnička – sál
 – určeno k poslechu
Vždy 19.30–21.00 hod.
Vstupné 30 Kč

červenec
6. 7. Po Eccalona

13. 7. Po Malá muzika
20. 7. Po Echo
27. 7. Po Allegro

srpen
3. 8. Po Eccalona

10. 8. Po Allegro
17. 8. Po Malá muzika
24. 8. Po Echo
31. 8. Po Luňáčci
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Děkujeme všem rodičům a příznivcům 
naší školy za diváckou podporu při 
školní akademii 23. června 2015.

ZŠ Františka Křižíka



+
vybojovala 3. místo na 800 m a byla členkou ATLETICKÁ 
bronzové štafety, tak jako Denisa Trojanovi-

OLYMPIÁDA – TÁBOR čová a Nikola Pítrová. Mezi žáky staršími 
zvítězil v dálce Michal Novák a společně 

Na poslední sportovní akci v letošním s Jakubem Kodadem, Lukášem Placatkou 
roce se naši žáci neztratili a předvedli a Danem Tolingerem získali bronz ve štafe-
vynikající výkony. V celkovém pořadí škol tě. Mezi mladšími žáky obsadil 2. místo 
jsme skončili na pěkném 7. místě z 21 škol Václav Štástka ve skoku dalekém, z  mlad-
okresu Tábor, a to naše výprava byla osla- ších děvčat se nejlépe umístila na 4.místě na 
bena o výborné sportovce Davida Tupého, 800m Tereza Pusztaiová. 
Karolínu Máškovou a Michala Strejce, kteří Chtěl bych poděkovat i ostatním atletům 
reprezentovali Jihočeský kraj na Olympiádě a všem dalším žákům, kteří v letošním roce 
dětí a mládeže v Plzni. Mezi jednotlivci reprezentovali naší školu a vždy po sobě 
zazářila Petra Pospěchová, která zvítězila zanechali výraznou stopu ve výsledkových 
ve sprintu a skoku dalekém a velkým dílem listinách a popřál jim aktivní prázdniny plné 
přispěla k 3. místu štafety starších žákyň. radosti z  pohybu! 
Anička Kotounová zvítězila ve vrhu koulí 

Mgr. Jan Pazourek a byla pátá na 800 m. Adéla Štenclová 

+ EURORÉBUS – 
CELOSTÁTNÍ FINÁLE 

Na jubilejním 20. ročníku zeměpisné 
soutěže Eurorébus, jejíž republikové finále 
se konalo v polovině června v Praze dosáhla 
naše škola významného úspěchu a navá-
zala tak na předchozí výsledky, kdy jsme 2× 
za sebou dokázali vyhrát mezi všemi 
základními školami v Česku. Zlatý hattrick 
sice nevyšel, přesto vynikající 3. místo potvr-
zuje vysoký standart znalostí a vědomostí 
našich žáků, kteří se během roku do soutěže 
aktivně zapojili. Na finále v Praze nás 
reprezentovala třída 9.A ve složení: Adéla 
Štenclová, Marian Ray a Sabina Berková, 
mezi jednotlivci soutěžili Marian Ray a Jakub 
Kodad. Jen pro bližší představu, do soutěže 
je zapojeno několik stovek škol, což čítá 
zhruba 30 tisíc žáků, včetně víceletých 
gymnázií, takže konkurence je nesmírně 
těžká a už samotný postup na republiku lze 
považovat za malé vítězství. Hodnota všech 
udělovaných cen přesahuje milion korun, 
nejlepší žáci jedou například na poznávací 
zájezd po Evropě. 

Poděkoval bych především všem aktiv-
ním žákům naší školy za zodpovědný 
celoroční přístup k této soutěži!

Mgr. Jan Pazourek

+ Školní akademie 2015 
– „DEVĚT LET 
NATVRDO“

Dne 11. června se konala v kulturním 
domě akademie 9.A ze Základní školy, 
Školní ul. v Bechyni. Akademie nesla název 
„Devět let natvrdo“, a pod vedením 
Mgr. MgA. F. Oplatka jsme dovedli toto 
divadelní představení k pěknému úspěchu. 
Na začátku dne jsme se při generální 
zkoušce nesetkali s žádnými technickými 
problémy, jak to na jiných akademiích bývá, 
a proto i představení v zákulisí proběhlo 
v klidné atmosféře.

Doufáme, že se vám naše odvedená 
práce, na kterou jsme se připravovali několik 
měsíců líbila a udělala vám radost, pobavila 
vás a odnesli jste si příjemné zážitky.

Daniel Tolinger 9.A

+
oblasti. Navštívili jsme také horské město ZÁJEZD DO ITÁLIE
Camerottu, kde jsme obdivovali tradiční 
architekturu a výhledy na vysoké hory 
i moře. Někteří z nás se také zúčastnili zájez-

Prosluněné pláže, azurové moře, nád- du na buvolí farmu, kde ochutnali místní 
herná příroda, památky a tradice jižní Itálie – mozarelu a jiné výrobky z buvolího mléka. 
to byly hlavní důvody, proč jsme se i v letoš- Po celou dobu pobytu jsme si zpestřovali 
ním roce rozhodli pro zájezd do stejného činnost celotýdenní etapovou hrou „O po-
letoviska jako v loňském roce. Přístavní klad kapitána Finta“ – plnily se úkoly sportov-
městečko Marina di Camerotta nám opět ní, logické, výtvarné, literární, hudební, 
nabídlo krásný týden plný pohody a společ- divadelní… Letos poprvé se mezi posádka-
ných zážitků. V tomto školním roce se mi objevilo i družstvo „mořských vlků“ 
zájezdu zúčastnilo 25 žáků školy, někteří složených z přítomných rodičů a nutno 
cestovali sami, jiní s doprovodem rodičů či dodat, že do naší hry vneslo nejen bojov-
prarodičů. Cestou jsme udělali zastávku nost, napětí a mnoho zajímavých nápadů, 
v městečku Paestum, kde jsme měli ale také humor a představovalo výraznou 
možnost spatřit zbytky antických chrámů motivaci pro ostatní posádky. Za to jim patří 
a mnoho vykopávek z této doby. Během naše poděkování. Idea o propojení školy, 
pobytu jsme si vychutnali výlet lodí podél žáků i rodičů zde byla bezesporu naplněna, 
malebného pobřeží s několika romantickými z čehož máme velkou radost.
jeskyněmi a měli jsme možnost vykoupat se Závěrem bychom chtěli pochválit všech-
na pláži, která patří mezi nejkrásnější v této ny naše žáky za bezproblémové a  kamarád-

ské chování, rodičům za spolupráci 
a inspiraci a v neposlední řadě bývalému 
i současnému vedení školy za podporu 
akce, která přináší radost nejen dětem naší 
školy.  

Mgr. MgA. František Oplatek 
a Mgr. Lenka Panková
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+ źDíky projektu jsme měli možnost nav-PROJEKT: PODPORA 
štívit Techmánii v Plzni, společnost Škoda TECHNICKÉHO Auto a.s. v Mladé Boleslavi a přečerpávací 

VZDĚLÁVÁNÍ elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách.

źTento projekt zahrnoval také exkurze V JIHOČESKÉM KRAJI
pedagogů táborské průmyslovky a partner-
ských základních škol ve firmách. Navštívili źV rámci projektu „Podpora technického 
jsme např. Motor Jikov Group v Českých vzdělávání v Jihočeském kraji“ se naše 
Budějovicích, firmu Trumf v Praze, ELK v Pla-škola již v loňském a také v letošním školním 
né nad Lužnicí.roce zúčastnila mnoha akcí.
źCílem projektu bylo nastartování pozi-źŽáci sedmé až deváté třídy se mohli 

tivních změn v technickém vzdělávání, které během akcí „Dni ZŠ na SŠ a VŠ“ seznámit, 
by mělo směřovat k většímu zájmu žáků jak studují žáci SPŠ strojní a stavební 
o studium v technických oborech a k jeho v Táboře a studenti VŠ technické v Českých 
zkvalitnění.Budějovicích.

Tímto bychom rádi poděkovali SPŠ źDalší činností, kterou měli možnost žáci 
strojní a stavební v Táboře za perfektní navštívit a prakticky si vyzkoušet byla výuka 
dvouletou spolupráci a mnoho pěkných v truhlářských a strojních dílnách. Tady si 
zážitků!!vyrobili např. kovový svícen, stojan na tužky, 

Mgr. Jitka Radvanová, stojan na ubrousky, hrací kostku, držák na 
Mgr. Milan Petr a žáci školypsací potřeby a další.

+ BRANNÝ DEN

První červen patří oslavě dětí, a proto 
jsme se rozhodli spojit příjemné s užitečným 
a naplánovali jsme na tento den sportovně 
branné akce. Tradičně nám v tom opět 
pomohla armáda a vojenská policie, za což 
jim patří velký dík, neboť se zúčastnění na 
akci perfektně připravili a dětem se 
svědomitě věnovali. Přijeli s ukázkami první 
pomoci, děti si prohlédly vnitřek sanitek, 
policie pak předvedla své zbraně a děti si 
prohlédly nejen motorky, ale i vybavení 
policejních aut.

O další stanoviště se postarali žáci 
deváté třídy, kde probíhaly různé soutěže, 
zdravověda a sportovní klání. Dopoledne 
proběhlo za příjemného počasí, takže se 
akce povedla.

Mgr. Milena Borková

+ ŠKOLNÍ KOLO 
ATLETICKÉ OLYMPIÁDY

Ve dnech 28. a 29. května proběhla na 
bechyňském stadionu již tradiční školní 
olympiáda .

Jednalo se již o 29. ročník, kdy změřili své 
síly žáci obou bechyňských škol. Sportovci 
předvedli pěkné výkony, někteří jistě uspějí 
i v okresních a krajských přeborech. 

Dobrý výkon předvedl v hodu koulí David 
Tupý, ve skoku do dálky předvedly pěkné 
výkony Adéla Štenclová a Nikola Pítrová, 
běžecky si dobře vedla Karolína Mášková 
a asi nejhezčím sportovním zážitkem byl 
pohled na běžce Michala Nováka, který má 
jistě nakročeno k dalším atletickým úspě-
chům ve vyšších soutěžích. Pomohl tak své 
třídě získat body, a tak se 9.A postavila na 
druhou příčku celkového hodnocení.

Mgr. Milena Borková
+ AKCE TURISTICKÉHO 

KROUŽKU VE 
ŠKOLNÍM ROCE 
2014/2015

V letošním školním roce jsme se s dětmi 
z turistického kroužku zaměřili na poznávání 
okolí našeho města Bechyně. A kde všude 
jsme byli? Navštívili jsme Hutě, Bežerovice, 
Větrovy, Radětice. Vydali jsme se podél řeky 
na Instaláček. Byli jsme také v Poušti, ve 
Švestkové aleji a také na soutoku Lužnice 
a Židovského potoka.

V pondělí 1. června jsme si udělali výlet 
do obory u Hluboké nad Vltavou, kde jsme 
zblízka mohli pozorovat divoká prasata 
a daňky. Poté jsme jeli do Českých Budě-
jovic a odtud někteří na in-line bruslích a jiní 
pěšky zpět na Hlubokou.

Poslední setkání jsme uskutečnili na 
raftech. Sjeli jsme si (jako loni) část řeky 
Lužnice z Dobronic do Bechyně. Všechny 
výlety se nám všem moc líbily a už se 
těšíme, až zase vyrazíme do přírody 
v dalším školním roce.

Mgr. Jitka Radvanová
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CO JE KDE NOVÉHO
1 / 2 chodník v Čechově ulici
3 / 4 budování parkoviště na sídlišti Písecká
5 opravená Boží muka na Liškách
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Když duši bolí v kříži
Je to smutné, ale jsou lidé, kteří získají na 

zajímavosti, až když začnou trpět. Ve 
všednodenní mělkosti života vznikne trhlina, 
kterou lze zahlédnou něco z mála jejich 
podpovrchu. Tam se skrývá, sice právě 
bolavá, ale naděje. Někteří z  nich přijdou na 
terapii. Bývá jim tak od třiceti pěti do padesáti 
let. Slzí vydatně již při prvním sezení. Vět-
šinou potřebují mluvit o tom, o čem je nikdy 
nenapadlo přemýšlet. Příčinou je nečekaná 
událost. Duševní bolest je jejich prvním 
kontaktem s vlastní duší. Objev duše může 
vést k hlubšímu zájmu po smyslu života. 
Chtějí-li v terapii pokračovat i po vyřešení 
akutního problému, práce s terapeutem se 
mění a přerůstá v terapii růstovou. Navazuje 
se pevnější lidský vztah terapeut – klient, 
vzrůstá vzájemná důvěra, podstupuje se 
déletrvající společná cesta. Někdy se však 
ukáže, že změna vnějších okolností, která je 
do terapie přivedla, byla jen planým popla-
chem. Partner nechce opustit rodinu, šéf 
nechce vyhodit z práce, bratr nehodlá 
připravit o dědictví, nádor je nezhoubný, 
dcera není v jiném stavu, soud dopadne 
dobře, atd. atd. Neklamným znamením, že 
se jim rázem ulevilo, že chtějí pouze a rychle 
zapomenout a necítí potřebu prozkoumat to 
nové, co se v nich náhle otevřelo, je návrat do 
osobnostní nezajímavosti, fádnosti. Terapeut 
to pozná i díky svému vlastnímu prožívání. 
Začne se s klientem nudit. Zní to tvrdě, ale je 
to tak. Existuje jedna poctivá cesta. Sdělit to 
klientovi, nechat ho nahlédnout do prožívání 
terapeuta. Nejvyšší míra opatrnosti a taktu je 
bezpodmínečně nutná. „Když jste ke mně 
poprvé přišel, byl jste nešťastný, ale živý, 
opravdový a já jsem vám dobře rozuměl. 
Problém se vyřešil, zoufalství zmizelo a začal 
jste probírat banality. Musím se přiznat, 
trochu mě uspáváte a já přemýšlím, jestli 
podobným způsobem nepůsobíte také na lidi 
ve svém nejbližším okolí.“ Výše uvedené tři 
věty v uvozovkách jsou ilustrativním 
příkladem. Podobně formulovaná reakce 
terapeuta může způsobit různé varianty 
klientova následného chování, ale i rozhod-
nutí: 1) Sdělí, že si vyřešil, co potřeboval a že 
další spolupráce již není nutná. 2) Sjedná si 
termín dalšího sezení, ze kterého se však 
později omluví, slíbí, že zavolá o náhradní 
a již se nikdy neozve. 3) Pokračuje v terapeu-
tických sezeních, ve kterých se ústředním 
tématem stává klient sám, jeho emoce, a to 
na úkor nahodilých vnějších okolností. 
Přestává do sezení přinášet příkoříčka, se 
kterými se během týdne setkal. 

Nyní se zaměřme na to, co znamená být 
nezajímavý, nezáživný, nudný. Když něko-
mu tzv. huba jede, může takovým být. 
Nadprodukcí slov často utíká sám před 
sebou a druhému neposkytuje nic víc než 
nevyladěný šum, který se brzy nedá poslou-
chat. Když z mlčenlivého čas od času 
vypadne perla, bývá vřele přijímán. Druhým 
neubírá prostor a jeho vlastní příspěvek je 
moudrý, vtipný nebo kombinací obojího. Aby 
z člověka perly padaly, musí v něm být, takže 
to není jen věcí komunikačního talentu. 
Perlotvornost je jako chemický proces, 
kterého se účastní minimálně následující 
složky: a) neutuchající zájem o svět, 
b) optimismus, c) potřeba vzdělávat se. Na 
závěr jedno malé upozornění, majitelé perel 
je neházejí každému.  

PhDr. Jaromír Matoušek

+ NOC KOSTELŮ 
V BECHYNI

V pátek 29. května večer bylo v našich 
bechyňských kostelech neobvykle živo. Při-
pojili jsme se totiž k celostátní akci s názvem 
Noc kostelů. Tento večer se v celé naší zemi 
otevřely dveře stovek kostelů, aby do nich 
mohli vstoupit návštěvníci a zúčastnit se 
rozmanitých programů, které pro ně byly 
připraveny.

Naše město je na kostely bohaté, a tak 
Do přípravy a průběhu Noci kostelů se jsme mohli nabídnout hned tři chrámové 

také výrazně zapojilo kulturní středisko prostory.
našeho města, které pomohlo především Centrem dění byl klášterní kostel Nane-
s propagací a koordinací celé akce.bevzetí Panny Marie, kde byl program od 

Pomohlo nám také Turistické informační 18 hodin až do půlnoci. Ve farním kostele 
centrum, které zorganizovalo několik ko-sv. Matěje a ve hřbitovním kostele sv. Micha-
mentovaných prohlídek klášterního kostela.ela bylo otevřeno do 22 hodin.

Před akcí panovaly u některých lidí obavy Už před Nocí kostelů, stejně jako po ní, mi 
z toho, že to celé bude fiasko, že se to u nás řada lidí říkala, jak překvapivě zajímavý, 
nikdy nedělalo a že lidé zkrátka nepřijdou. různorodý a pestrý program jsme dokázali 
Účast nakonec překonala představy i těch připravit. Bylo to především díky tomu, že se 
největších optimistů. Podle střízlivých odha-do přípravy i průběhu akce zapojilo mnoho 
dů naše bechyňské kostely a program v nich lidí z různých organizací. 
navštívilo během večera přes 650 lidí. Členové naší farnosti se zhostili předev-
O velké návštěvnosti svědčilo i ubývající ším základní přípravy Noci kostelů, úklidu 
pohoštění, jehož byla na začátku obrovská chrámů a jejich výzdoby a přípravy pohoš-
kvanta a před jedenáctou už se podávaly jen tění. To bylo mimochodem skvělé a nápa-
na malé kousky nakrájené tatranky, které dité, zvláště malé kostelíky se setkaly 
někdo přinesl.s velkým ohlasem. Chrámový sbor pak měl 

Chtěl bych především velmi poděkovat koncert u sv. Matěje a naši farníci vystupo-
vám všem, kteří jste se do naší Noci kostelů vali také v dalším programu. V klubovně na 
zapojili a přispěli k tomu, že byla velmi faře byla připravena tvořivá dílnička pro děti. 
úspěšná. Věnovali jste svůj čas, um Noční Bechyni pak bylo možné si prohléd-
a energii, někteří jste přispěli i vlastními nout až do půlnoci z kostelní věže.
finančními prostředky na přípravu občer-Velmi velikým dílem do programu 
stvení a všichni jste to dělali bez nároku na přispěla místní ZUŠ Václava Pichla několika 
jakoukoli materiální odměnu, protože veške-koncerty v klášterním kostele, v refektáři, na 
rý program i občerstvení byly samozřejmě zahradě a také jedním krásným koncertem 
zdarma. Vaší odměnou může být spokoje-menších dětí u sv. Michaela. V tomto kostele 
nost stovek návštěvníků našich chrámů.také byla připravena jedna zajímavost. Byl 

Věřím, že příští rok se nám opět podaří totiž nasvícen pouze svíčkami. V klášterním 
připravit pěknou a zajímavou Noc kostelů v sklepě dále ZUŠka připravila divadelní 
Bechyni.představení o sv. Františkovi.

 Petr Plášil, bechyňský farář

Kabelkový veletrh
Deníku

Přineste ji do redakce Bechyňského 
městského zpravodaje v kanceláři KD!

Myslíte, že udělá ještě radost jiné ženě?

Máte doma kabelku,
která se vám už okoukala?

Městskou charitu České Budějovice poskyt-
neme konkrétnímu dítěti. Jestli takové ze 
svého okolí znáte, můžete nám tipy posílat 
na email: redakce.taborsky@denik.cz.

Díky Kabelkovému veletrhu jsme loni 
podpořili dvacítku dětí, mezi něž jsme 
rozdělili 188 000 korun. Například jsme 
umožnili nadané básnířce s postižením 
nákup nového notebooku, aby mohla pokra-
čovat v psaní, mladému programátorovi 
jsme pomohli k cestám za soutěžemi po celé 
republice, sourozenci tanečníci, jež vycho-
vává babička, dostali zápisné do kroužku Táborsko – Jako loni, i letos chceme 
a na kostýmy, reprezentantce ve vodním pomoci holkám a klukům, které něco baví, 
záchranářství jsme pomohli pokrýt část ale peníze na jejich talent v domácím 
výdajů na mistrovství světa …rozpočtu nezbývají.

Děti naši podporu potřebují i letos, proto Kabelky, kravaty, šátky jim pomohou plnit 
k nám již kabelky, kravaty a šátky s „rodným jejich sny.
listem“ můžete nosit. A nejen k nám do Regionální Deník spojuje síly i s vámi, 
redakce, ale i do bechyňského kulturního kteří jste ochotni pomoci talentovaným 
domu (Marie Jahnová). Pokud budete sbírat dětem, jejichž handicap nebo sociální 
i u vás, dejte nám o tom vědět, abychom pro zázemí neumožňuje další rozvoj talentu. 
ně k vám přijeli.Často se pak v rodinném rozpočtu škrtá tam, 

Rodný list: každý dárce uvede jméno kde by peníze dítěti pomohly.
a kontakt (půjde do slosování) a také příběh Přes léto se proto budeme snažit získat 
darované věci. Jak se k vám dostala, kde co největší množství dámských kabelek či 
všude s vámi už byla, co jste s ní prožili.kravat a šátků, které zahálí ve skříních 

a přitom by mohly jiným udělat radost.
„Rodný list“ je k dispozici k vyplnění při  Sbírka potrvá celé léto, ve středu 2. září je 

odevzdání kabelky v kanceláři Kulturního prodáme za symbolické ceny při veletrhu 
střediska města Bechyně v českobudějovickém IGY a výtěžek přes 
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sobota 25. 7. 2015 
náměstí T. G. Masaryka

Vstup zdarma !!!

Těšit se můžete na cca 80 prodejců 
z celé republiky, z nichž většina bude 
prezentovat keramické výrobky. Kromě 
nich samozřejmě bude možné zakoupit 
výrobky šperkařů, sklářů, řezbářů 
a dalších řemeslníků. Součástí těchto 
trhů bude též bohatý doprovodný 
program. Po slavnostním zahájení 
v 9 hodin začnou na náměstí najíždět 
majitelé silných motocyklů se svými 
stroji. Po jejich odjezdu bude zahájen 
hudební program. Po úvodní dechovce 
se okolo 11 hodiny představí Viktor 
Sodoma a Karel Kahovec se skupinou 
George&Beathovens se vzpomínkou 
na Petra Nováka (Povídej, Hvězdičko 
blýskavá atd...), dále budou pokračovat 
j iž  t radiční  Zrcadla  s  Karlem 
Dvořákem, po průjezdu koloběžek 
zahrají ZOO 2 - U2 revival a vše zakončí 
VODOVOD. Po celý den bude možné 
vyzkoušet si práci s hlínou, točení na 
hrnčířském kruhu, budou připraveny 
dílničky pro děti a další lákadla pro ty 
nejmenší – skákací hrady, trampolína, 
lezecká stěna, skluzavky, malování na 
obličej a další radovánky. V rámci trhů  
bude zajištěno občerstvení a posezení 
pod velkými stany. Tradiční součástí se 
stává posezení na náměstí u kytar 
v páteční předvečer keramických trhů. 
Na celé akci Vás rádi přivítáme a dou-
fáme, že bude příjemným zpestřením 
Vašich letních prázdninových dnů 
v Bechyni.

Za www.trhybechyne.cz
DKBV

KINO BECHYNĚ ČERVENEC, SRPEN 2015 

2. 7. ČTVRTEK VE 20.00

DÁMA VE ZLATÉM
Životopisný film USA 

Skutečný příběh Marie Altmannové.
110 minut, české titulky, 

přístupný od 12 let, 110 Kč

7. 7. ÚTERÝ VE 20.00

MÉĎA 2
Mimořádně úspěšná komedie USA 

předvedla, že když jste z plyše, nic vás 
nezastaví, aspoň co se humoru týče. 

125 min, český dabing, 
přístupný od 15 let, 120 Kč

9. 7. ČTVRTEK VE 20.00

TERMINÁTOR: GENISYS
Akční / sci-fi / thriller – USA

Arnold Schwarzenegger se vrací. 
126 minut, české titulky, 

přístupný od 12 let, 120 Kč

11. 7. SOBOTA V 17.00

DŮM KOUZEL
Animovaný / dobrodružný – Belgie
Kocourek v tajuplném domě plném 

nevšedních bytostí ze světa fantazie.
85 minut, český dabing, přístupný

14. 7. ÚTERÝ VE 20.00

 ODEBRAT Z PŘÁTEL
Horor – USA

Uveřejnění fotky či choulostivého videa 
na internetu vás může stát život.

83 min, české titulky, 
přístupný od 15 let, 110 Kč

16. 7. ČTVRTEK VE 20.00

DOMÁCÍ PÉČE
Komedie – ČR, hrají: Alena Mihulová, 

Bolek Polívka, Tatiana Vilhelmová, 
Zuzana Krónerová a další.

92 min, mládeži přístupný, 120 Kč

23. 7. ČTVRTEK VE 20.00

BEZ KALHOT XXL 
Komedie – USA

115 minut, české titulky, 
přístupný od 12 let, 100 Kč

28. 7. ÚTERÝ VE 20.00

PAPÍROVÁ MĚSTA
Romantický / mysteriózní – USA 

Filmová adaptace románu J. Greena. 
české titulky, přístupný od 12 let, 110 Kč

30. 7. ČTVRTEK VE 20.00

MISSION: IMPOSSIBLE
– NÁROD GRÁZLŮ
Akční / thriller – USA

Ethan Hunt (Tom Cruise) v akci.
přístupný od 12 let, 120 Kč

31. 7. PÁTEK V 17.00 A VE 20.00

ANT – MAN
Akční / sci fi – USA

Snímek inspirovaný další comicsovou 
postavou.

117 minut, dabing, přístupný, 120 Kč

4. 8. ÚTERÝ VE 20.00

VĚČNĚ MLADÁ
Romantický / mysteriózní – USA

Ani ne třicetiletá Adaline přežije nehodu, 
ale navíc už nikdy nezestárne. 

112 minut, české titulky, 
přístupný od 12 let, 120 Kč

6. 8. ČTVRTEK VE 20.00

NENASYTNÁ TIFFANY
Dobrodružný / horor / komedie – ČR 

Pepa (Leoš Noha) odhaluje cestu 
k netušenému pokladu.
80 min, český dabing, 

přístupný od 15 let, 110 Kč

8. 8. SOBOTA V 17.00

MALÝ DRÁČEK
Animovaný / rodinný – Německo

Dráček Kokosáček a jeho kamarád 
Oskar musí zachránit ostrov.

80 minut, český dabing, přístupný

13. 8. ČTVRTEK V 17.00 A VE 20.00

FANTASTICKÁ ČTYŘKA
Akční / sci-fi – USA 

Během pokusu o teleportaci získají čtyři 
mladí vědci specifické superschopnosti.

český dabing, přístupný, 120 Kč

18. 8. ÚTERÝ VE 20.00

NESMRTELNÝ
Drama / sci-fi / thriller – USA

Nevyléčitelná rakovina přiměje Damiana 
podstoupit radikální zákrok, „odpoutání“, 

který pro něj zvrátí běh času.
české titulky, přístupný od 12 let, 100 Kč

20. 8. ČTVRTEK VE 20.00

VYKOLEJENÁ
Komedie – USA režiséra Judda Apatowa 

slibuje hodně drsný humor. 
122 min, české titulky, 

přístupný od 12 let, 110 Kč

22. 8. SOBOTA V 17.00

UUUPS! NOE ZDRHNUL… 
Animovaný / rodinný – Německo, 

Lucembursko, Belgie, Irsko
85 minut, český dabing, přístupný, 100 Kč

25. 8. ÚTERÝ VE 20.00

KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E. 
Dobrodružný / akční / komedie – USA 
Američan Solo  a Rus Kuryakin bojují 

proti všem zločincům, kteří ohrožují svět.
116 minut, české titulky, 

přístupný od 12 let, 100 Kč

29. 8. SOBOTA V 17.00 A VE 20.00

PIXELY
Akční / sci-fi / komedie – USA
Když si  mimozemšťané vyloží 

videozáznamy videoher jako vyhlášení 
války, zaútočí na Zemi.

český dabing, přístupný, 120 Kč

Více informací a rezervace vstupenek: 
www.kinobechyne.cz

KERAMICKÉ 
TRHY

 BECHYNĚ
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43. GRAND PRIX 
BECHYNĚ 

2015

25. července 
od 12 hod. 

před hotelem U DRAKA

12–14 hod. koloběžky pro děti
14 hod. přejímka strojů – dospělí
17 hod. vyhodnocení



+ DEN DĚTÍ U ŽENISTŮ 
V BECHYNI

V sobotu 30. května 2015 se v prostorách 
kasáren 15. ženijního pluku Bechyně konal 
Den dětí a Den otevřených dveří nejen pro 
děti vojáků, ale i širokou veřejnost. Na jeho 
zabezpečení se podíleli především přísluš-
níci 151. ženijního praporu.

Návštěvníci měli v letošním roce možnost 
zhlédnout například pásový dozer Cater-
pillar D5N, traktor-rypadlo JCB 4CX, štábní 
automobil PV3S, automobil mostní AM-70 či 
odminovací stroj Božena 5. K dynamickým 
ukázkám patřila jízda lehkého kolového 
obrněného vozidla IVECO EOD a ukázka 
boje zblízka – musado. Zájem dětí 
vzbuzovaly především pyrotechnický robot 
TALON a maskovací oděv Hejkal. Jejich 
tatínci se také pozastavovali u minového 
vrhače MV 3: „A já si myslel, že miny si vojáci 
zakopou ručně pomocí lopatky,“ divil se 
jeden. Novinkou byla ukázka vrtulníku Mi 24 
z 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec 
u Náměště nad Oslavou a seskoky para-
šutistů. 

Tisíce dětí si v průběhu celé soboty mohly 
také vyzkoušet „vojenské“ disciplíny jako 
byla střelba ze vzduchovky, rozborka 
a sborka pistole či zbraně BREN a práce 
s radiostanicí. Ta vzbuzovala údiv přede-
vším proto, že v dnešní době má každý 
mobilní telefon a jinou komunikaci si v poli 
neumí představit.

Zastoupení na ženijním Dnu dětí měli 
i členové skupiny izraelského bojového 
umění Krav Maga. 

autor: kapitánka Miroslava Štenclová, 
tisková a informační důstojnice 

15. ženijního pluku
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HOTEL A RESTAURACE 
PANSKÁ

červenec / srpen

1., 8. a 15. 7. od 20.00 
Martin Vaverka – saxofon 

22. 7. od 20.00 
Jazz - Jindřich Henry Zíka 

29. 7. od 20.00 
Karel Dvořák 

5. 8. od 20.00
Veronika Němcová – klávesy, zpěv

12., 19. a 26. 8. od 20.00 
Martin Vaverka – saxofon  

Na všechny akce vstupné dobrovolné

info@resort-bechyne.cz, tel.: 381 211 235

Sledujte i náš Facebook! 
facebook.com/hotelpanska
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Restaurace Na Růžku nabízí 

ROZVOZ OBĚDŮ
Výběr ze tří jídel

Hlavní jídlo + polévka 70,-- Kč 
Informace na tel. čísle 381 211 046

Přijmu řidiče sk. C na vozidlo Tatra.

Smrž Miroslav, Bečice.

Tel: 602 977 880

RYCHLÁ PŮJČKA 
AŽ 50.000 Kč

hotovost až do domu
na 8 a 13 měsíců
měsíční splátky

volejte: 602 707 442

ź

ź

ź

 

+

V neděli probíhala soutěž 
týmů v disciplínách kata 
i kumite. Náš kata tým ve 
složení Fanda, Tomáš a Mar-

MISTROVSTVÍ EVROPY tin se ve stále sílící konkurenci probojoval do 
finále, kde po velkém boji s domácím KARATE JKA 2015
Německem kluci obsadili zasloužené třetí 
místo za Ruskem a Srbskem. Odpoledne Letošní ME karate JKA mládeže a veterá-
nastoupil i kumite tým ČR ve složení Martin nů se konalo ve dnech 22.–24. 5. 2015 
Hána, Marton Loszi a Oliver Simon. Před v německé Bochumi.
fandícím kotlem a ve velmi emotivním Soutěže se zúčastnilo 15 států a cca 530 
prostředí kluci porazili jednoznačně Skot-závodníků. Součástí reprezentace ČR byli 
sko, favorizované Srbsko (porazilo Rusko) opět i tři závodníci z našeho klubu – Fanda 
a ve finále i domácí Německo a zcela Procházka, Tomáš Hána a Martin Hána.
zaslouženě jim patří titul MISTRŮ EVROPY.V sobotu probíhala soutěž jednotlivců, 

Opakované velmi dobré výsledky našich kde nastupoval Tomáš v kata. Tomáš před-
závodníků na národní i mezinárodní úrovni vedl kvalitní výkony, bohužel těsně před 
ukazují na správné vedení a přípravu finále ho vyřadil pozdější vítěz a odsunul ho 
u senseie Petra Cibulky. Tímto našim závod-na 5. místo. Martin nastoupil v kumite a také 
níkům gratulujeme a přejeme pevnou vůli dostal v druhém kole nalosovaného pozděj-
a chuť k dalšímu cvičení.šího vítěze, který ho nepustil k boji 

 SKK Bechyněo medaile.

TĚLOVÝCHOVA & SPORT


