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ECHYŇSKÝ
LISTOPAD 2015

+ Životní jubilea 
listopad 2015

90 let Čáp Josef
Rychtářová Milada

88 let Vaníček František
87 let Matuška Jozef

Zbudilová Jarmila
Zbudilová Marie

84 let Kocourková Růžena
Nejedlý Karel

83 let Drha Miroslav
Linhartová Jarmila

82 let Dvořák Milan
81 let Vítek Miloslav
80 let Havránková Marie
77 let Kubeš Bedřich

Vítková Alena
75 let Boldišová Drahomíra

Vendégová Daniela
Volfová Miroslava

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
B

Vážená redakce Bechyňského Městského zpravodaje, 

dovolte nám napsat pár slov o našem pobytu u Vás v Bechyni.
Svaz tělesně postižených Prachatice v čele s paní Alenou Bínovou, hlavní 

organizátorkou rekondičního pobytu, nám dal možnost (padesátce účastníků 
z Prachatic, Volar, Čkyně a okolí) strávit krásných sedm dní ve Vašem městě.

V Bechyni jsme krom lázeňského ozdravného pobytu v Lázních Jupiter s řadou 
masáží, zábalů, cvičení, vycházek, plavání a výborným jídlem i personálem zažili 
a prošli si řadu krásných míst v Bechyni. Navštívili jsme komentovanou prohlídku, 
zámek Bechyně, Hasičské muzeum, výstavu obrázků v cukrárně, taneční 
večer, kino s Marťanem, procházku upraveným a kvetoucím náměstím, upravenými 
parky, ochotnými zaměstnanci informačních center. Oceňujeme nápad s budkou 
na knihy na náměstí – přines – odnes, nádherný domov seniorů a prostor, který i ve 
vašem zpravodaji sociálním službám věnujete (a nás zajímají). Určitě se k Vám 
vrátíme.

text: Hanka RH+ Rabenhauptová, účastník pobytu
foto: Lenka Jágerová, těžce zdravotně postižená

dětí z MŠ 

Z obsahu:

Kulturní kalendář 4
Ze škol 8
Příspěvky do prosincového vydání 
posílejte nejpozději 17. listopadu 
na propagace@kulturnidum.cz

Kotlíkové dotace 2

Vážení spoluobčané, obracím se na 
Vás s prosbou o poskytnutí informací 
a možnosti vyfocení Vámi vlastněné 
figurální bechyňské keramiky vyráběné 
ve Výrobním keramickém družstvu, 
Kerasu či Keramické škole. Fotografie 
budou podkladem pro vydání reprezen-
tační obrazové publikace o výrobě 
figurální keramiky v Bechyni, kterou 
připravuje společnost Artzoom Zlín. 
Informace, prosím, sdělte městskému 
muzeu, městské knihovně nebo měst-
skému infocentru na náměstí v muzeu.
Tel: 778 545 955

Josef Štefl

+ ZLATÁ SVATBA

Padesát let společného života oslaví 
manželé Marie a Josef Dyndovi z Bechyně. 
Svůj manželský slib složili 20. listopadu 1965 
v kostele sv. Václava v Chřenovicích na 
Vysočině.

Srdečně k  významnému jubileu 
blahopřejeme.

Město Bechyně pořádá
dne 3. prosince 2015 od 17 hodin 

v kulturním domě v Bechyni

PŘEDVÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ SENIORŮ
Vstupenky si můžete vyzvedávat od 

začátku listopadu 2015 na Městském 
úřadě v Bechyni u paní Aleny Schánilové 
(1. patro). Vstup zdarma. 

Vstupenky se vydávají jen do 
vyčerpání celkového počtu míst 

k sezení. Občerstvení bude 
zajištěno. Kulturní program 
připraví Kulturní středisko 
města Bechyně. 

V. Fišerová

K tanci 
a poslechu zahraje Malá 

Valdaufinka Ády Školky.

VÝZVA

+ SVOZ BIOODPADU 
PRODLOUŽEN DO 
KONCE LISTOPADU 

(každé pondělí)

Letos se v Bechyni začal třídit bioodpad. 
Jsou mezi námi tací, co pořád nevědí, co pod 
tento pojem patří. Podobným způsobem 
jsou bohužel schopni znehodnotit i celý 
obsah kontejneru na papír nebo plasty. 

!



+
povolení ke kácení je třeba na kácení všech O kácení stromů může žádat majitel PODMÍNKY PRO 
neovocných dřevin s obvodem kmene pozemku nebo nájemce pozemku se 

KÁCENÍ STROMŮ větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. souhlasem jeho majitele. Nájemce pozemku 
Na povolení kácet dřeviny rostoucí mimo musí předložit nejen souhlas majitele, ale 

Dne 1. 11. 2014 nabyla účinnosti nová les a mimo zastavěné území obce a v obci i nájemní smlouvu. O povolení ke kácení 
vyhláška č. 222/2014 Sb., o ochraně dřevin a mimo zahrad, zastavěných ploch a nádvoří stromu nemůže tedy žádat soused nebo 
povolování jejich kácení. Dle této vyhlášky se a zeleně se nic nemění. Zde povolení ke majitel bytu pokud strom roste na cizím 
můžou kácet bez povolení ovocné dřeviny na kácení podléhají veškeré dřeviny o obvodu pozemku např. na pozemku města. Orgán 
pozemcích v zastavěném území obce kmene větším než 80 cm měřeno ve výši ochrany přírody a krajiny není kompetentní 
evidovaných v katastru nemovitostí jako druh 130 cm nad zemí. nařizovat majiteli pozemku, aby strom 
pozemku zahrada, zastavěná plocha Dále není potřeba mít povolení ke kácení pokácel nebo ořezal. Kácení dřevin povoluje 
a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem zapojeného porostu dřevin, pokud celková orgán ochrany přírody ve správním řízení, na 
využití pozemku zeleň. Bez povolení se tedy plocha kácených zapojených porostů dřevin vydání rozhodnutí je lhůta do 60 dnů od 

2mohou kácet ovocné dřeviny na všech zahájení řízení, ve složitých případech do nepřesahuje 40 m . 
zahradách v obci, včetně většiny nádvoří či 90 dnů od zahájení řízení. Kácí se zejména Povolovat kácení dřevin lze jen ze 
parků a i v zahrádkářských koloniích. Mezi v období vegetačního klidu. závažných důvodů, jako je např. zdravotní 
ovocné dřeviny patří např. jabloň, hrušeň, L. Blažkovástav stromu, nadměrné zastínění domu, 
třešeň, višeň, broskvoň, meruňka, slivoň z důvodu stavby ap. Padání listí, jehličí, květů 
i ořešák a kaštanovník jedlý. Naopak nebo plodů není důvod ke kácení stromu. 

+

v minulosti (splnění klasifikační třídy 
energetické náročnosti budovy „C“ – průkaz 
třídy „C“ bude součástí žádosti o dotaci), 
nebo
ź je současně na realizaci opatření 
vedoucích ke snížení energetické nároč-
nosti budovy žádáno v programu Nová 

KOTLÍKOVÉ DOTACE zelená úsporám.
ź Maximální výše způsobilých výdajů 
projektu fyzické osoby na výměnu kotle bude 
v Jihočeském kraji činit max. 150 tis. Kč. Dne 15. 7. 2015 byla v rámci Operačního 
Výše poskytnuté podpory se bude pohybo-programu Životní prostředí vyhlášena výzva 
vat v závislosti na typu výměny a na sídle pro kraje na předkládání projektů pro získání 
žadatele od 70 % do max. 85 %:finančních prostředků na tzv. „kotlíkové 
ź 70 % způsobilých výdajů v případě dotace“, které jsou určeny na výměnu kotlů 
realizace kotle spalujícího pouze uhlí, na pevná paliva s ručním přikládáním 
spoluúčast fyzické osoby 30%, v rodinných domech.
ź 75 % způsobilých výdajů v případě Jihočeský kraj 29. 9. 2015 podal 
realizace kombinovaného kotle (uhlí + projektovou žádost na Ministerstvo životního 
biomasa) nebo plynového kondenzačního prostředí a po jejím schválení bude na konci 
kotle, spoluúčast fyzické osoby 25%,roku 2015 zveřejněno avízo o vyhlášení 
ź 80 % způsobilých výdajů v případě, že je výzvy pro fyzické osoby a následně na 
realizace tepelného čerpadla nebo kotle přelomu roku 2015/2016 bude vypsána 
pouze na biomasu, spoluúčast fyzické výzva pro příjem žádostí fyzických osob – 
osoby 20%, konečných uživatelů.
ź v případě, že je výměna kotle realizová-V první vlně, tedy do konce roku 2018, 
na v obci, která byla označena jako prioritní mohou jihočeské domácnosti získat dotaci 
území, bude výše podpory navýšena o 5 % na výměnu kotlů ve výši 303 mil. Kč, přičemž 
(seznam prioritních obcí k dispozici na s čerpáním kotlíkových dotací se počítá 
webových stránkách Jihočeského kraje). i v následujících letech v rámci dalších dvou 

cyklů. Finanční podpora na výměnu kotlů na Způsobilost výdajů projektů fyzických 
pevná paliva v rodinných domech bude osob v Jihočeském kraji bude umožněna 
poskytována prostřednictvím projektu zpětně od 15. 7. 2015, za předpokladu 
Jihočeského kraje, který je příjemcem splnění všech podmínek stanovených ve 
evropské dotace z Operačního programu vyhlášené výzvě.
Životní prostředí 2014–2020. Administrátorem „kotlíkových dotací“ je 

Předmětem podpory přidělované oddělení evropské integrace. V průběhu září 
fyzickým osobám bude výměna kotlů na tohoto roku byly na webu Jihočeského kraje 
pevná paliva s ručním přikládáním za: spuštěny nové webové stránky pro 
ź tepelné čerpadlo, kotlíkové dotace http://kotlikovedotace.kraj-
ź kotel na pevná paliva, jihocesky.cz/
ź plynový kondenzační kotel, Na těchto stránkách naleznete kontakty 
v kombinaci s na příslušné pracovníky, prezentace ze 
ź instalací solárně-termických soustav pro semináře, aktuality k připravované výzvě 

přitápění nebo přípravu TV, zaměřené na výměnu kotlů na pevná paliva 
ź „mikro“ energetickými opatřeními. s ručním přikládáním v rodinných domech 
Průběžně aktualizovaný Seznam registrova- pro konečné uživatele – fyzické osoby 
ných výrobků je k dispozici na www.opzp.cz. v Jihočeském kraji a mnoho dalších 

Podporu na výměnu kotlů na pevná informací.
paliva s ručním přikládáním je možno 

Na výše uvedených webových stránkách poskytnout pouze v rodinných domech, kde:
je vyvěšeno také dotazníkové šetření, ź bude současně provedeno alespoň 
prostřednictvím něhož je nyní zjišťován jedno tzv. „mikro“ energetické opatření ke 
předběžný zájem o kotlíkové dotace, a to snížené energetické náročnosti rodinného 
zejména o jaké typy kotlů bude ze strany domu (potvrzení od energetického specialis-
fyzických osob největší zájem (kotle na ty o prověření vhodnosti realizovaného 
pevná paliva, plynové kotle nebo tepelná „mikro“ energetického opatření bude 
čerpadla).součástí žádosti o dotaci) nebo

Přímé odkazy na stránkách města.ź došlo ke snížené energetické náročnosti 

+ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA

Pečovatelská služba města Bechyně 
poskytuje sociální služby v domácnostech 
klientů v Bechyni a místních částech 
Senožaty a Hvožďany. Naším cílem je 
umožnit klientům služby setrvat v domácím 
prostředí co nejdéle, často v součinnosti 
s domácí zdravotní péčí poskytovanou 
Nemocnicí Tábor. Pečovatelskou službu 
mohou využívat také rodiny s dětmi, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby 
při narození současně dvou, tří nebo více 
dětí. Spektrum nabízených služeb má 
pomoci rodině klienta v každodenním životě 
a hlavně klientovi v oblasti zajištění běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, domácnost či 
zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím. Služba je poskytována za 
podmínky dobrovolného přijetí služby ze 
strany klienta, které je založeno na důvěře 
k poskytovateli a jeho zaměstnancům. 
Služba je prováděna odborně, diskrétně 
a nestranně, s ohledem na komunikační 
potřeby a schopnosti klienta.

Pro zajištění pečovatelské služby postačí 
vyplnit Žádost o zavedení pečovatelské 
služby, která je k dispozici na odboru 
vnitřních a sociálních věcí, tel. 381 477 025, 
a na www.mestobechyne.cz v sekci Městský 
úřad a samospráva – Městský úřad – 
formuláře – sociální péče a podpora. Na 
základě žádosti a jednání se žadatelem je 
sepsaná smlouva o poskytnutí pečovatelské 
služby se všemi požadavky klienta, které 
jsou v možnostech poskytovatele.

Žadateli je nabídnuto základní sociální 
poradenství v rámci sociálních služeb a dá-
vek pro osoby se zdravotním postižením 
včetně přehledu kompenzačních pomůcek 
a možnosti, jak na určitou kompenzační 
pomůcku finančně dosáhnout. Sociální 
pracovnice dále žadatele o službu poučí 
o možnosti jak a kde podávat případné 
stížnosti a vysvětlí mu jeho práva.

Pečovatelská služba je provozována 
v pracovních dnech v domácnostech klientů 
od 7.30 do 15.00 hodin. Maximální kapacita 
pečovatelské služby je 57 klientů.

Cena poskytovaných úkonů je upravena 
vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. 
Město Bechyně jako poskytovatel pečova-
telské služby nevyužilo maximálních sazeb 
za poskytované služby z důvodu zájmu pos-
kytovatele, aby byla služba finančně dostup-
ná pro každého potencionálního klienta.

Alena Schánilová
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Kolotoč na stadioně byl upraven pro vyšší bezpečnost a pohodlí dětí, byla 
přidána houpačka. Stejnou úpravou prošel kolotoč na Libuši, byla zde 
instalována i skluzavka.

Pískoviště na sídlišti Písecká dostalo nový dřevěný lem.
V horním čtverci na Libuši se buduje chodník v diagonálním směru.

II. etapa budování parkoviště na Písecké s přilehlými chodníky vrcholí.

Prodloužení chodníku na křižovatce u sběrného dvora ve výstavbě.

Silnice Na Libuši kolem školky byla rozšířena 
o přídlažbu. Je v plánu totéž udělat na druhé 
straně, pokud to dovolí rozpočet.

Bylo instalováno zrcadlo na křižovatku při 
výjezdu ze sídliště Písecká. Dopravní situace se 
na sídlišti výrazně změnila, žádáme řidiče 
o sledování dopravního značení. Kolem kotelny 
již není jednosměrná silnice, tudíž tam nelze ani 
parkovat vlevo ve směru ze sídliště.
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www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ listopad 
2015

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PRO DĚTI

PROVOZ HERNY
pondělí, středa 9.00–11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč,
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů

Pondělí 2. listopadu / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– výtvarná dílna. Přijďte si vyrobit lampion do světluškového 
průvodu.

Středa 4. listopadu / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– výtvarná dílna 

Středa 11. listopadu / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– výtvarná dílna

Sobota 14. listopadu / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– výtvarná dílnička před sobotní pohádkou

Středa 25. listopadu / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– povídání o adventním čase 

Úterky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hod. / Děti 1–3 
roky / Vstupné 15 Kč 
(zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344  473.

+ LAMPIONY

+ SOVIČKY

+ DEŠTNÍKY

+ POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA

+ POSEZENÍ S KNIHOVNOU

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO 

 

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Sobota 14. listopadu / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Kouzelná babička přičaruje princezně Safiře za její uličnictví 
kravský roh. Když se princezna polepší, pošle za ní hodného, i když 
trochu líného a mlsného Tondu, aby ji léčil. 
Veselé zápletky, legrace, vůně orientu, písničky – to vše děti uvidí 
v naší pohádce. 
Hraje: Divadlo Andromeda Praha
Od 9.00 Pohádková výtvarná dílnička v RC Hrošík

JAK TONDA LÉČIL 
ROHATOU PRINCEZNU SAFIRU

DUŠEVNÍ AKTIVITY
ČERNOBYLSKÁ ZÓNA ODHALUJE 
SVÁ TAJEMSTVÍ

Sobota 14. listopadu / 17.00 hod. / RC Hrošík / Vstupné 20 Kč
…opustenými ulicami znie ticho...
Vyprávění slovenské delegátky a průvodkyně v černobylské zóně 
Michaely Bušovské.

DIVADLO

Středa 11. listopadu / 19.00 hod. / Malý sál 
KD / Vstupné 70 Kč / 50 Kč studenti a senioři
Na odlehlý maják, který leží nedaleko zapadlé 
rybářské vesničky Perpinon, přijíždí pohledná 
žena . . .
Hrají členové Bechyňského divadelního spolku 
Lužnice Péťa Šulcová a Čenda Roubal. 
Režie: Míra Šařec.

Michaela Doleželová a Roman Vencl
„ANI ZA MILION!!!“ 
Premiéra DS Lužnice

Čtvrtek 5. listopadu / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 300, 
280 a 250 Kč
One woman show Simony Stašové. Vezměte si s sebou jakékoliv 

cinkací nástroje – zvonečky, 
rolničky, triangl...   
a samozřejmě lampiony!!!
V kulturním domě si potom 
zatancujeme, zasoutěžíme. 
Dobrou náladu s sebou! 

SHIRLEY VALENTINE REJ SVĚTLUŠEK

VYPRODÁNO!

Čtvrtek 26. listopadu / 17.00 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
Příjemné posezení a popovídání nejen pro seniory. Přijďte se 
podělit o své znalosti či vzpomínky a dozvědět se něco nového 
o historii našeho města. Téma bude uvedeno na plakátech.

BABÍ LÉTO

Čtvrtek 19. – středa 25. listopadu / Prostory KD 
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a mysli. 
Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. S její pomocí se 
lze zbavit četných tělesných i psychických napětí, zvýšit svůj 
energetický náboj, zlepšit schopnost koncentrace a obnovit jasnost 
svého smyslového vnímání. 
Info: ekonom@kulturnidum.cz 

KUM NYE

FILM

Pondělí 16. listopadu / 20.00 hod. / KD 
Galerie U Hrocha / Vstupné 50 Kč
Celovečerní dokumentární film o Filipu 
Topolovi, skladateli, textaři, klavíristovi 
a zpěvákovi skupiny Psí vojáci, jehož 
tvorba zasáhla tři generace. Snímek 
odkrývá, jak se v životním osudu a posto-
jích Filipa Topola odrážela doba před i po 
sametové revoluci, jeho posedlost hudbou 
a láska k Mozartovi, ale také jeho závažná 
nemoc. Celým filmem prostupují písně, 
které sám Filip Topol označoval za formu 
svých deníků, a jeho povídky, doplněné 
postřehy a vzpomínkami jeho životních 
souputníků a přátel. V neposlední řadě 
obsahuje záznamy rozhovorů s hlavním 
protagonistou v unikátních archivech, 
z nichž mnohé dosud nebyly publikovány. 

TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS 
LETÍCÍ KOMETY

Úterý 3. listopadu / od 17.00 hod.
 Odchod od kašny na nám. T. G. M. 

 Do KD vstup 20 Kč dítě, 30 Kč dospělý.

Upozorňujeme, že jsme na našich webových 
stránkách zprovoznili on-line předprodej vstupenek. 
Přes internetové bankovnictví si koupíte vstupenky 
pohodlně z domova a vytisknete si je. Majitelé 
chytrých telefonů si po stažení aplikace mohou 
vstupenku nechat poslat přímo do mobilu bez nutnosti 
si ji tisknout. !



Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz

POHYBOVÉ AKTIVITY

Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík 
Zdravé a efektivní cvičení pro všechny věkové kategorie. Zvyšuje 
sílu a flexibilitu svalů, odbourává bolesti zad, kloubů, páteře, 
pomáhá získat pevné, dlouhé a štíhlé svaly, ohebnou páteř a klouby 
bez bolestí, příznivě ovlivňuje koncentraci a dýchání.

PILATES

PŘEDNÁŠKY

Každé úterý / 18.30–19.30 hod. / RC Hrošík
Jedná se o účinný dynamický trénink celého těla, zlepšuje 
výkonnost a vede ke zrychlení metabolismu – hubnutí.

KRUHOVÝ TRÉNINK, TABATA

Každý čtvrtek / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

BOSU CARDIO®

Informace o Pilates, Bosu Cardio a Kruhovém tréninku – Tabata 
u paní Romany Honsové na tel. 721 111 541, 
FB: Cvičení s Romčou Bechyně
Cena 65 Kč/lekce, možnost zakoupení permanentky na 5 lekcí za 
300 Kč či na 10 lekcí za 600 Kč. 

Každé úterý / 16.30–17.30 hod. / Klubovna KD
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé a jsou 
eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě a které 
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci. Cílem je rozvinout 
u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako přirozenou součást 
jejich života. Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

ZUMBA PRO DĚTI

Každé pondělí do 7. 12. / od 18.45 hod. / Klubovna KD
Orientální tanec je ideální pohyb pro všechny, kterým dělá jiný druh 
cvičení problémy. Zlepšuje se držení těla, odstraňují se různé bloky 
a celkově má tanec velice pozitivní vliv na zdravotní stav.
Bližší informace na  www.raeesah.wz.cz  nebo Kristýna Kvardová, 
tel. 721 503 325

FIT ORIENT

Středy do 16. prosince / 8.30–9.30 a 17.30–18.30 hod. / 
Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým 
lanem vhodná pro každý věk. 
Kurz 10 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

SM SYSTÉM

GALERIE
GALERIE GALVÍNA
Vernisáž sobota 21. listopadu 2015 / 15.00 hod.

Prodejní výstava výtvarné skupiny 9+ 
(vystavují pedagogové SUPŠ Bechyně a hosté)

ANDĚLŮM A RYBÁM – Vánoce 2015 

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

GALERIE 2+1 

Výstava komiksů jedné z nejvýznamnějších současných českých 
výtvarnic, jejíž dílo spojuje nevídaný smysl pro humor.  
Výstava potrvá do 29. listopadu.
Prohlídka po dohodě na tel. 606 911 007 nebo v kanceláři KD

                           ŠETŘETE SI EMOCE
VENDULA CHALÁNKOVÁ

Středa 25. listopadu / 17.00 hodin / Městské muzeum / 20 Kč
O „Jihočeských Vánocích“, o Luciích, Barborkách, Ambrožovi 
a jiných dřívějších zvycích týkajících se adventu a Vánoc přednáší 
PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku. 

JIHOČESKÉ VÁNOCE

ADVENTY

Neděle 29. listopadu / 17.00 hod. / nám. T. G. M. / Městské 
muzeum
Rozsvícení vánočního stromu starostou města, vystoupí NUZICKÝ 

ZVONEK. od 16 hodin. ADVENTNÍ TRH V MĚSTSKÉM MUZEU 

I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

PŘIPRAVUJEME

Středa 9. prosince / 18.00 hod. / nám. T. G. Masaryka

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Pátek 4. prosince / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
Závěrečný ples Kurzu tance a společenského chování

VĚNEČEK

Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don 
Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, 
které připravují o radost a vedou ke 
zbytečnému utrpení. Čtyři dohody 
založené na staré toltécké moudrosti, 
nabízejí silný kód chování, který 
dokáže rychle proměnit náš život 
v nový prožitek svobody, opravdového 
štěstí a lásky.

Hra je zpracována velmi odlehčeně, 
promítne se v nadsázce, volně 
zpracovaná, improvizujeme.

Jaroslav Dušek
ČTYŘI DOHODY

Benefiční představení pro DPS 

7. 12. 2015

Láska Vztahy Přátelství
Jak to vidí toltécký šaman DON MIGUEL RUIZ

 19 h  Kulturní dům

Účinkují: 
Jaroslav Dušek, 
Pjér La Š´éz
a Zdeněk Konopásek
světelný design zvuk: 
Viktor Zborník, 
Martin Dušek

Středa 4. listopadu / 18.00 hod. / RC Hrošík / Vstup 100 Kč
Přednáška Lenky Markové s ukázkami esenciálních olejů 
dōTERRA pro pomoc s běžnými zimními nepříjemnostmi 
(nachlazení, chřipka, péče o pokožku, posílení dráhy ledvin 
a močového měchýře). Bude prostor i pro vaše dotazy.

OLEJE NA ZIMNÍ MĚSÍCE

Středa 2. prosince / 17.00 hod. / Městská knihovna / Zdarma 
Autorské čtení a autogramiáda dcery známé herečky Ireny 
Kačírkové. Poslechněte si vyprávění o setkávání s lidmi, kteří  
ovlivnili její život. Knihu zde bude možné koupit jako vánoční dárek!

SETKÁNÍ S IRENOU KAČÍRKOVOU...

Každou neděli od 1. 11. / 17.30–18.30 hod. / RC Hrošík
Powerjóga je pro lidi, kteří nechtějí striktně dodržovat pravidla 
a nařízení klasické jógy, ale chtějí cvičit. Dochází k úbytku tuku 
uvolněním energetických drah v těle a k uvolnění mysli. Info v KD.

POWERJÓGA NOVINKA



+
Druhé pozvání přijala knihovna. Dopo-I KRÁTKÁ NÁVŠTĚVA 

ledne 25. 11. navštívíme RC Hrošík, 
POTĚŠÍ… abychom si s dětmi povídali o adventní době 

a hravou formou přiblížili čtyři týdny 
Slibovali jsme setkání se spisovateli očekávání a těšení se na svátky vánoční.

a jejich knihami. Plníme slovo a v měsíci Třetí pozvání do knihovny přijala 2. 12. 
listopadu jsme si pozvali do Bechyně hned v 17 hodin Kristina Novotná, dcera známé 
dvě spisovatelky, které nám představí své a velmi talentované herečky Ireny Kačír-
nové knihy. Z dalších uvedených v říjnovém kové. Vypráví o setkávání se s lidmi, kteří ji 
Zpravodaji nám potvrdila svoji účast zatím poznamenali, zanechali v mysli i srdci 
jen paní Iva Procházková až na duben. nesmazatelnou stopu, protože si je spojuje 

První autorka Iva Pekárková žije s maminkou. Knihu Setkání s Irenou 
v Londýně a do Čech se vrací na krátkou Kačírkovou, jejími přáteli, nepřáteli i jinými 
návštěvu, aby zde představila svoji poslední zvířaty si už dnes můžete přijít prohlédnout 
knihu Pečená zebra a Beton. V našem fondu do knihovny, ale možnost výpůjčky budete 
byste ještě mohli najít další tituly: Dej mi ty mít až po besedě s autorkou, kde si můžete 
prachy, Levhartice, Láska v Londýně, knihu i s podpisem zakoupit pro sebe nebo 
Multykulty pindy jedný český mindy, Péra pro své blízké jako příjemný dárek třeba pod 
a perutě, Gang zjizvených. Autorka knih žije stromeček. Zajímavé a pravdivé vyprávění 
v Londýně s nigerijským přítelem, živila se určitě potěší každého, kdo má rád životo-
taxikařením, překladatelstvím a je známá pisné knihy!
svým svérázným postojem k současné S blížícím se koncem roku se blíží i konec 
imigrační situaci. Ve většině knih se ze všech působení naší malé miniknihovny na 
možných úhlů probírá prolínáním a střety náměstí, kterou vystřídá v adventním čase 
kultur na celém světě. Své postřehy z běž- vánoční strom. Děkujeme všem, kteří budku 
ného života předá 9. listopadu ve 13 hodin podpořili, a znovu se s ní budete setkávat 
studentům keramické školy. Beseda je v příštím roce během letní sezóny. Knihy, 
spojená s prodejem knih a autogramiádou. které jste darovali, umístíme v prostoru před 
Pokud byste si chtěli přijít poslechnout i vy, knihovnou, kde jsou k rozebrání.
objednejte se v knihovně! 

EH

+ JAK JSME OSLAVILI 
DEN SENIORŮ

Ve čtvrtek 1. října jsme si v muzeu připo-
mněli celorepublikový den seniorů. Celkem 
75 návštěvníků v tento den a 15 klientů 
Domova pro seniory v pátek využilo poslední 
příležitost zhlédnout výstavu o houbách 
a výstavu připomínající výročí bechyňského 
ochotnického souboru. Musím říct, že celý 
den byla v muzeu velice příjemná atmosféra. 
Každá podobná často nevýdělečná aktivita 
se vrací v úsměvu a v pochvale zase zpět 
k nám. Nyní nahlédněte do muzejní pošty: 

Dobrý den, dovolte mi, abych pracovni-
cím muzea jménem svým i jménem svých 
přátel poděkovala za uspořádání Dne 
seniorů v muzeu v Bechyni. Z poznámky 
v kulturním kalendáři jsem se dověděla, že 
existuje „Den seniorů“, a proto jsme ještě 
s několika „Sudoměřáky“ uspořádali výlet do 
Bechyně. Expozici čtyři z nich navštívili 
poprvé a moc se jim líbila, pěkná byla 
i výstava hub. Ochota děvčat i pohoštění 
byly moc milé. 

HK

A my děkujeme, že jste navštívili muzeum. 
JJ

+TRADIČNÍ ADVENTNÍ 
TRH V MUZEU

Neodmyslitelnou součástí programu se 
na první adventní neděli stal tradiční trh 
v muzeu. I letos nabídneme řemeslné 
a rukodělné stánky, mezi nimiž najdete také 
tvorbu chráněných dílen. Budete si moci dát 
punč nebo dobrý čaj, vybírat šité hračky, 
šperky, ozdoby, koření, perníky, výrobky 
z včelího vosku, z ovčí vlny, knihy apod. 
V nabídce budou též atraktivní výrobky 
s označením „regionální produkt“. 

Přijďte nasát předvánoční atmosféru. 
JJ
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NAHLÍŽENÍ
2015

26. ročník celostátní přehlídky středoškol-
ské dramatiky a mladého divadla „Nahlížení“ 
uvedlo ve dnech 22.–25. října v Bechyni osm 
představení. Přehlídku zahájili ve čtvrtek žáci 
jindřichohradecké ZUŠ hrou Krysy. Další 
program nabídl představení Zlatíčka (ZUŠ 
Strakonice), Faust/Nefaust (ZUŠ Povážská 
Bystrica), Banket (ZUŠ Olomouc), Malý 
Exupery (ZUŠ Most), Čekárna (ZUŠ 
Jindřichův Hradec), Průvodce (ZUŠ Plzeň) 
a Co bys chtěl (ZUŠ Most). Nahlížení v neděli 
zakončila hra Kábul, Bagdad, Ar Ragguah, 
Maaran (Pardubice/Praha). Součástí akce 
byly diskuze a tvořivé divadelní dílny. V do-
provodném programu mohli zúčastnění nav-
štívit vernisáž výstavy Vendulky Chalánkové, 
tančírnu DJ Mushrooma v kinokavárně nebo 
podpořit koncert regionálních kapel Jen tak 
trio, Fylozofy Jam a Monotonic Stereotype. 
Letošní ročník přinesl opravdu pořádný vhled 
do mladého divadla a zanechal krásnou 
vzpomínku na Bechyni v plnosti barev.

Za KSMB Štěpán Ondřich 



KINO BECHYNĚ LISTOPAD 2015 

Více informací a rezervace vstupenek: www.kino.bechynsko.cz

4. STŘEDA VE 20.00

ZTRACENI V MNICHOVĚ
Komedie / drama / psychologický – ČR
Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, 
který kdysi patřil Edouardu Daladierovi, 
se ocitne v roce 2008 v Praze jako živá 
relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir 

„P“ po Daladierovi jeho hlasem dodnes 
opakuje některé důležité věty 

a prohlášení. Papouška za dramatických 
okolností unese český novinář Pavel 

a na základě papouškových 
kontroverzních citací Daladiera 

rozpoutává mezinárodní politický 
skandál.

105 min, mládeži přístupný, 130 Kč

7. SOBOTA V 17.00

SNOOPY A CHARLIE BROWN.
 Peanuts ve filmu.

Animovaný / rodinný / komedie – USA
Snoopy poprvé na velkém plátně!
Kdo z vás nezná Snoopyho, toho 

nejlepšího psího kamaráda na světě? A 
především jediného pejska, který dokáže 
ze svého, tak trochu hodně mimózního 

páníčka, Charlieho Browna, udělat 
největšího hrdinu.

88 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

11. STŘEDA VE 20.00

SPECTRE
Akční / thriller – USA, UK

Daniel Craig je zpět jako Agent 007 
v nové, v pořadí již 24. bondovce.

150 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 15 let, 120 Kč

14. SOBOTA V 17.00 

DOKTOR PROKTOR 
A PRDICÍ PRÁŠEK

Rodinný / fantasy / dobrodružný – USA
Jo Nesbo nepíše jen geniální detektivky 

pro dospělé, je také autorem série 
knížek pro děti s hlavní postavou 
ztřeštěného vynálezce profesora 

Proktora. První ze série knížek si díky 
skvělým nápadům a nadčasovému 

humoru získala srdce malých i velkých 
čtenářů natolik, že během prvních dvou 
týdnů musel nakladatel udělat dotisk.

87 min, český dabing, 
mládeži přístupný, 90 Kč

14. SOBOTA VE 20.00

FAKJŮ PANE UČITELI 2
Komedie – Německo

Být úspěšným lupičem vyžaduje mít 
pevné nervy. A když jste k tomu 

i učitelem na střední, potřebujete nervy 
jako špagáty a vražednou bezohlednost. 
A přesně díky tomu u školní tabule uspěl 
bývalý zločinec a současný samozvaný 

učitel Zeki Müller v bláznivé školní 
komedii Fakjů pane učiteli.

115 min, český dabing, mládeži 
přístupný od 12 let, 120 Kč

19. ČTVRTEK V 17.00

HUNGER GAMES: 
SÍLA VZDORU - 2. ČÁST
Dobrodružný / akční – USA

Film je závěrečnou částí fenomenální 
série o Katniss Everdeenové (Jennifer 

Lawrence). V poslední kapitole nepůjde 
jen o přežití, ale bude se bojovat 

o budoucnost obyvatel celého Panemu.
135 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

19. ČTVRTEK VE 20.30

ERIC CLAPTON: 
LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL

Koncertní film – Anglie
Koncertem, který se odehrál letos 
21. května, oslavil Clapton svou 

sedmdesátku a 50 let na špici hudebního 
průmyslu. Jeden z nejlepších bluesových 
kytaristů představí divákům svůj hudební 
repertoár v celé jeho šíři. Film je doplněn 
exkluzivním krátkým filmem s rozhovory.
125 min, české titulky, přístupný, 200 Kč

21. SOBOTA V 17.00

PROČ JSEM NESNĚDL 
SVÉHO TAŤKU

Animovaný / rodinný / dobrodružný – 
Francie

Dnes existuje mnoho důvodů, proč nejíst 
své rodiče. O dobách, kdy jsme byli 

teprve na půli cesty mezi opicí 
a člověkem, vypráví francouzská 

animovaná komedie.
95 min, český dabing, přístupný, 110 Kč

21. SOBOTA VE 20.00

HUNGER GAMES: 
SÍLA VZDORU - 2. ČÁST

26. ČTVRTEK VE 20.00

GANGSTER KA: AFRIČAN
Krimi / thriller – ČR

Druhá část kriminálního thrilleru 
o osudech bezcitného gangstera, 

inspirovaných skutečnými událostmi.
98 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

28. SOBOTA V 17.00

HUSÍ KŮŽE
„Horor“ / komedie / rodinný – USA
Příšery z dětských knih obživnou 

a záleží na autorovi, jeho dceři a jejím 
příteli, jestli se podaří zahnat je zpět.
104 min, mládeži přístupný, 110 Kč

28. SOBOTA VE 20.00

VIKTOR FRANKENSTEIN
Horor / drama – USA

Oživit mrtvou hmotu a stvořit z ní živou 
bytost dokázali zatím jen Bůh a Viktor 

Frankenstein.
109 min, přístupný od 12 let, 110 Kč

Změna programu vyhrazena

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

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

1. 11. Ne Mr. Driver
3. 11. Út Mr. Driver
5. 11. Čt Technicz
8. 11. So Cora

10. 11. Út RM band
12. 11. Čt Allegro
14. 11. So Technicz
17. 11. Út RM band
19. 11. Čt Mr. Driver
21. 11. Ne Countrio
26. 11. Čt Allegro
29. 11. Ne Mr. Driver

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

6. 11. Pá Countrio
13. 11. Pá Mr. Driver
14. 11. Pá Technicz
20. 11. Pá Cora
27. 11. Pá Technicz

Pohlazení od písničky
určeno k poslechu – jídelna, 
vstupné  
Vstupné 30 Kč

2. 11. Po Escalona
9. 11. Po Malá muzika

16. 11. Po Allegro
Vánoční koncert
23. 11. Po Luňáčci
30. 11. Po Malá muzika

Na žádné akci se nekouří

19.30–21.00 hod.
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Do prázdného výklenku božích muk 
u Hvožďan (při cestě do Dražíče) 
byla v létě umístěna keramická 

soška Panny Marie. Její autorkou je Karolína 
Skaláková z keramického kroužku při ZŠ 
Františka Křižíka.



ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ PROJEKT WAU 
V PROGRAMU 

Základní škola Františka Křižíka 
Bechyně byla opět úspěšná v získání grantu 
na realizaci projektu partnerství škol 
tentokrát v rámci programu Erasmus+. Nový 
projekt spolupráce škol se jmenuje WAU 
neboli Water Around Us (WAU – Voda kolem 
nás) a jak to z názvu vyplývá, budeme se 
zabývat průzkumy vody v dvouletém období 
trvání projektu. Každé pololetí bude 
věnováno určitému tématu: 
1) celkový význam vody pro člověka a kon-
cept vody jako takové; 
2) vliv vody na formaci osídlení a její vliv na 
lidské společnosti v minulosti a v součas-
nosti; 
3) environmentální aspekty vody; 
4) hledání symboliky vody v umění.

Do projektu jsou zapojeny 4 školy ze 
4 evropských zemí: Portugalsko, Litva, 
Španělsko a Česká republika. Týmy ze 
všech škol budou pracovat na přípravě 
různých výstupů, které budou prezentovat 
jejich postoj k probádanému tématu. Své 
výstupy ve formě plakátů, brožur, vystoupení 
aj. budou týmy žáků a učitelů představovat 
na partnerských setkáních. Každá škola tak 
bude jednou hostit své partnery ve svém 
městě a taky pojede na tři návštěvy 
k ostatním partnerům. První setkání proběh-
ne na začátku roku 2016 v portugalském 
Acains. Následovat bude setkání na konci 
2. pololetí v litevském Siauliai. Třetí 
projektové období bude kulminovat v setkání 
ve španělské Almerii na začátku roku 2017, 
a na závěr se všichni setkají u nás v Bechyni.

O práci na projektu, realizaci dílčích 
výstupů a našich výprav do partnerských 
zemí budeme průběžně informovat na škol-
ním webu, v místním zpravodaji a prostřed-
nictvím různých akcí na území školy.

Aneta Petrunova

+ JAZYKOVĚ-
POZNÁVACÍ ZÁJEZD 
DO OXFORDU

Jelikož se nebojíme výzev, ba naopak, 
vítáme je s otevřenou náručí, rozhodli jsme 
se chytnout za pačesy tu od OP VK s číslem 
56 (projekt Moderní vzdělávání v ZŠ 
Františka Křižíka Bechyně). A než se 

Naše rodiny byly velice přátelské a příjemné. kdokoliv stačil rozkoukat, už jsme posílali 
Okolí Oxfordu vypadalo krásně. Památky dvacet našich nejzdatnějších a nejstarších 
byly fascinující a moc se nám líbily. S radostí angličtinářů do Oxfordu. Vybírali jsme 
bychom tam jeli znovu.“ opatrně, abychom se nemuseli během cesty 

Sabina Kucová, Tereza Kováčová, potýkat se separační úzkostí, xenofobií, 
Michaela Kožená, Petr Mrúz zvracením, či jinými neduhy. 

a Zdeněk Macháček Pravda, nejdřív jsme se cestou na den 
„Náš pobyt v Oxfordu se vydařil. Vyzkou-zastavili v Londýně, abychom si prohlédli 

šení jazyka v praxi nám velmi pomohlo muzea a některé památky (The Globe, 
a posunulo naši angličtinu o další level dál.“ Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral). Vím, 

Martin Hánavím, nejzajímavější byli samozřejmě dino-
„Měli jsme nejlepší postele světa. sauři, nic jiného nás tolik nenadchlo – kdo by 

Vyspala jsem se nejlíp v životě. Z celého dne taky chtěl vidět doda nebo meteorit, že? 
jsem se nejvíc těšila, až si zas konečně budu Dinosauři stále frčí i několik milionů let po 
moct lehnout do postele. Naše rodina byla své smrti. Ale prvního večera v Anglii jsme se 
příjemná a suprová. Hlavně dobře vařili. :-)“ konečně dostali do naší destinace 

Anna Hronová(Oxfordu), kde si nás rozebraly adoptivní 
„Byla to pro nás velká zkušenost, byli rodiny a my se konečně mohli vyspat. 

jsme týden v cizích rodinách, kde na nás A vysprchovat. Tedy doufám, že všichni 
nikdo nepromluvil jinak než anglicky. Tento využívali výdobytků moderní doby. 
zájezd nás buď přímo nebo nepřímo, buď Oproti v minulosti pořádaným zájezdům 
úplně nebo částečně zlepšil v praktickém se ale tento pobyt lišil hlavně tím, že děti 
používání angličtiny.“chodily dopoledne do školy. V Oxfordu! 

 Tomáš HánaZnáte někoho tak chytrého, že zvládl 
„Nejlepší bylo jídlo! První den pizza, pak Oxford? My jich známe dvacet a jsme na ně 

fish and chips – prostě super jídlo. Indická náležitě pyšní. :-) 
rodina vaří nejlíp na světě! :-)“ Po škole jsme pak vyráželi na výlety 

Klára Houdková(Stratford upon Avon, Windsor, Eton, 
„Škola byla zábavná a přece jen jsme se Oxford), kde jsme se naučili něco o historii 

něco naučili. Učitelé byli hodní a hodně si s (tak schválně, kolik z nás si ještě pamatuje, 
námi povídali.“čím se živil otec Shakespeara?), ale 

Žofie Ursínyovái o současnosti (letiště Heathrow je příliš 
„Já měla svůj vlastní pokoj s úžasnou blízko Windsoru, víkendového sídla králov-

postelí. Ve škole to taky bylo super, bylo to ny, takže tam létají letadla proklatě nízko). 
v nějaké místnosti, co trochu vypadala jako Konec našeho pobytu značil zase 
bar. Učitelé byli taky fajn.“Londýn, tentokrát slunnější, takže jsme si ho 

Anna Blažkovámohli vychutnat jak z London Eye, tak 
„Bylo to moc hezké, jelikož jsme tam byli z loďky na Temži. 

skoro celá naše 9. třída. Moc bych chtěla Všichni se vypořádali s nástrahami 
poděkovat za celou naší třídu za skvělý adoptivních rodin (rapování za božího rána, 
dozor.“fronty na koupelnu, absence češtiny, invaze 

Karolína Skalákováštěňat apod.), hromadné dopravy (londýn-
„Když jsme dojeli, tak nás vřele uvítaly ské metro je vskutku plné lidí), zapeklitých 

rodiny. Skvěle vařili, ale ne tak dobře jako úkolů od učitelů jazyka (sour orange, 
doma. Byli hodní.“anyone?) a místní fauny (veverky z parku 

Štěpánka Filipovábývají oprsklejší než ty lázeňské), takže 
„Ve škole to byla super zkušenost, učitelé můžeme výlet prohlásit za úspěšný. Ostatně 

krásně srozumitelně mluvili.“nechte si poreferovat od zúčastněných:
Lukáš Chmátal„Tento poznávací zájezd byl velice zají-

mavý a poučný. V Oxfordu jsme absolvovali 
 výuku, která byla velmi dobrá a naučná. Mgr. Alžběta Němcová

8 Městský zpravodaj Bechyně / LISTOPAD 2015



+

s podzimním úklidem – hrabání spadaného 
listí, zametání chodníků a sbírání odpadků. 

Cílem projektu je zapojit co nejvíce 
mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby 
společně dokázali mnoho! Myslím si, že cíl 
se nám podařilo splnit a už dnes se těšíme 
na další projekty.

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických 
aktivit, které se v ČR konají již po čtvrté. 
Kdykoliv během těchto 72 hodin (8.–11. října 
2015) a zároveň jakkoliv dlouho se 
dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, 
které pomohou druhým, přírodě, či jejich 
okolí. Výsledkem těchto projektů bude 
mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů 
z vykonané práce a mnoho dalších 
pozitivních účinků.

PROJEKT „72 HODIN“ 
Koordinátorka projektu 
Mgr. Jitka Radvanová

Již potřetí se naše škola 
zúčastnila celorepublikového 
projektu “72 hodin“ a zapojila se 
do úklidu města. 

Letošní motto projektu znělo: 
„Zasaď strom třeba se sta-
rostou…“ ...a tak i my jsme 
společně s naším panem 
starostou Ing. Pavlem Houdkem 
zasadili strom – japonskou třešeň 
(sakuru) mezi pavilony školy. 
Poté jsme se rozešli do ulic 
města, kde žáci druhého stupně 
pod vedením třídních učitelů 
pomohli technickým službám 

CO JE 72 HODIN?

+ COCA-COLA CUP – 
KVALIFIKAČNÍ KOLO

Naše škola se již několik let pravidelně 
účastní celostátní fotbalové soutěže Coca 
cola cup, letos se však po dlouhé době 
povedlo zaznamenat úspěch. Mužstvo 
chlapců ze II. stupně vyhrálo svou kvali-
fikační skupinu a postoupilo do dalšího kola 
soutěže. Na nádherně upraveném hřišti 
Slavoje Temelín postupně kluci porazili tyto 
soupeře: 5:0 ZŠ Fr. Křižíka Bechyně, 5:0 ZŠ 
Malá strana Týn n/Vltavou, 3:1 ZŠ Hlinecká 
Týn n/Vltavou a s přehledem vyhráli skupinu. 
Další kola budou určitě náročnější, ale 
věříme, že předvedeme podobně kvalitní 
výkony. K nejlepším hráčům patřili spolehlivý 
brankář Tomáš Šafránek, tvořiví záložníci 
Filip Horský, Vašek Filip, kapitán Robin Cais, 
rychlý útočník Denis Fano a nejlepší střelec 
Matyáš Makovec, obrana se mohla 
spolehnout především na klid a jistotu Vaška 
Šťástky a neprostupnou rugbyovou zeď 
Davida Tupého, další kluci přispěli svou 
bojovností a velkým nasazením v  osobních 
soubojích.

Mgr. Jan Pazourek

+ NÁVŠTĚVA PEDAGOGŮ 
ZE STŘEDNÍ UMĚLECKÉ 
KERAMICKÉ ŠKOLY 
Z DIJONU

V červnu 2015 oslovila SUPŠ Bechyně 
zástupkyně francouzské instituce GIP-FTLV 
de Bourgogne (součást Académie de Dijon) 
s evropským projektem JASON na podporu 
mobilit studentů odborného vzdělávání. 
Učitelé z francouzské střední umělecké 
školy, Lycée des métiers de la Céramique 
Henry Moisand, Longchamp, by rádi 

zprostředkovali odborné, týdenní 
stáže pro své studenty v kera-
mických dílnách v okolí. Ve dnech 
5.–7. listopadu 2015 tedy navštíví 
SUPŠ Bechyně skupina šesti 
pedagogů a zástupců školy, aby si 
prohlédla prostory školy, dílny, 
navštívila výuku. V plánu je také 
návštěva města Bechyně a jed-
nání s vedením školy o možnos-
tech praxí v příštím školním roce. 
Pro školu se tím otvírají další 
dveře zajímavé, mezinárodní 
spolupráce, případné výměny čes-
kých studentů keramiky v budouc-
nosti.

Mgr. Štěpánka Janoušková

+ ČTVRTÉ SETKÁNÍ 
V PORTU, aneb „Re: 
ART True STory“ rulez!

Stejně jako minulý školní rok, i letos na 
SUPŠ Bechyně pokračuje dvouletý projekt 
(2014- 2016) strategického partnerství mezi 
školami, Erasmus+ Re:ART TRUe Story, 
s partnerskou uměleckou portugalskou 
školou EASR Porto. „Spolupráce s EASR 
Porto mi po všech stránkách umožňuje dělat 
to, co věřím, že má smysl. Spolupracovat s 
lidmi, kterých si vážím; řešit se studenty 
tvůrčí úkoly i mimo rámec zaběh-
nutých školních osnov; sdílet 
prožitky během tak výjimečných 
společných setkání; intenzivně 
používat anglič tinu; poznávat 
prostředí vzdálené kvalitní výtvarné 
školy a mít tak možnost poučit se 
z jiného přístupu k výtvarnému 
vzdělání. Mám radost z povedených 
výsledků, z nadšených tvořících 
studentů a spokojených kolegů 
učitelů,“ říká Marta Kotková, 
vyučující grafického designu a koor-
dinátorka výtvarné práce na projektu.

Tento školní rok nás čekají tři 
společná setkání, v nejbližší době 
18.–24.října v Portu. To bude 

zaměřené především na graf ickou 
a keramickou práci, proto za aktivní účast 
v projektu, dobré studijní výsledky a výtvarné 
dovednosti jedou na mezinárodní vzdělá-
vací setkání čtyři studentky grafického 
designu a dvě studentky keramiky. 
Doufejme, že setkání bude stejně výtvarně, 
kulturně i jazykové inspirativní a motivační, 
jako předchozí. 

Můžete sledovat naše aktivity na 
stránkách naší školy (www.supsbechy-
ne.cz), na stránkách projektu Re: ART True 
STory (www.erasmus.supsbechyne.cz/), na 
facebooku, nebo na portálu eTwinning. 
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+ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
(YOUTH EXCHANGE)

V rámci setkání mládeže (youth 
exchange) z České republiky a Arménie, pod 
záštitou Erasmus+ proběhl v měsíci září 
jeden den úklid údolí řeky Lužnice pod 
bechyňským mostem a vyhlídky na skalách. 
Téma letošní výměny bylo „You are the 
world“ – aktivní občanství, tedy motivace 
mladých lidí k aktivnímu zájmu o své okolí 
a jeho změnu. Úklid trval cca 6 hodin 
a nasbíraly se 4 obří pytle odpadků všeho 
druhu. Všem zúčastněným patří velké 
poděkování! 

Jiří Hlas, správa lesů

+ VÝUKA ANGLIČTINY 
NA TÝNSKÉM 
GYMNÁZIU MÁ 
VYSOKOU ÚROVEŇ

Studentka septimy vltavotýnského 
gymnázia Pavlína Píhová dosáhla nebý-
valého úspěchu v oblasti anglického jazyka, 
jelikož se jí podařilo získat cambridžský 
certifikát CAE se známkou A. Tento výsledek 
podle Společného evropského referenčního 
rámce vypovídá o úrovni C2, tedy úrovni, 
která odpovídá schopnostem rodilého 
mluvčího. 

Získání tohoto hodnocení svědčí nejen 
o vysoké kvalitě výuky anglického jazyka na 
týnském gymnáziu, ale také o jazykovém 
nadání a velké píli studentky. Žádné vyšší 
úrovně znalosti anglického jazyka pomocí 
certifikátů dosáhnout nelze, a proto Pavlíně 
velmi gratulujeme.

Mgr. Karel Hájek, 
ředitel týnského gymnázia

Na fotografii Pavlína Píhová s certifikátem 
a se svým učitelem angličtiny Mgr. Lukášem 
Bočkem

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY BECHYŇŠTÍ 
Bechyňská organizace uspořádala 

RYBÁŘI tradiční rybářské klání bechyňských a 
vltavotýnských činovníků. Letos měli ostřejší INFORMUJÍ 
háčky domácí a své milé kolegy z Týna nad 
Vltavou jsme tedy nechali odjet bez 
putovního poháru.RYBÁŘSKÝ KROUŽEK 

Ve spolupráci MO ČRS se Školským VÝLOVY
klubem ZŠ F. Křižíka se dne 7. října 2015 Na 17. října a 7. listopadu jsou plánovány 
opět rozběhl rybářský kroužek. Na první výlovy chovných rybníků Petr a Nový. Až 
schůzku zavítalo čtrnáct dětí. Kroužek je konečné zúčtování hospodáře ukáže, jak 
otevřený i pro další školáky od třetí třídy ZŠ. moc byla letošní rybí produkce ovlivněna 
Dětem se bude věnovat dlouholetý, zkušený suchým a horkým létem.
vedoucí kroužku – pan Václav Bambule, 
který už v minulosti vychoval pěknou řádku PODĚKOVÁNÍ
velmi úspěšných rybářů. Pro zájemce Hospodář organi-
o rybářský sport máme připravené vybavení, zace – pan Stanislav 
výukové programy, možnost získávání Verzich – získal díky 
prvních zkušeností i na chovných rybnících a štědrosti NADACE 
hradíme za ně roční poplatek do Školního Č E Z  f o r m o u  
klubu. Těšíme se na vás každou středu od zaměstnaneckého 
16.00 hodin v klubovně MO ČRS grantu příspěvek ve 
(naproti autobusovému výši 30.000,-- Kč, 
nádraží). určený pro podporu 

dětí v rybářském 
kroužku. Ze získaných prostředků jsme 
tak mohli pro děti nakoupit vybavení 
instruktážní  projekce,  výukové 
programy a základní rybářské 
vybavení. Děkujeme!

S pozdravem Petrův zdar!

Ivan Horňák, 
předseda MO ČRS Bechyně
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+ VOJÁCI SOUČÁSTÍ 
DIECÉZNÍ POUTI DĚTÍ 
V BECHYNI

Na dvacet stanovišť, spojených s plně-
ním úkolů, připravili vojáci 151. ženijního 
praporu pro 550 dětí v rámci diecézní pouti 
v sobotu 3. října 2015 v Bechyni.

Celá akce Českobudějovické diecéze 
probíhala v bechyňských zahradách a v zá-
meckém parku a dvacet šest vojáků se 
podílelo na zabezpečení odpolední části, 
spojené se vzdělávacími aktivitami. „Při 
plnění jednoho úkolu děti našly podezřelý 
balíček a měly se správně zachovat, tzn. 
nedotýkat se jej a v bezpečné vzdálenosti 
čekat na příjezd přivolané Policie ČR,“ 
vysvětlil kapitán Jan Böhm, kaplan 
15. ženijního pluku, který akci zaštiťoval. 
Děti měly vždy vojáka – průvodce, který jim 
vysvětlil, co v podobných situacích dělat. 
S pyrotechniky si také vyzkoušely vyhledá-
vání předmětů pomocí detektoru kovů.

V rámci zdravotní přípravy došlo ke 
zranění kamaráda a děti jej ošetřily 
a odnášely na improvizovaných nosítkách. 

Vyzkoušely si komunikaci mezi sebou 
pomocí radiostanic či hod granátem. 
Nechybělo ani překonávání překážkové 
dráhy a slaňování v rámci malého lanového 
centra. K dalším netradičním úkolům patřilo 
vyřešení situace, jak se dostat k bedýnce se 
zásobami, která byla shozena do míst, kam 
se nesmí vstoupit. Zde si děti poradily 
přitažením bedny pomocí klacků a lan.

„Největší zájem byl o aktivity v lanovém 
centru a současně se děti nadšeně účastnily 
například běhu, který jsme pro ně přichystali 
v mezičasech mezi plněním jednotlivých 
úkolů,“ doplnil kapitán Böhm. Dospělí 
účastníci byli příjemně překvapeni nejen 
množstvím aktivit, ale i celkovým přístupem 
vojáků k samotným dětem.

autor: kapitánka Miroslava Štenclová,
 tisková a informační důstojnice 

15. ženijního pluku
fotografie: kapitán Jan Böhm, 

kaplan 15. ženijního pluku

+
si vyzkoušeli jak překonat různé překážky, DĚTSKÁ DIECÉZNÍ 
když chránili na svém těle „bursu“. Na konci 

POUŤ BECHYNÍ SE cesty je čekala odměna - perníková 
monstrance ctností, kde si každý podle SV. TARSICIEM
vylosovaného čísla mohl svou ctnost vybrat 
a přijmout ji tím, že ji snědl. Ale i dospělí 
poutníci si mohli vybrat z bohatého 
programu, jako např. výstavu fotografií 
o rodině v Městské muzeu, prohlídka Pan-
ství Bechyně, prohlídka města s průvodkyní 

V sobotu 3. 10. se sjelo cca 
750 poutníků do krásného 
sluníčkem zalitého města 
Bechyně, aby spolu prožili 
pouť  se sv. Tars ic iem 
patronem ministrantů. Kromě 
poutníků se také z diecéze 
sjelo přes 120 ministrantů, 

či prohlídka města z věže kostela které doprovázelo na 40 kněží a otec biskup 
sv. Matěje. V odpoledním progra-Mons. Vlastimil Kročil z Českobudějovické 
mu byla také možnost přistoupit ke diecéze. Poutní den byl zahájen slavnostním 
sv. smíření nebo se seznámit průvodem z kostela sv. Matěje na náměstí 
s několika řeholními řády, které se T. G. Masaryka do klášterního kostela 
představovaly v kostele sv. Matěje Nanebevzetí Panny Marie, kde byla 
a kde se poutníci mohli s řeholníky sloužena mše svatá. Kostel dětskými 
a řeholnicemi modlit před Nejsvě-poutníky a jejich dospělým doprovodem 
tější svátostí. doslova „praskal ve švech“, ale protože ZUŠ 

Celá pouť byla zakončena opět v Bechyni velmi podpořila tuto akci, mohli 
v klášterním kostele požehnáním poutníci, kteří byli v postranní kapli, sledovat 
se soškou Bechyňské madony. celou mši přenosem na promítací plátno. 

Děkujeme především bechyň-Poutní mši sv. velmi pěkně doprovázela 
skému faráři P. Petru Plášilovi, hudební skupina Třemšínská kvítka 
který nás do Bechyně pozval, z Třemšína pod Rožmitálem. Otec biskup 
a všem jeho farníkům za vynikající připomněl odvahu sv. Tarsicia a ocenil 
občerstvení a veškerou pomoc. službu ministrantů a poprosil rodiny, aby se 
Také děkujeme představitelům modlily za nová kněžská povolání. Po mši sv. 
města, řediteli Základní umělecké čekal poutníky Kolotoč pohádek z dílny 
školy a řediteli Kulturního stře-Divadla Víti Marčíka. Oceňujeme úžasný 
diska, kteří nám ochotně ve všem výkon obou herců, kteří zaujali svým vystou-
vyšli vstříc. V neposlední řadě pením nejen malé, ale také velké diváky. 
naše poděkování patří paní Odpoledne už si mohli všichni vybrat 
Heleně Shoonerové a její sestře, z mnoha nabídek bohatého a zajímavého 
že nám umožnily využít svoji programu. Např. 15. Ženijní prapor z Bechy-
zahradu jako lanové centrum, kde ně připravil 15 stanovišť, kde si především 
si to všichni poutníci s vojáky dětští poutníci mohli vyzkoušet svoji 
15. Ženijního praporu báječně obratnost nebo se seznámit s dovedností 
užili. Byl to den plný radosti a už se vojáků, kteří se jim na stanovištích velmi 
těšíme na příští rok do Nových obětavě věnovali. 
Hradů, kde se v Roce Božího milosrdenství Na klášterní zahradě se všichni mohli 
bude pořádat Diecézní pouť.setkat se sv. Tarsiciem a jeho přítelem – 

římským vojákem, kteří jim v dobovém Diecézní katechetické středisko 
oblečení vyprávěli o životě sv. Tarsicia. Poté 
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+
Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Vybral Martin Gärtner

V těchto dnech jsou dokončovány další 
práce, které probíhaly v roce 1964 a 1965 
na adaptacích a mechanizaci dopravy 
a sušení Výkupního závadu v Bechyni. 
Instalací kapsových výtahů na příjem obilí, 
systém čištění a sušení byla podstatně 
snížena námaha pracovníků při přejímce 
zejména o žních, upraveny prostory váže-
ní a celková úprava prostorů Výkupního 
závodu. Část závodu již sloužila při 
přejímce letošní sklizně roku 1965, kdy 
zejména vlhké obilí letošního roku kladlo 
zvýšené nároky na práci pracovníků 
Výkupních skladů a zejména sušení 
muselo být prováděno intensivněji, aby 
nedošlo k jeho znehodnocení při jeho 
skladování.

Problémy se sklizní brambor měl 
i Státní statek, který měl osázené pole 
brambory za sídlištěm a při nedostatku 
brambor se i zde nenechaví lidé postarali 
o snížení hektarových výnosů.

Je stálá škoda, že jediný společenský – 
divadelní a estrádní sál na Protivínce byl 
z bezpečnostních důvodů neodvolatelně 
uzavřen, neboť nejsou prostředky na 
rekonstrukci krovů a krytiny a investovat 
nemá zájem ani majitel, ani Restaurace 
a jídelny. Budova je již chatrná a nikdo 
nebude riskovat havárii stropů.

DNES VAŘÍ...

Přestože se především spe-
cializuji na ochutnávání a konzu-
maci jídla a vaření není mojí 

silnou stránkou, připravil jsem pro Vás 
jednoduché recepty na mé dva nejoblíbe-
nější saláty, které jsem nevymyslel, ale 
nazval jsem je pro Vaše pobavení „Zelenkův 
zdravý zeleninový zázrak“ :-)
 

Salát z čerstvého špenátu

Pořádně omyjeme listy čerstvého špe-
nátu a vysušíme. Dáme do mísy, přidáme 
pokrájená sušená rajčata a hoblinky 
parmazánu. Dále přidáme piniové oříšky 
a vše řádně zamícháme. 

Sladko-kyselou zálivku vyrobíme z olivo-
vého oleje, bílého balsamikového octa 
a medu. Nakonec vše ještě jednou dobře 
promícháme. 

Salát z červené řepy s kozím sýrem

Čerstvé bulvy červené řepy uvaříme do 
měkka, necháme vystydnout a nakrájíme na 
plátky. Na talíř dáme na sebe plátek řepy 
a plátek sýra. 

Vše zakapeme olivovým olejem a balsa-
mico octem. Navrch nazdobíme lístky rukoly.

Dobrou chuť! 
Martin Zelenka

+

v péči restaurátorů a vrátí se 
na své původní místo až 
koncem roku. Dveře byly, jak 
si možná pamatujete, celé 
černé. V restaurátorské dílně 
se však zjistilo, že jejich 
původní barva byla zelená s 
pocínovanými Šternberskými 
hvězdami.  Památkovým 
ústavem bylo rozhodnuto, že 
u dveří bude obnoven jejich 
původní vzhled. Bude to 
trochu rarita a osobně se 
těším na to, až se na svém 
místě objeví v plné kráse.

Oprava kaple je hrazena 
především z grantu PZAD 
(Program záchrany architek-
tonického dědictví) Minister-
stva kultury ČR. Do tohoto 
programu jsou zařazeny 
pouze tři kostely v táborském 
okrese, z nichž dva jsou přímo 
v okresním městě. Z toho je 
vidět, že si našeho klášterního OPRAVA KAPLE 

areálu velice váží i samotné ministerstvo. 
PANNY MARIE Jedná se o dlouhodobý program, z něhož se 

budeme snažit získat prostředky na opravy 
Jestliže chodíte alespoň občas Klášterní i v dalších letech. Letošní dotace činila 

ulicí, jistě jste si všimli, že od června do září 600 000 Kč a celkové náklady na opravu cca 
zde probíhala oprava kaple Panny Marie, 700 000 Kč. Před několika dny jsme odeslali 
která je součástí klášterního kostela žádost o dotaci na příští rok.
Nanebevzetí Panny Marie. Po rozebrání Chtěl bych i touto cestou poděkovat 
lešení zazářily její vnější stěny novými zastupitelstvu města Bechyně za dotaci ve 
barvami, které odpovídají původnímu výši 40 000 Kč, která nám velmi pomůže při 
vzhledu, jak to ukázaly restaurátorské uhrazení našeho povinného podílu k dotaci 
průzkumy. Ještě důležitější pro samotnou MK, který činí cca 100 000 Kč. I díky tomuto 
kapli je ale oprava střechy, která byla na příspěvku města je náš klášterní areál zase 
několika místech závažně poškozená. Nyní o trochu hezčí a přitažlivější pro obyvatele 
je stavba zabezpečena proti zatékání a tím našeho města i jeho návštěvníky.
i nebezpečí poškození interiéru.

Petr Plášil, bechyňský farář
K dokončení letošní etapy oprav zbývá 

ještě osadit vstupní dveře, které jsou dosud 

+
posuny a snažením vykrystalizovat v zajíma-INSTERSALÓN 
vá, osobitá sdělení. Vtipnou uměleckou 

V ŽELČI SVÁDÍ reakcí na rostoucí kolony aut představuje na 
výstavě např. tříproudá dálnice napěcho-K NÁVŠTĚVĚ
vaná automobily vytesanými z kamene.

Rozsáhlý prostor Špejcharu v den Osmdesát výtvarníků z celého Jihočes-
vernisáže zaplnilo téměř 400 hostů. kého kraje a také ze zahraničí (převážně ze 
Z Bechyně se na slavnostní zahájení Spolkové republiky Německo), zabydlelo 
dostavili ředitelé základních škol Milan svými díly Obrazárnu Špejchar Želeč 
Kožíšek a Jaroslav Matějka, galerista Martin a proměnilo ji ve výkladní skříň současného 
Zelenka i předseda spolku rodáků, Josef 
Štefl. Jihočeský kraj zastupoval na 
slavnostním otevření tohoto „rozkvetlého 
sadu umění“ pan Mgr. František Chrastina. 
Intersalón v Obrazárně Špejchar Želeč je 
možné navštívit každý den v čase 
10.00–17.00 hod. kromě pondělí, a to až do 
konce listopadu.

Pavel Šmidrkal

výtvarného umění. Žánrově na 
pohled nesourodá výstava posky-
tuje návštěvníkům příležitost sez-
námit se s nejnovějšími trendy 
v oborech malířství, sochařství, 
grafika a fotografie. Přehlídka, 
kterou již devatenáctým rokem 
organizuje Asociace jihočeských 
výtvarníků, dokazuje, že výtvarné 
umění nezůstává jen odkazem 
k minulosti, ale přichází i s novými 
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NOVĚ JSME PRO VÁS 
OTEVŘELI V BECHYNI

JUDr. Libor Hrubý, Dipl.Mgmt., JUDr. Josef Tušek, Mgr. Přemysl Růžička

Tel.: 725 825 815 • 702 124 205
E-mail: libor.hruby@aklegaloffice.com
Adresa: Fáberova 345, 391 65 Bechyně

Úřední hodiny: dle telefonické dohody
Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit do 

naší pobočky, navštívíme Vás i u Vás doma.
nová pobočka společnosti:

IČ: 28116364 • sídlo: tř. 9. května 678 • 390 02 Tábor

Nabízíme:
• kompletní právní servis a porady • zastupování klientů před soudy 

všech stupňů v tuzemsku i zahraničí a před orgány státní správy • koncipování 
a posuzování všech typů smluv, smluvních dokumentů a podání • rozvody manželství 

• právní vymáhání pohledávek • kompletní právní servis pro podnikatele, 
spolky a fundace • obhajoba v trestním řízení • atd. 

Garantujeme:
• rychlost • diskrétnost • spolehlivost • příjemné prostředí • profesionální přístup • 

rozumné ceny 

•

• •

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘKdyž duši bolí v kříži
Snad to není pýcha, ale zachtělo se mi 

psát o své profesi. Abych mohl dělat to, co 
dělám, musím být psychicky relativně zdra-
vý. To ovšem neznamená, že jsem nepolíbe-
ný strastmi. Některé z nich byly dány 
prostředím, ve kterém jsem vyrůstal a nedo-
kázal se úspěšně bránit. Jiné pravděpodob-
ně mojí genovou výbavou. Příčinou dalších 
byla určitě neschopnost poučit se z chyb 
druhých. Leccos jsem v životě ale zoral tak 
originálně, že by bylo nepoctivé hledat 
původ jinde než ve skladbě mých osobnost-
ních vlastností. 

Abych mohl být terapeutem, musel jsem 
kromě předepsaného psychologického 
vzdělání prozkoumat a pochopit sebe. Tomu 
jsem věnoval tisíc hodin po dvou stovkách. 
Vedli mě ti, ke kterým jsem profesně i lidsky 
vzhlížel. Bylo to pro mě stejně těžké jako pro 
člověka, který nyní přichází za mnou. Odtud 
se u mne rodí úcta ke každému klientovi. Ne-
musím s nimi v mnohém souhlasit, můžeme 
mít odlišnou morálku, diametrálně jiný po-
hled na svět, důležité je ale zvážit, zda v kon-
krétním případě mohu být užitečný. 

Psychoterapie je záležitostí dvacátého 
století a toho dnešního. Vytváří opěrné body, 
a to zejména v teorii i praxi komunikace. 
Vždyť při této léčbě spolu dva mluví. Mnoho 
dnešních terapeutů je přesvědčeno, že 
klient je „expertem“ na svůj vlastní život. To 
znamená, že on v zásadě ví, ale neumí. Že 
v hlubších vrstvách duše zná problém i řeše-
ní, ale má do těch komnat zablokovaný 
přistup. Často to bývá strach, který člověka 
paralyzuje. Co se stane, až potkám sám 
sebe? Co neznámého budu muset řešit, až 
dnešní potíže pominou? 

Když se ohlédnu zpět po celé své praxi, 
lze problémy klientů zestručnit do dvou 
skupin, a to: a) vztahové (typ: JÁ a ON), 
b) osobní (typ: JÁ a JÁ). Tato úvaha se mi 
sice potvrzuje jako pravdivá, ale tváří v tvář 
originálu každého příběhu není pro terapeu-
ta žádným zvláštním pomocníkem. Je však 
nadějné, že si klienti dovedou podobné 
konstrukty uvědomovat a pojmenovávat 
sami. Podlehl-li klient v dětství direktivní 
matce a v pubertě se nevzbouřil, říká: „ona 
ve mně“. Vezme-li si později za manželku 
osobu direktivní, je to špatně. Zrovna tak je 
to špatně, vezme-li si submisivní ženu. 
Rozvíjejí se dva rozdílné životní příběhy, oba 
však špatné. Abych dostál úplnosti variant, 
může se mu podařit, že si vezme zralou, 
sebevědomou ženu. Její odchod ze vztahu 
je v každé fázi manželství na spadnutí.

Říká se, že za komunikaci jsou odpo-
vědní všichni zúčastnění. Nelze však 
odpovědnost dělit počtem komunikujících. 
Každý jeden má stoprocentní odpovědnost. 
Rušitelé komunikace mají v sobě kus 
patologie, které se musí zbavit, aby byli 
přínosní a rovnocenní. Alkoholik musí na 
léčení, žárlivec do terapie, nezralý musí 
dospět, bázlivý otrkat se mezi lidmi atd. S tím 
a mnohým dalším pomáhá terapeut slovem 
a svou osobností. Když se během let jeho 
praxe začne i u něho objevovat psychická 
porucha, jde ke kolegovi. Jak prosté. Musí 
být natolik zdráv, aby mohl zodpovídat za 
svůj stoprocentní podíl v uzdravujících 
rozhovorech s druhými.

PhDr. Jaromír Matoušek
j.m.psychologie@seznam.cz
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ ÚSPĚŠNÁ SEZONA 
BECHYŇSKÝCH 
ATLETŮ

Po několika letech opět získal atlet 
Bechyňského atletického klubu medaili 
z mistrovství České republiky. Podařilo se 
to Davidovi Tupému, který vybojoval bronz 
mezi žákovskými koulaři. Připojil se tak 
k dalším bechyňským medailistům z minu-
lých let Ondrovi Musilovi (bronz ve výšce 
z MČR žáků 2002), Martině Drdové (stříbro 
a dva bronzy z výšky 2005–2008), 
Michalovi Prokopovi (bronz v oštěpu žáků 
2005), Mulemu Serbessovi (dvakrát bron-
zový v maratonu 2011 a 2013) a Markovi 
Olejarčíkovi (dvojnásobný zlatý žákovský 
výškař 2005). David již v červnu uspěl na 
Olympiádě dětí a mládeže, odkud si přivezl 
také krásnou bronzovou medaili, v průbě-
hu sezony několikrát vylepšil krajský 
rekord ve vrhu koulí žáků na 16,01 m.

S republikovou konkurencí se utkala 
i mladší žákyně Kája Mášková, která na 
plzeňské Olympiádě obsadila skvělé 
7. místo ve skoku do výšky. Na mistrovství 
České republiky startovali i kladivář Vašek 
Toman, výškař Honza Kabíček a dálkař 
Michal Novák. Sice už oblékají dres 
VS Tábor, ale pořád trénují v Bechyni 
a s bechyňskými atlety. Letos se nejvíce 
dařilo Honzovi, který skončil mezi juniory 
na lichotivém 4. místě a osobní rekord si 
vylepšil už na 192 cm. 

Dařilo se i na krajských přeborech 
všech kategorií. Na medailové zisky z haly 
navázal mladší žák Matěj Bína, který získal 
bronz mezi výškaři. Čtyři zlaté si z přeborů 
jednotlivců odvezl David Tupý, když uspěl 
mj. i mezi dorostenci – koulaři. Svou 
premiérovou medaili v kategorii přípravek 
vybojoval výškař Milan Slavětínský. Bronz 
mezi žákyněmi kladivářkami získala 
Anička Blažková. Dvakrát uspěl junior 
Honza Hubka, když získal stříbro v kouli 
a bronz v dálce. Poslední dvě, bronzové, 
medaile pak přidaly v ženské kategorii 
Martina Drdová (od 10. 10. již Hubáčková) 
ve výšce a Denisa Šlechtová v disku. 

V kategorii družstev letos vybojovali 
muži bronzové medaile, naše atletky opět 
hostovaly v týmu Milevska a i díky Martině 
a Janě Drdovým a Majdě a Aničce 
Blažkovým se stalo Milevsko krajským 
přeborníkem. V jihočeských výběrech pak 
startovali David Tupý na mezinárodním 
utkání v bavorském Eggenfeldenu a Kája 
Mášková, která reprezentovala Jihočeský 
kraj v mezikrajském utkání v Jablonci. 

Během letních prázdnin pořádali atleti 
několik závodů, ve kterých si mohli všichni 
zájemci vyzkoušet několik atletických 
disciplín (koule, výška, dálka, trojskok, 
disk, oštěp, sprint na 100 m). Na start se 
postavilo kolem dvaceti atletů a k vidění 
byly velmi slušné výkony, např. krajský 
rekord Davida Tupého v kouli.

Sezona 2015 je u konce, ale atleti BAK 
Bechyně se již začínají chystat na halovou 
sezonu, která začíná již na sklonku roku. 

R. Blažek

+ POMÁHALI JSTE 
S DOBROU VĚCÍ

V uplynulých měsících probíhala v pro-
dejně Galvína sbírka plyšových hraček. 
Přinesli jste celkem neuvěřitelných 1883 
plyšáků. Na dětské oddělení Nemocnice 
Tábor jsme předali celkem 1473 plyšových 
hraček. Zbylé hračky použijeme na dětských 
akcích, které pořádá náš sbor (pohádková 
Bechyně, prázdninové lumpačení).

Děkujeme všem, kteří se do sbírky 
zapojili a pomáhali nám dělat radost dětem.

Jana Nebesařová
vedoucí kolektivu 

mladých hasičů
Sbor dobrovolných 

hasičů Bechyně

14 Městský zpravodaj Bechyně / LISTOPAD 2015



Střední škola 
spojů a informatiky Tábor

Vás zve na 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 21. 11. 2015 od 8:00 do 12:00.

Přiblížíme vám perspektivní obory moderní školy:
Maturitní –

 

čtyřleté

 

+ Informační technologie

 

+ Digitální telekomunikační technika
+ Mechanik elektronik
Učební – tříleté
+ Elektrikář pro silnoproud
+ Spojový mechanik

 

+ BECHYŇŠTÍ HASIČI 
ZÍSKALI VYVÁDĚCÍ 
KUKLY

V loňském roce 
požádal Sbor do-
brovolných hasičů 
Bechyně Nadaci 
ČEZ o příspěvek na 
nákup záchran-
ných vyváděcích 
kukel Dräger PSS 
Rescue Hood. Naší žádosti bylo vyhověno 
a díky tomuto příspěvku byly v letošním roce 
4 vyváděcí kukly pořízeny.

Vyváděcí kukla pomáhá hasičům při 
evakuaci osob u požárů a jiných událostí, kde 
se nachází nedýchatelné prostředí. Z tlakové 

lahve dýchacího 
přístroje je do mas-
ky vháněn čistý 
vzduch a osoba 
v nebezpečí může 
s pomocí hasiče 
snáze překonat 
zakouřený prostor.

Sbor dobrovol-
ných hasičů Bechy-
ně děkuje Nadaci 
ČEZ za poskytnutí 
nadačního příspěv-
ku.

Ing. Petr Pokorný
SDH Bechyně
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2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 778 545 507,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 17. listopadu. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

POWERJÓGA 
každou neděli od 17.30 
v RC Hrošík (kulturní dům) 
začínáme 1. 11. 2015 
Cena 60 Kč/lekce

Vyklízení domů a bytů.

Tel.: 603 239 487 

Restaurace Na Růžku nabízí 

ROZVOZ OBĚDŮ
Výběr ze tří jídel

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