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ECHYŇSKÝ
ČERVEN 2016

+ Životní jubilea 
červen 2016

 95 let Stach Ladislav
 94 let Kuchařová Vlasta
 87 let Kalousková Soňa
 86 let Čápová Anna
 85 let Valenta Theodor
 83 let Dopitová Anna
 82 let Danáková Helena
  Tomanová Marie
  Stoulil Josef
 81 let Pávková Anna
 80 let Drábková Miluška
  Chalupský Václav
  Kodadová Miroslava
 79 let Laláková Jaroslava
  Zeleňák Petr
  Milota Petr
 78 let Baťala Zdeněk
  Matějíčková Věra
 77 let Kratochvílová Eva
 76 let  Zíka Josef

+ ČÍNSKÁ VELVYSLANKYNĚ V BECHYNI

V pátek dne 13. 5. 2016 
navštívila Bechyni velvyslan-
kyně Čínské lidové republiky 
paní Ma Keqing.

Její Exelence v rámci svého 
víkendového pobytu v lázních 
přijala společně s poslankyní 
paní Kristýnou Zelienkovou 
pozvání na neformální setkání 
s vedením města, kde byla 
seznámena s historií i součas-
ností Bechyně. Setkání pro-
běhlo v příjemné atmosféře 
a paní velvyslankyně se pře-
devším zajímala o cestovní 
ruch v našem regionu, zaměst-
nanost a kulturní vyžití.

Pavel Houdek, starosta města

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
B

Z obsahu:
Poplatky za komunální odpad 2
Kulturní kalendář 6
Sport 14
Příspěvky do letního dvojčísla 
posílejte nejpozději 17. června!!! 
na propagace@kulturnidum.cz

+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 3. května 2016 byli přivítáni 
starostou města Bechyně, Ing. Pavlem 
Houdkem tito noví občánci: Linda 
Kolínková, Jiří Olejarčík, Karolína Vozá-
balová, Valentina Vrábková, Dominik Špetík, 
Tomáš Minář, Jakub Šenkýř, Tomáš Vaníček 
a Filip Sfferle. Rodiče pro své děti obdrželi 
pamětní list s dárkovým poukazem v hod-
notě pěti set korun, knihu s věnováním 
a další dárky. Slavnostní obřad zpestřili 
hudbou pan učitel Luboš Zíta a Karolínka 
Válková ze Základní umělecké školy 
Václava Pichla v Bechyni. 

Spolek rodáků a přátel 
Bechyně zve
všechny zájemce 

ve čtvrtek 9. června od 16 do 18 hod. 
do přednáškového sálu 

Městského muzea.
Při posezení u kávy chceme představit 
činnost spolku a nabídnout spolupráci 

a členství všem, kteří se zajímají 
o naše město.

Pavel Brandejs
místopředseda SRPB

SETKÁNÍ OBČANŮ 
S PREZIDENTEM REPUBLIKY

MILOŠEM ZEMANEM
1. 6. 2016 v 16.30 hodin

na náměstí T. G. Masaryka
(v případě velmi nepříznivého počasí v zámecké jízdárně)

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola si Vás dovoluje pozvat 
na setkání občanů města Bechyně a okolních obcí

s prezidentem České republiky panem Milošem Zemanem. 
Setkání se uskuteční v rámci oficiální návštěvy prezidenta republiky

v Jihočeském kraji.



+ JAK JE TO S 
CESTOVNÍMI 
DOKLADY PRO DĚTI?

Rodinné dovolené spojené s cestová-
ním do zahraničí znamenají i vyřizování 
cestovních dokladů. Co vše je potřeba 
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste 
například, že i děti mohou do členských 
států Evropské unie a dalších vybraných 
evropských zemí cestovat na vlastní 
občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro 
děti levnější

Blíží se čas dovolených a s ním čeká 
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hrani-
ce České republiky. Pro cestování s dětmi do 
zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě 
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož 
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie 
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v ces-
tovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem 
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestov-
ního dokladu pro děti dovolená nějak 
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 
15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má 
stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní 
situaci v některých zemích, které byly dlou-
hodobě turistickými destinacemi, jako 
například Egypt nebo Turecko, se dá letos 
očekávat nárůst zájmu o cestování po 
Evropě, a proto jistě potěší možnost ces-
tovat po většině států Evropy pouze 
s občanským průkazem. Na ten je nyní 
možné vycestovat do zemí Evropské unie 
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, 
Švýcarska a na Island. Cena za vydání 
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občan-

ského průkazu pro dítě do 15 let žádá 
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, 
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, 
není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí 
fotografii dítěte přímo na úřadu při podání 
žádosti. Při podání žádosti zákonný zás-
tupce předkládá svůj průkaz totožnosti 
a rodný list dítěte. V případě, že má dítě 
vydán již platný občanský průkaz nebo 
cestovní doklad, lze tento předložit místo 
rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo 
občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. 
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 
dnů je možné požádat o vydání cestovního 
pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; 
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn 
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace 
k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na 
webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo 

Evropskou unii, doporučujeme se předem 
informovat u zastupitelského úřadu daného 
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu 
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také 
třeba dát si pozor na to, že některé státy 
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat 
určitou minimální dobu platnosti cestovního 
dokladu při vstupu na jejich území nebo 
ukončení pobytu – nejčastěji činí požado-
vaná minimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám 
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupi-
telského úřadu daného státu, popřípadě je 
lze nalézt na webu Ministerstva zahr. věcí 
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále 
v části „Státy a území – informace na cesty“.

+ STARÉ ELEKTRO 
SBÍRÁME 10 LET, 

VYDALO BY NA 
700 ROZHLEDEN

Ocelová konstrukce rozhledny na praž-
ském Petříně váží asi 175 tun. Jen ze železa 
získaného z vyřazených elektrospotřebičů, 
které u nás lidé za posledních 10 let předali k 
recyklaci, by se takových rozhleden dalo 
postavit 700. 

Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množ-
ství dalších surovin, aniž by  tím ubylo  ne-
rostné bohatství. Díky stále vyspělejším 
recyklačním technologiím se totiž daří získat 
zpět a znovu využít kolem 90 % materiálů, 
z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Napří-
klad běžná mikrovlnná trouba je z více než 
poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % 
její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.

Co z domácností mizí a v jakém množ-
ství, to je dobře vidět zejména posledních 
10 let, kdy se v České republice vysloužilé 
elektro systematicky sbírá a recykluje. 
ELEKTROWIN, který je největším českým 
kolektivním systémem a zajištuje zhruba 
polovinu tuzemského sběru a recyklace, se 
za tu dobu postaral o sběr a následnou 
recyklaci více než 15 milionů spotřebičů. 

Sesbírané spotřebiče položené jeden za 
druhým by vytvořily řadu měřící přes 6000 
kilometrů, takže by se daly hned dva a půl 
krát vyskládat po obvodu státní hranice ČR.

Století vytrvalci i jepičí život

Některé spotřebiče, které dnes běžně 
používáme, se v českých domácnostech 
začaly zabydlovat už začátkem 20. století. 
Patří mezi ně lednice, pračky nebo vysava-
če. Souviselo to s vlnou masového připojo-
vání ke vznikající elektrické rozvodné síti. 

Od té doby jim přibyly nové funkce, 
změnil se design, základní technologické 
principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si 
bez nich představit každodenní život. 
Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN 
letos uskutečnil. Více než polovina dotáza-
ných by si vzala lednici dokonce na pustý 
ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. 
Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů 
zpříjemňovala pračka.

Jepičí život mají naopak přístroje s pamě-
ťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit 
90. let, videorekordéry systému VHS. Ty 
velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které 
jsou v posledních letech nahrazovány pa-
měťovými médii. 

Některá elektrická zařízení, která jsme 
ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních 
sbírkách, se naopak do domácností vracejí. 
Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým 
příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůzněj-
ších pochutin, které se naposledy masově 
vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. 
Některé nesou dokonce stejnou značku, je 
pravděpodobné, že se jejich výrobci 
inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.

Novinka Made in EU

I když tedy není většina běžně používa-
ných spotřebičů v českých domácnostech 
žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový 
je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení 
jejich životnosti. Když totiž našim předkům 
dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně 
již nešly opravit, zůstávaly dál  „na památku“. 
Jejich pořízení totiž představovalo tak 
velkou investici, že vyhodit je bylo nepřed-
stavitelné. Kam také?

K větší obměně domácích spotřebičů 
začalo v českých zemích docházet až 
v 60. letech minulého století. 

Ucelený systém jejich sběru a recyklace 
se ale začal rodit teprve na počátku nového 
tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě 
před deseti roky, kdy se do české legislativy 
promítla tehdy nová evropská směrnice.

Díky tomu se staré spotřebiče postupně 
přestaly házet do popelnic, a když se ne-
vešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě 
systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny 
základy pouze pro televize, chladničky a zá-
řivky, což byla nová povinnost vyplývající 
z členství v Evropské unii.

Na rozdíl od některých jiných direktiv, má 
ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází 
z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec ne-
vznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, 
se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat 
a získané suroviny znovu použít. 

+
Místní poplatek dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2015 
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „komunální 
odpad“)

Připomínáme splatnost místního poplat-
ku za „komunální odpad“  30. 6. 2016. 

Poplatek lze uhradit v pokladně Města 
Bechyně nebo převodem na účet číslo 
19-0701467359/0800, s příslušným varia-
bilním symbolem (stejný jako vloni). Výše 
poplatku je 600 Kč. Osoby, které dovrší 
v roce 2016 věku 70 let, a osoby starší 
zaplatí 500 Kč. Poplatková povinnost se týká 
rovněž osob, které mají trvalý pobyt na 
ohlašovně městského úřadu (nám. T. G. Ma-
saryka 2, Bechyně).

Poplatek mohou stejným způsobem platit 
majitelé staveb určených k individuální 
rekreaci, bytů nebo rodinných domů, kteří 
nemají v Bechyni trvalé bydliště, v jejichž 
nemovitostech není hlášena žádná osoba 
k trvalému pobytu. Číslo účtu i variabilní 
symbol jsou stejné jako v minulých letech. 
Výše poplatku činí 600 Kč bez úlev.

Veškeré dotazy týkající se poplatku za 
komunální odpad Vám zodpovíme na tel. 
čísle 381 477 035 nebo na mailové adrese 
vankova@mestobechyne.cz. Podrobné 
informace je možné získat v obecně 
závazné vyhlášce města Bechyně č. 3/2015, 
která je k dispozici na webových stránkách 
města Bechyně www.mestobechyne.cz.

M. Vaňková – FO

!
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+ SANACE OPĚRNÉ ZDI 
V KLÁŠTERNÍ ULICI

V měsících červnu až říjnu letošního roku 
bude probíhat sanace opěrné zdi v Klášterní 
ulici za budovou MěÚ, která vyrovnává 
výškový rozdíl mezi svažitým terénem 
a nivelitou místní komunikace.  V rámci této 
stavby dojde také k rekonstrukci místní 
komunikace za rubem této opěrné zdi, 
veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu 
umístěných pod touto komunikací a k opravě 
vodovodu, který prochází opěrnou zdí 
směrem do ulice Pod Schody. 

Sanace opěrné stěny spočívá v zesílení 
stávající zdi u její paty železobetonovým 
základovým blokem a ve statickém zajištění 
ocelovými tyčovými zemními táhly. Dále 
bude provedena nová nadezdívka z lomo-
vého kamene, která bude zakryta římsou – 
kamennou deskou. 

Na opěrnou zeď bude zhotoveno nové 
kované zábradlí. Kámen na stavbu bude 
použit původní, případně bude doplněn 
o kámen podobné textury a struktury. 
Limitem pro sanaci stěny je zachování 
stávajícího stromořadí u hlavy stěny. Stromy 
jsou umístěny takřka na hranici rubu opěrné 
stěny a způsobují tak svým vývojem v čase 
značné deformace na již degradované 
konstrukci tělesa stěny. Sanace opěrné zdi 
je navržena tak, aby umožnila zachování 
fyziologických podmínek kořenového 
systému stávajících stromů. Tvarové řešení 
opěrné zdi zůstane zachováno, výjimku tvoří 
sanace opěrné zdi u nejmohutnějšího 
stromu, kde bude vybudována kruhová 

výseč pro stabilizaci stěny a stromu jako 
takového. 

Nová komunikace bude dlážděná 
z žulových kostek v barvě šedého melíru. 
Podél budovy městského úřadu bude 
vybudován nový chodník z žulové mozaiky. 
V horní části směrem k zámku bude chodník 
stupňovitý vzhledem k velkému spádu 
terénu a nutnosti zachování terénu u pat 
stromů. Po celou dobu provádění staveb-
ních prací bude prostor komunikace podél 
opěrné zdi uzavřen. Žádáme proto obyva-
tele a návštěvníky města Bechyně, aby tuto 
uzavírku respektovali a nevstupovali do 
prostoru staveniště. 

 za investiční odbor I. Z. 

nám. T. G. M.
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CO NOVÉHO V BECHYNI

V zahradě ZŠ ve Školní ulici vzniklo 
hřiště s několika herními prvky. (str. 12)

Restaurování vstupních dveří barokní 
kaple klášterního kostela bylo realizo-
váno farností Bechyně v rámci projektu 
MKČR – Záchrana architektonického 
dědictví. 
Restaurovala je Vyšší odborná škola 
restaurátorská v Písku pod vedením 
ředitele MgA. Davida Blahouta.

Na sídlišti Na Libuši byla zahájena 
oprava místní komunikace a chodníku 
vedoucí od č.p. 640 k č.p. 653. Silnice 
bude rozšířena tak, že získá parametry 
obousměrné komunikace. Následně 
bude nahrazen stávající asfaltový 
povrch chodníku zámkovou betonovou 
dlažbou a dojde k doplnění konstruk-
čních vrstev.



Z historie

+ KOSTELÍČEK 
V POUŠTI A JEHO 
VÝROČÍ

Nejprve si musíme ujasnit, co znamená 
slovo poušť v našich končinách. Jednou 
z méně známých verzí je ta, že jde o pole 
pusté, na kterém vyrostl les. Je to připomín-
ka opuštěného lidského příbytku z vůle 
tehdejší vrchnosti, když nešťastník nemohl 
snést panské svévole a z přiděleného gruntu 
utekl. Taková místa slula názvem pústky – 
pouště.

To podporuje i záznam z historie obce 
Radětice. Les Poušť získává obec Bechyně 
v roce 1639 za panování Františka Karla, 
hraběte ze Šternberka, kdy byl les Borky 
a les U jezárka na věčné časy k panství 
Bechyňskému přivtělen za to, že obci 
Radětice byla polovina ovesné činže (daně) 
na věčné časy byla prominuta. Co to byla 
ovesná činže?

To na bechyňském zámku byly chováni 
kvůli výskytu vlků honicí psi, kterým z ovsa 
vařili kroupy. Okolní vesnice museli na tuto 
dávku přispívat. Radětická dávka ovsa činila 
119 měr a 5 ½ mázlíku. Byla to vysoká 
dávka, uvážíme-li, že v době 30leté války 
bylo v Raděticích mnoho gruntů pustých, 
ostatní sedláci museli oves odevzdávat i za 
pusté grunty a je jisté, že tuto dávku nebyli 
schopni plnit. Radětickým tedy byla 
odpuštěna polovina ovesné dávky, a za to 
celý les Poušť získala Bechyně. 

Tak se stalo, že místo bylo zanedbané, 
pusté a skála nad potokem lákala poustev-
níky k rozjímání. První svatostánek zde 
uvádí Klub českých turistů na svém ukazateli 
– a to rok 1549, dobu, kdy zde byla vztyčena 
kaple sv. Marka. Moje dostupné údaje hovoří 
o roce 1665, kdy dal Jan Norbert v lese 
vystavět poustku, kam se rád uchyloval 
k pobožným rozjímáním. Poustevna byla 
dřevěná stavba se dvěma světničkami 
a sklepem. 

Asi se Janu Norbertu ze Šternberka 
místo zalíbilo tak, že roku 1676 nechal 
u poustevny vystavět kamenný kostelík sv. 
Jana Křtitele. V zakládací listině uvádí, že 
„zde své duchovní potěšení a zalíbení míval, 
neb jest místo od hluku světského vzdálené, 
k rozjímání pobožných věcí velmi příhodné, 
k bydlení každému, který by se chtěl docela 
Bohu odevzdati, pohodlné“. Kostelík stavěl 
Martin Rimer, stavitel a měšťan Nového 
Města Pražského.

Podle pověsti však Jan Norbert 
kázal postavit poustku s kaplí 
sv. Jana Křtitele pro napraveného 
Jiříka, syna ovčáka Nepovolného, 
který zradou přivedl Buquoyovo 
vojsko tajnou chodbou do hradu a 
města. Město i klášter byly tehdy 
vypleněny.

Poustevníci zde žili od roku 
1678 do roku 1793, byli to františ-
kánští mniši z bechyňského 
kláštera. Uváděni jsou: Tomáš 
Partl, Jakub Zelenka, Šimon 
Plems a posledním poustevníkem 
byl Ludvík Oliva, který skonal roku 
1793. Poustevníci dostávali pravi-
delně jídlo a ošacení z bechyňské-
ho velkostatku, ale umírali v bídě. 

V poustevně po nich zůstalo několik knih, 
svatých obrázků a skromný nábytek… 
Bechyňští kněží zde občas sloužili mše 
a v blízkosti kostelíka se konaly slavné 
poutě. Rok po smrti posledního poustevníka 
Ludvíka Olivy, zde zaniká poustevnický 
život. Oltář sv. Jana Křtitele si vyprošuje 
bývalý převor dominikánského kláštera 
v Písku Kajetán Xaver Růžička pro farní 
kostel v Sudoměřicích u Bechyně, kde 
působil jako farář.

Roku 1678 je zmiňován i první mnich – 
poustevník v kapli zasvěcené sv. Janu 
Křtiteli. Byl jím Matěj Jakub Zelenka, rodák 
z Milevska. Ten po několika letech odchází 
do Polska, kde vstupuje do „do pouště při 
klášteře Hor Stříbrných“ na Litvě. Roku 1683 
dostává zprávu od své chudé matky, jež 
ovdověla a chce, aby se vrátil zpět do Čech 
a pomáhal jí. Povolení je mu dáno poté, když 
se prokázal listem hraběte Václava Vojtěcha 
ze Šternberka, že může při kapli sv. Jiří na 
bechyňském zámku poustevnický život dál 
vést a že bude nosit dřívější oděv hnědé 
barvy dle řádu sv. Ivana, jako to bylo 
u „poustevníkův polských obyčejem“, kdežto 
poustevníci řádu kamaldulenského v Polště 
nosili oděv bílé barvy. 

V revolučním roce 1848 byla pro ochranu 
Bechyně a její okolí zřízena ozbrojená 
garda. Tato garda udržovala ve dne i v noci 
dvě stráže. Gardisté byli vycvičeni ve střelbě 
a byli povinni v čase války hájit město 
Bechyni proti nepříteli. Oblečení i zbraně – 
šavle a puška – měli „kardisté“ podle vojen-
ského vzoru, ale s označením v českých 
barvách. Aby se mohli zdokonalovat v použí-
vání zbraní, požádali knížete o zřízení 
střelnice v Poušti. Kníže střelnici povolil a na 

svůj náklad dal střelnici „seřídit“. Vždyť sám 
byl známým milovníkem střelby! Nejen že 
svolil, ale stávající kapli sv. Jana Křtitele 
proměnil v hospodu. Zároveň ustanovil 
svého bývalého lokaje Smíška hospodským, 
který přebýval ve dvou světničkách u kaple. 
Po roce 1852, kdy byl potlačen státní 
převrat, skončila i doba střelnice v Poušti. 
Kaple – hospoda se stala skrýší „nočních 
kulichů a strak“, kam snášeli svůj neprávem 
nabytý majetek. Po prozrazení byl bývalý 
hospodský Smíšek z poustevny vypovězen. 
„Nemaje čeho se chopiti a zvyklý děliti se 
o kořist, sám přelézal zeď panské zahrady 
a otrhával tam výpěstky pro zámeckou 
kuchyni. Byv přistižen bývalým zahradníkem 
Žákem a postřelen nábojem štětinovým – 
takto zmrzačen na nohou, belhal se o holi 
žebrotou…“

Rokem 1870 končí samostatný revír 
Poušť a posledním lesníkem zde byl pan 
Schwimschuh. Od jeho úmrtí je revír 
přičleněn pod dohled lesníků z Obůrky. Ale 
les „Poušť“ v této době žil novým životem, 
prodchnut vzmáhajícím se národním du-
chem. Po založení zpěváckého spolku 
„Lužničan“ sem členové spolku pořádali 
oblíbené vycházky s hudbou, při kterých se 
křepčilo až do hluboké noci. To dokládá 
dobový tisk z roku 1880: „několik obětavých 
a vlasteneckých pánů v neděli 25. července 
pořádalo výlet do Pouště a zúčastnila se ho 
veškerá omladina, jakož i něžná pleť byla 
v plném počtu zastoupena. Volná zábava 
trvala až do večera, o kterou se přičinil 
pp. Zach, Šebesta, Schischka, hlavně však 
p. Kocourek svými sólovými výstupy a zpě-
vem. Mezi tím vybízely střídavé hudební 

zvuky mladé párky k vese-
lému tanci.“

Roku 1930 kupuje kostelík 
v Poušti Evangelická meto-
distická církev a o rok později 
je založen Josefem Kocour-
kem, metodistickým farářem, 
Letní Tábor Poušť na Smutné, 
který je osadou Spolku pro 
péči o sirotky v ČSR. Tábor 
má trvalé ubikace z vyřaze-
ných železničních vagonů 
a ústřední budova tábora je 
upravena z bývalé poustevny.

Josef Štefl
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KROK ZA KROKEM 
VÝSTAVOU 
O ČERNICKÉ 
OBOŘE 

V MĚSTSKÉM MUZEU 
V BECHYNI

Na prvního máje jsme otevřeli výstavu 
o Černické oboře mysliveckými fanfárami 
a skleničkou piva ze školního pivovaru. Jak 
jsem řekla na úvod, pro mě zpracovávání 
tohoto tématu bylo od počátku příběhem, 
který se rozvětvuje postupně jako velký 
strom a z obyčejného lesa se stala krajina 
plná nejrůznějších stop a aspektů. 

V první místnosti naší galerie nahlédnete 
do krajiny Černické obory a seznámíte se se 
všemi druhy živočišné a rostlinné říše, které 
se v místě vyskytují. Neopomenuty byly 
i druhy, které se objevují jen občasně. Tuto 
část pro nás zpracoval náš partner, Střední 
odborná škola ekologická a potravinářská ve 
Veselí nad Lužnicí. Do realizace se zapojili 
vybraní studenti prvního ročníku oboru 
Přírodovědné lyceum. V historických listi-
nách byl v dané lokalitě zmíněn výskyt např. 
medvědů, tetřevů, vlků, v novodobé historii 
do obory migrovalo několik losů. Tuto část 
doplňují modely vycpaných ptáků a část 
kmene 120letého dubu. Z pohledu krajinné 
ekologie se jedná o velice rozmanitou kra-
jinu, která byla ovšem po staletí ovlivňována 
člověkem. Z ekosystémů se na daném 
území nejčastěji nacházejí lesy, louky 
a vodní plochy, které se vyznačují unikátními 
přírodními a estetickými hodnotami. V lesích 
převažuje z jehličnanů smrk ztepilý a borovi-
ce lesní. Listnaté stromy jsou zastoupeny 
dubem letním a habrem obecným. Louky 
zaujímají v oboře menší území. Rozpro-
stírají se kolem loveckého zámečku a tvrze 
Černice. V současné době je na nich golfové 
hřiště, které je citlivě zasazeno do krajiny 
a scenérie staletých rozložitých dubů. Na 
území Černické obory se nachází celá řada 
různě velkých rybníků, např. Mlacký, Pod-
senný, Paniannin a další. V současné době 
jsou využívány k rybochovným účelům. 

Lokalita je zajímavá též z pohledu biolo-
gického. Na daném území je zastoupena 
celá řada živočichů bezobratlých, ale i obrat-
lovců. Z bezobratlých zde žije chráněný 
střevlík a mnoho druhů brouků vázaných na 
přirozené lesní porosty, např. krasec, červe-
náček a lenec. Také mezi dvoukřídlými je 
pozoruhodný výskyt některých na prostředí 
náročných druhů, zejména smutnice, bedlo-
bytky a zelenušky. Ve starých stromech 
Černické obory nachází domov mnoho 
druhů ptáků. Hojně zde hnízdí sýkory 
modřinky a koňadry, kosi černí či zvonci 
zelení, najdeme tu i strakapouda velkého, 
hýla obecného, šoupálka krátkoprstého, 
brhlíka lesního nebo dlaska tlustozobého. 
Často můžeme také potkat bažanty obecné, 
jelikož se zde dříve uměle chovali. U rybníků 
se vyskytuje velké množství vodního ptac-
tva, např. čáp černý, čejka chocholatá, racek 
chechtavý, kachna divoká nebo labuť velká. 
V noci můžeme narazit i na výra velkého. 
Součástí obory jsou i druhy lovné zvěře, jako 
je prase divoké nebo srnec lesní. Černická 
obora je domovem pro mnohé rostliny, více 
či méně známé. Řadí se mezi ně například 
ptačinec velkokvětý, pšeníčko rozkladité, 
svízel vonný, svízel okrouhlolistý, sasanka 
hajní, žindava evropská, strdivka nicí, čarov-

ník pařížský a pryskyřník hajní. Sledované 
území je bohatým nalezištěm různých druhů 
hub, najdeme tu hřib dubový, hřib pravý 
a další ze zástupců jedlých hub, objevíme 
zde i vzácný plstnatec tlustoostný, bělocho-
roš slzící a dubovnici střevovitou, z lupena-
tých hub mimo jiné mykorhizní muchomůrku 
královskou a saprotrofní dřevožijnou křehut-
ku vlnatou.

Další část výstavy se věnuje historii. 
Obora byla založena v roce 1586: „Toho 
času také obora pro zvěř při vsi Sudomě-
řicích v lukách a dědinách všechněch 
osedlých na též vsi se dotýkajících na 
panství Bechyňském nákladem pana Petra 
Voka z Rožmberka udělána a zvěří 
osazována“ (Václav Březan). Tato obora 
byla nazývána Bechyňská nebo Sudomě-
řická, měla veliké rozměry a zahrnovala 
i některé vesnice (např. Sudoměřice, 
Černičky, Smoleč, Černýšovice a další). 
Vesnice uvnitř byly ohrazené ploty. Obyva-
telé žádali úlevy na odvodech obilí, zvěř 
škodila na polích. Původní rozloha byla 4500 
ha, v délce 11,5 km v šířce 4,4 km. Dopisem 
Petr Vok žádal svého strýce Jana Viléma ze 
Švamberka o pomoc při osazení zvěří. 
Prvním lesmistrem byl Václav Kapřík, který 
se usídlil u Sudoměřic v místě, kde se říkalo 
u Pouzarů. Během staletí na Bechyni přišli 
Paarové. Ti si všimli, že lesy jsou důsledkem 
těžby, dolování, pytlačení ve špatném stavu. 
Vydali příslušné instrukce, které měly omezit 
pytlačení apod.. V roce 1766 byl postaven v 
oboře lovecký zámeček (stavitel J. J. Wirch), 
upraven park, též kuželník a altány pro 
kratochvíli panstva. V roce 1781 byla obora 
zmenšena na samotné panské pozemky 
a vsi již zůstaly po obvodu. Postupem času 
byla ještě několikrát změnšena. Vznikly 
revíry sudoměřický, vyhnanický a černický 
(později nazývaný Marunka). 

Zatím nebyly zmíněny zaniklé vsi a tvrze 
v této oblasti. Tvrz Černice stávala v místě 
dnešní hájovny Černice a jejího okolí a za-
nikla nejspíše už za husitských válek. Ves 
Černičky zůstala neosazená po třicetileté 
válce, pak přišli noví osadníci, nicméně 
zájmem panstva bylo jejich grunty a chalupy 
postupně vykoupit a obyvatele vystěhovat. 
Stejně tak víme o dalších zaniklých tvrzích 
v místě jako jsou Žďár a Strýšovice dále vsi 
Vobrovka, Benešov.

V roce 1792 byla postavena budova 
lesního úřadu na rozcestí silnic. Už v roce 
1880 byla v oboře založena přírodní rezer-
vace. Během pozemkové reformy došlo 
k dalšímu zmenšení obory. Díky knize 
Jaroslava Šlechty Vzpomínky na Černickou 
oboru jsme také nahlédli do života lidí, kteří 
žili u tzv. bran. To byly malé hájenky po boku 
s velikou branou (dnes někde zůstaly 
zachované sloupky), tou byl jinak oplocenou 
oborou pouštěn provoz. 

Během druhé světové války si v důsledku 
nucené správy zámeček a lesní úřad zabraly 
německé jednotky a Hitlerjugend, o čemž se 
často dozvídáme z vyprávění pamětníků. 
Léta poválečná patřila junácké jihočeské 
lesní škole. Pak přišlo zestátnění, nakonec 
myslivecký výzkum z roku 1964 vyhodnotil 
stav obory jako zanedbaný a stav zvěře jako 
nerentabilní. Zvěř v důsledku malé úživnosti 
nebyla kvalitní, další péče o oborní plot by 
byla neskutečně finančně náročná. V dů-
sledku toho byla obora v roce 1968 zrušena. 
Dnes není oplocená. Dnešní majitel, firma 
Panství Bechyně SE, zde nechala založit 
dendrologickou naučnou stezku. 

Rovněž se věnujeme těžbě dřeva v obo-
ře. Pan Mikšovský z Bechyně zapůjčil tzv. 
cejchovadlo, či cejchovačku, které označo-
valo písmenem P (Paar) majitele dřeva. 
Dřevo se vory splavovalo až do Hamburku. 

Zajímavou kapitolou je též dolování 
železné rudy v oboře. Ta se dále zpracová-
vala v hutích. Na její tavení bylo třeba 
vysokých teplot, k tomu sloužilo dřevěné uhlí 
opět vypalované v milířích v oboře. 

Díky zachovalému souboru kreseb 
malíře Ladislava Touska můžeme sledovat 
dnes již zaniklá lesnická zařízení jako jsou 
seníky, záštity, přelízky apod. Spolupráce 
s hajnými nám umožnila popsat stručně 
chov černé a vysoké zvěře. Výstavu jsme 
doplnili mysliveckými artefakty ze sbírek 
muzea. K vidění bude do konce června, 
nicméně 28. května v rámci programu 
muzejní noci v Bechyni jste mohli navštívit 
tuto výstavu i stálou expozici zdarma. Dne 
20. června pak v prostorách muzea pro-
běhne tzv. Poznávání památek za úplňku, 
přednáška na téma Černická obora, a to od 
19 hod., všichni jste zváni.

Ing. Ondřej Novák
Jana Janáčková, kurátor muzea

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ
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KULTURNÍ KALENDÁŘ červen 
2016

KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

Úterý 14. června / 17 hod. / Zámek – Vokův sál / Vstupné 70 Kč
48. ročník Jihočeského festivalu Concertino Praga 
Program: Paganini/Silva, Prokofjev, Bach, Brahms, Rachmaninov, 
Mozart, Milhaud, Čajkovskij, Dvořák, Janáček, Suk, Novák, 
Martinů, Liszt, Schumann, Ligeti, Skrjabin, Boccherini, Slavík, 
Hurník, Gemrot, Skoumal aj.
Předprodej v kanceláři KD a Městském informačním centru 
v budově muzea.

CONCERTINO PRAGA

Pátek 10. června / Kostel sv. Michaela, kostel sv. Matěje, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie / Vstupné zdarma
Během noci kostelů nabídneme bohatý kulturní program ve všech 
kostelech ve městě. Vystoupí žáci z hudebních, dramatických 
a výtvarných oborů ZUŠ Václava Pichla a také místní chrámový 
sbor. Více informací na plakátech a www.nockostelu.cz.

NOC KOSTELŮ

Sobota 4. června – první jízda historického vlaku a zajímavý 
doprovodný program na nádraží ČD
– první slavnostní jízda historického vlaku tohoto léta. Naši milou 
„Bobinu“ (příjezd v 9.55) a „Elinku“ (příjezd 10.33) přivítají František 
Křižík s bechyňským místostarostou a kapela Dixie Street Band 
Tábor. Program bude pokračovat v městském muzeu výstavou 
modelů historických vláčků.

ZAHÁJENÍ „LÉTA NA BECHYŇCE“

Pondělí 20. června / 19.00 hod. / Přednáškový sál Městského 
muzea / Vstup zdarma
Přednáška na téma historie a příroda Černické obory. Zájemci 
mohou zároveň navštívit probíhající výstavu Černická obora 
v galerii muzea. Všichni jsou zváni. 

POZNÁVÁNÍ PAMÁTEK ZA LETNÍCH 
ÚPLŇKŮ – Černická obora

PRO KAŽDÉHO NĚCO

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

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

+ VČELKA MÁJA
Středa 1. června / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

+ BRUMDA A ČMELDA
Středa 8. června / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

+ VOSIČKA ÁJA
Středa 15. června / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

+ VČELÍ KLUK VILÍK
Středa 22. června / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

+ ROZLOUČENÍ PŘED LÉTEM
Středa 29. června / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík – výtvarná dílna

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

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY A DOBROVOLNICE, 
ABY NÁM POMOHLI S PROVOZEM RODIČOV-
SKÉHO CENTRA HROŠÍK. NEVÁHEJTE 
A PŘIDEJTE SE K NAŠEMU TÝMU!!!

Sobota 4. června / 9.00–17.00 hod. / Městské muzeum / 
Vstupné: dospělí a děti nad 6 let 20 Kč
Uvidíte 20 metrů dlouhou trať, po které budou jezdit modely 
historických vláčků. Nebude chybět Křižíkův vůz EM 400.001, naše 
„Elinka“ a zkušební dráha pro hravé děti. Využijte tuto jedinečnou 
událost a oslavte Den dětí v Městském muzeu.

MODELY HISTORICKÝCH VLÁČKŮ 
V MĚSTSKÉM 
MUZEU

HUDBA

Sobota 18. června / 19 hod. / Klášterní zahrada / Vstupné 50 Kč
– zahrají kapely Fylozofy Jam, Žlutý Fijalky, Vagyny Dy Praga, 
Monotonic Stereotype, DJ Mushroom.

DUHAFEST

Bechyně
klášterní zahrada

FYLOZOFY JAM
ŽLUTÝ FIJALKY
VAGYNY DY PRAGA
MONOTONIC STEREOTYPE
DJ MUSHROOM

 18. 6. 2016
od 19.00 hodin
vstupné 50 Kč

open air



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.

PILATES

Sudé týdny v úterý od 18.30 hod., liché týdny v pondělí od 
19.00 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

Každou neděli / 17.30–18.30 hod. / RC Hrošík
Powerjóga je pro lidi, kteří nechtějí striktně dodržovat pravidla 
a nařízení klasické jógy, ale chtějí cvičit. Informace na FB Romana 
Hlavničková, tel.: 602 313 1 37.

POWERJÓGA

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Čtvrtek 9. června / 19.00 hodin / Velký sál KD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní ul.

JIŽ V PŘEDPRODEJI

GALERIE

GALERIE GALVÍNA
 OD HRNKU 
 PO PORCELÁNOVÉ PLASTIKY
 Prodejní výstava keramiky Štěpánky Baškové. 
 Vernisáž proběhne v sobotu 4. června v 16.00 hodin.

GALERIE U HROCHA 

 KRÁSY PŘÍRODY – amatérské
 fotografie PhDr. Karla Kasla
 Výstava probíhá ve spolupráci s DPS Bechyně 
 a potrvá do 17. 6. 2016

GALERIE 2+1
 BROUCI A GEOMETRIE
 Výstava výtvarného oboru ZUŠ Václava Pichla. Součástí
 výstavy jsou i absolventská výstava Kristýny Maceškové
 a výtvarné akce Zlacení I a Zlacení II.
 Výstava potrvá do 30. září 2016

MĚSTSKÉ MUZEUM
 ČERNICKÁ OBORA
 Výstava probíhá do 30. června 2016

 VLASTA ŠTEGEROVÁ – fotografie 
 Výstava potrvá od 21. června do 25. září 2016

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
 ČAJ UMPRUM
 Společná výstava Střední uměleckoprůmyslová škola
 Bechyně, Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky
 České (Č. Krumlov) a Umělecké průmyslové školy v Linci.
 Vernisáž proběhne v sobotu 4. června ve 14.00 hodin.

Čtvrtek 23. června / 19.00 hodin / Velký sál KD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Františka Křižíka

PŘIPRAVUJEME V LÉTĚ

Sobota 9. července / od 10.00 hodin / Klášterní zahrada
Bohatý divadelní program pro malé i velké diváky pod širým nebem.

DIVADLO V TRÁVĚ (XXIV. roč.)

4. 7.  JAK JSME HRÁLI ČÁRU  (21.00 hod., nám. T. G. M.)

20. 7.  7 KRKAVCŮ (21.00 hod., nám. T. G. M.)

10. 8.  HODINOVÝ MANŽEL  (21.00 hod., nám. T. G. M.)

27. 8.  MALÝ PÁN (20.00 hod., stadion)

LETNÍ KINA

Neděle 7. srpna / od 13.00 hodin / Městský stadion
JUGENDORCHESTER DES BLÄSERKREISES HALFING, 
BABOUCI, LIBKOVANKA, VALDAUFINKA ÁDY ŠKOLKY, 
JOŽKA ŠMUKAŘ A JEHO MUZIKANTI, KERAMIČKA, 
MONSTERKONCERT, moderuje Helena Hýnová

BECHYŇSKÝ FESTIVAL 
DECHOVÝCH HUDEB

Pondělí 26. září / 19 hod. / Velký sál / Vstupné 350, 330, 300 Kč
Dramatizace útloučké knížky Ireny Douskové měla premiéru 
v listopadu roku 2002 v Příbrami a po 13 letech se tento divadelní 
fenomén vrací do Bechyně. Po celá ta léta plní divadelní sály v celé 
republice. Příhodami Helenky Součkové, žákyně druhé třídy 
základní školy, kterou naprosto autenticky ztvárnila Bára Hrzánová, 
se baví naprosto všechny generace. 
Mnohé repliky zlidověly, a tak toto 
představení proniklo do českých 
rodin. Pokud jste jej ještě neviděli, 
máte jedinečnou příležitost. 
A  kdo viděl, jistě si neodpustí 
vidět znova a znova...
Barbora Hrzánová – cena 
THÁLIE 2003 za mimořádný 
ženský jevištní výkon v roli 
Helenky Součkové.

Předprodej vstupenek 
o d  1 .  č e r v n a  n a 
www.kulturnidum.cz, 
v kanceláři KD a Měst-
s k é m  i n f o r m a č n í m 
centru v budově muzea.

POZOR! Rezervace 
platí pouze 3 týdny!

HRDÝ BUDŽES

12. – 21. srpna 2016
Slavnost spojená s řemeslnými trhy na náměstí T. G. Masaryka 
(13. 8.) a bohatým doprovodným programem.

BECHYŇSKÉ DOTEKY



Léto 
TÁBOR – BECHYNĚ A ZPĚT

na Bechyňce

Co nás čeká
 4. 6. Slavnostní zahájení Léta na Bechyňce v Táboře a v Bechyni

  Modely historických vláčků – Městské muzem v Bechyni

 18. 6. Výročí 113 let trati Tábor–Bechyně, DUHAFEST v Bechyni

 2.–3. 7. Víkend s Toulavkou

 9. 7.  Divadlo v trávě – Bechyně 

 16. 7. BOHEMIA JAZZ FEST v Táboře

 30. 7. Koloběžková GRAND PRIX v Bechyni

 5.–7. 8. Komedianti v ulicích v Táboře

 6.–7. 8. Bechyňský festival dechových hudeb

 13. 8. Bechyňské doteky (městská slavnost)

 28. 8. Slavnostní ukončení Léta na Bechyňce

Historické lokomotivy „Bobinka“ 
a  vás zvou na „Elinka“ letní 
nostalgické jízdy. Přijďte se 
svézt po naší nejstarší elektri-
fikované trati na doprovodné 
akce v Táboře i Bechyni  

4. 6.–28. 8. 2016

JÍZDNÍ ŘÁD  
Vybrané pravidelné vlaky (Bobinka)  

Každá sobota a neděle od 4. června do 28. srpna 2016

TAM STANICE ZPĚT

09:07 11:07 13:07 15:07 Tábor 10:52 12:52 15:52 16:52

09:16 11:16 13:16 15:16 Horky u Tábora 10:43 12:43 14:43 16:43

09:20 11:20 13:20 15:20 Slapy 10:40 12:40 14:40 16:40

09:22 11:22 13:22 15:22 Libějice 10:38 12:38 14:38 16:38

09:28 11:28 13:28 15:28 Malšice 10:33 12:33 14:33 16:33

09:30 11:30 13:30 15:30 Čenkov u Malšic 10:30 12:30 14:30 16:30

09:32 11:32 13:32 15:32 Třebelice 10:27 12:27 14:27 16:27

09:34 11:34 13:34 15:34 Všechlapy 10:25 12:25 14:25 16:25

09:37 11:37 13:37 15:37 Bechyňská Smoleč 10:22 12:22 14:22 16:22

09:42 11:42 13:42 15:42 Sudoměřice u Bechyně 10:18 12:18 14:18 16:18

09:47 11:47 13:47 15:47 Bežerovice 10:12 12:12 14:12 16:12

09:51 11:51 13:51 15:51 Bechyně zastávka 10:08 12:08 14:08 16:08

09:55 11:55 13:55 15:55 Bechyně   10:04 12:04 14:04 16:04

Zvláštní vlaky (Elinka)  
4. a 18. června, 2., 16. a 30. července, 13. a 27. srpna 2016

TAM STANICE

9:39 13:39 Tábor

9:52 13:52 Slapy

10:00 14:00 Malšice

10:20 14:20 Sudoměřice u Bechyně

10:33 14:33 Bechyně

12:16

12:05

11:57

11:43

11:24

16:16

16:05

15:57

15:43

15:24

ZPĚT

REZERVACE je povinná pouze pro vlaky s Elinkou z důvodu omezené kapacity, místo lze 
rezervovat v kterékoliv pokladně ČD.

Na vybraných pravidelných spojích každý víkend jízdy historické soupravy s Bobinkou.*
Zvláštní jízdy Elinkou 4. a 18. 6.,2., 16. a 30. 7., 13. a 27. 8. 

*Pořadatel si vyhrazuje právo změn

   www.cd.cz/nostalgie

KDO ČTE, NENUDÍ 
SE, PROTOŽE MÁ 
O ČEM 
PŘEMÝŠLET…

Knížky nejlépe představí sami autoři. 
Dubnová beseda se spisovatelkou Ivou 
Procházkovou nezklamala. Děti 7. a 8. tříd 
zaujala svým poutavým vyprávěním. 
Zavzpomínala na prababičku, která se 
životem doslova pročetla. Na babičku, pro 
kterou nebylo žádné literární téma dost 
těžké, žádný příběh příliš složitý, aby ho 
neuměla upravit a předat svým dychtivým 
vnučkám Lence a Ivě. Obě nasávaly od 
babičky naši i světovou literaturu nejraději při 
letních cestách k rybníku. Také čerpaly 
z velké knihovny otce Jana Procházky, který 
byl uznávaným autorem knih a uměl vždy 
vybrat ke čtení tu nejvhodnější. V době 
normalizace byl zakázaný. Jako filmový 
scénárista nebyl uváděný v titulcích a jeho 
film Ucho diváci poprvé zhlédli po více jak 
20 letech od natočení. 

Iva Procházková nemohla vystudovat, 
ale po vzdělání prahla. Pomohly jí knížky 
jako nejhlubší a nejdůvěryhodnější zdroj 
poznání. Četla a psala, živila se jen jako 
uklízečka a nakonec po zralé úvaze skončila 
s rodinou 11 let v emigraci, kde se dokázala 
prosadit a je uznávanou spisovatelkou 
stejně v němčině jako v češtině. V současné 
době žije v Čechách, děti zůstaly v cizině. 

O její knihy je velký zájem. Většinu 
najdete ve fondu knihovny. Píše i scénáře 
pro divadlo, film a televizi (např. seriál 
Vraždy v kruhu). Také její sestra Lenka 
Procházková je uznávanou spisovatelkou. 
Užili jsme si  skvělý autorčin přednes ukázky 
z knihy Uzly a pomeranče a radujeme se, že 
ji psaní stále baví.

Závěrem školního roku se v knihovně 
rozloučíme s letošními prvňáčky při paso-
vání na rytíře Řádu čtenářského. Setkali 
jsme se s nimi při besedě a pohádkovém 
závodu, kdy jsme se přesvědčili, že si za své 
vědomosti z říše pohádek zaslouží odměnu, 
kterou po ukázkovém čtení získají od pana 
krále 15. 6. v 17 hod., 20. 6. v 15.30 hod. 
a v 16.15 h. 

Srdečně zveme na slavnostní pasování 
do knihovny děti, jejich rodiče, třídní učitele 
i ředitele škol!

EH

Hra s příslovími

1. Přenos informace od jedince s kalo-
rickým deficitem k jedinci s kalorickou 
potřebou již saturovanou je blokován.

2. Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné 
kapiláře směrem ke středu Země v měsíci 
charakterizovaném básnickým dílem 
českého romantismu, lze očekávat 
přesídlení představy blaženosti do 
stodoly.

(LOUCKÁ, Pavla. Dech, duch a duše 
češtiny. 1. vyd. Praha: Albatros, 2008. 
Albatros In. ISBN 978-80-00-01862-1.)

Vyluštěte a pošlete do 18. června na 
e-mail knihovna@kulturnidum.cz 

Řešení z května:
1. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
2. Malá ryba, taky ryba.

8 Městský zpravodaj Bechyně /ČERVEN 2016 



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

Málokdo z našich občanů ví, že u budo-
vy dolních lázní roste liliovník velmi vzácný 
strom, jehož domovinou je Jižní Karolina – 
USA. Jeho zvláštní listy javorovitého tvaru 
jsou charakteristické.

Dne 21. června 1966 se opět pokusil 
„hrdina“ o seskok z nového mostu v Bechy-
ni. Jejím 19letý s. Jaroš z Plechamru, který 
seskočil v podnapilém stavu a může 
děkovat velikému štěstí, že pád přežil bez 
neštěstí a úrazu, či bez ztráty života. 
V sázce mělo být údajně 100 cigaret.

Dne 26. června byla slavnostním 
způsobem otevřena nová tělocvična na 
Stadioně. Objekt bývalých Jatek, Kovo-
služby, a bůhví čemu ještě budova slou-
žila, byl po výstavbě stadionu začleněn do 
areálu tělovýchovného království. Velká 
hala s přilehlými místnostmi byla ve 
špatném stavu. Široká veřejnost se znovu 
přesvědčila, že tělovýchovná práce 
v Bechyni, je na vysoké úrovni.

Vybral Martin Gärtner
Pozn. redakce:
Text je autentickým přepisem bez korektur.

Když duši bolí v kříži
Krása: (slovy Simone Weilové) to, co 

nechceme měnit. Každý den přečtu velký díl 
zpráv, informací a úvah o světě. Vidím, že 
člověk není schopen nechat jedinou věc na 
pokoji. Co dnes ještě změnit nejde, je před-
mětem výzkumu. Krása ale i tak existuje. 
Navzdory a doufejme navěky. 

Zdaleka ne vše, co je původní a nezmě-
něné, je krásné. Blok kamene, ze kterého 
Michelangelo vytáhl svého Davida, byl podle 
tradice nevalné kvality. Vrozený rozsah, síla 
a barva hlasu dívky prochází letitou kultivací, 
než je z ní skutečná operní pěvkyně. Z klátiv-
ce samá ruka, samá noha může dril stvořit 
elegantního číšníka do nóbl podniku. I to je 
potom krása. 

Krásným se možná jeví to, co leží na 
spojnici oka a srdce a vyhnulo se kritice 
rozumu. Takže smysly a cit detekují krásu. 
Podobně o ní uvažoval Gilbert Keith 
Chesterton. 

Když pozoruji horolezce ve stěně a netr-
nu hrůzou, když mám pocit lehkosti a ele-
gance, jedná se též o mnou vnímanou krásu. 
O krásu složenou ze síly a rovnováhy. Obojí 
to jsou fyzikální veličiny, které jsou spočetné. 
Již pythagorejci (530 př. n. l.) spatřovali krá-
su v dokonalosti matematického řádu světa.

Ne vše, co je všude kolem, je pro každé-
ho. Ačkoli slova typu krása nebo pravda se 
brání jednoznačné definici, jejich obsahy 
reálně existují. Pustím se teď na tenký led 
vlastní úvahy. Ve své terapeutické praxi jsem 
vypozoroval, že lidé orientovaní na krásu, 
jsou zdravější. Poslouchají hudbu a mluví 
o zážitku z ní slovy zcela jinými než: pecka, 
nářez atd. Čtou literaturu, ke které se lze 
celoživotně vracet. Chodí do divadel, a to ne 
pouze kvůli pohybu bránice. V galeriích 
zaujatě mlčí. Táhne je to do přírody, kterou si 
nepletou s tělocvičnou. Více toho ví, protože 
krása je průvodce. Mají bohatý slovník, 
protože touží se podělit sdělením. Dokážou 
být sami se sebou, protože v nich samých 
není pusto a prázdno. 

Lze také říci, že krása je luxus na dosah 
ruky. Aby stále neunikala, chce po nás jen 
trochu času. Jako ve všem i vnímání krásy je 
nadání, které bez vůle zplení. Někdy se 
člověk musí doslova přinutit zastavit, aby si 
všiml, že se na něho kdosi usmívá.

Vnímání krásy též znemožňují nezapo-
menuté křivdy, neschopnost odpustit, nes-
miřitelnost. Lidská kapacita duše i mozku 
není bezedná. 

Bolavá krása. Pro toto sousloví lze 
v mnoha případech použít jeden výraz – 
toužení. O něm bych mohl mluvit hodiny. 
Svými ústy i ústy svých klientů. Aby bylo 
toužení krásné, musí být časově omezeno. 
Potom je zdravé. To samé platí pro 
zármutek. Nenaplněné toužení se vlévá do 
zármutku a neukončený zármutek může 
končit tragicky. Buddhisté si s tím neumí 
poradit, proto chtějí žít bez toužení. Ve snaze 
odvrhnou bolest, zbavují se podstatné části 
(krásného) lidství. 

S vnímáním krásy a vytvářením krásy je 
to jako s humorem. Mnozí se dovedou od 
srdce zasmát dobrému vtipu, ale sami jej 
nesloží. Opravdu vtipných je daleko méně 
než konzumentů (jak by řekl Miroslav 
Horníček) srandy.

PhDr. Jaromír Matoušek
j.m.psychologie@seznam.cz

EXPONÁT 
MĚSÍCE ČERVNA

Červnový exponát jsme 
ch tě l i  po jmout  čás tečně 

kuriózně a navíc tak necháváme nahlédnout 
opravdu do hloubi muzejní sbírky. Totiž dne 
8. června slavíme spolu s celou planetou 
Den oceánů, a to již od roku 1992, kdy byl 
konferencí o životním prostředí OSN v Rio 
de Janeiru právě tomuto tématu ustanoven. 
Tento den má připomenout důležitost moří 
a oceánů pro celý svět. Oceány ovlivňují 
celou naši planetu, její biosféru a celkové 
klima země. V neplacených prostorách si 
můžete prohlédnout sbírku mušlí a lastur z 
našeho muzea a připomenout si dále s námi 
různé aspekty vztahu oceán – člověk. Též 
chceme připomenout znečišťování moří. 
Přijďte se podívat. 

JJ

PUSŤ KAČKU, 
POMOZ 
A VYHRAJ

P u s ť  k a č k u  j e 
charitativní závod na 
podporu rodin dětí 
s postižením a osob 

s autismem. Bude se konat 12. června od 
15 hod. ve vodáckém areále Lídy Polesné 
v Českém Vrbném. Na www.pustkacku.cz si 
můžete koupit kačku malou za 50 Kč 
a velkou za minimálně 1500 Kč. Dostanete 
tak startovní číslo. Koupí přispíváte na 
zmíněné projekty. V závodní den bude vaše 
kačka puštěna tréninkovým kanálem vod-
ních sportů a pokud se umístí, vyhráváte 
nejrůznější ceny. Můžete se též tohoto 
zábavného odpoledne účastnit. Místo bude 
nabité atrakcemi. Společnost I MY pomáhá 
dětem s postižením i v našem regionu. 
Přispějte na dobrou věc a zazávoďte si 
přitom. 

Kačky lze zakoupit i v Městském muzeu
Děkuji JJ

+ TANEČNÍ KROUŽEK 
PŘI ZŠ FRANTIŠKA 
KŘIŽÍKA

Již čtvrtým rokem se spousta mladých 
tanečníků z obou bechyňských ZŠ schází 
každý pátek v KD Bechyně. Pod vedením 
Hany Wolfové, Ivety Paletářové a Markéty 
Rayové si osvojují nejen základy různých 
tanců, ale i základy společenského chování. 

Společné setkávání v kroužku vede děti 
k prohloubení přátelství bez ohledu na věk 
dětí nebo na příslušnost dětí k jedné či druhé 
bechyňské ZŠ. Spoluprací v kroužku se děti 
učí zodpovědnosti vůči sobě i vůči ostatním 
a poctivosti v přípravě.

Na tréninku děti mimo jiné secvičují 
taneční choreografie, s nimiž pak vystupují 
na kulturních akcích – např. na plesech (Ples 
Města Bechyně, Rybářský ples, Závěrečný 
ples tanečního kurzu, Ples pro všechny), na 
akcích pro seniory, na školních akademiích 
a na akcích pro děti (např. Maškarní odpo-
ledne).

Protože se blíží konec letošního školního 
roku a s ním i konec letošního tancování, 
nezbývá než se těšit, že se po prázdninách 
s dětmi v tanečním kroužku zase setkáme.

Velký dík patří vedení KD Bechyně, v čele 
s ředitelem Mgr. Štěpánem Ondřichem, 
které s námi ochotně spolupracuje a umož-
ňuje našemu kroužku trénovat v prostorách 
kulturního domu. 

Ing. Markéta Rayová

+ ČÁRY MÁRY

30. dubna jsem opět svolal spolu se 
sněmem kulturních čarodějnic již XXII. slet 
všech čarodějnic a čarodějů před kulturní 
dům. Sešlo se nás opravdu hodně. Poprosil 
jsem všechny zúčastněné, zda by mi během 
proletu městem nepomohli nasbírat zlé 
a dobré koření. Při přeletu se mi měnila tvář 
ze zlého čaroděje až do přívětivého čaroděje 
Dobroděje.

Zlé koření jsem za pomocí bubnů, 
ohniváka Jirky a všech zúčastněných čaro-
dějnic spálil, aby nepůsobilo ve městě zlo. 
Dobré koření jsem předal čarodějnici Soně, 
která z něj upekla perníkové medaile. Poté 
se ujala her, soutěží a čarodějnického reje 
před kulturním domem. Došlo i na vyhlášení 
miss čarodějnice. 

Chtěl bych za celý čarodějnický kulturní 
sněm poděkovat čarodějnici Soně, student-
kám ze SUPŠ Bechyně, SDH Bechyně, 
Městské policii a hlavně všem čarodějnicím 
a čarodějům za úžasnou akci.

 Za čarodějnický sněm KSMB 
čaroděj Dobroděj Štěpán Ondřich  

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ
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KINO BECHYNĚ ČERVEN 2016 

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

1. STŘEDA VE 20.00

32 UTAJOVANÝCH STRAN - 
ZPRÁVA Z PEKLA

Hraný dokument – ČR
Dvojici vězňů Wetzlerovi a Vrbovi se 

podaří v roce 1944 útěk z 
koncentračního tábora v Osvětimi. Aby 

vyburcovali světovou veřejnost, publikují 
unikátní dokument o dvaatřiceti 

stranách, v němž popisují, co se v 
Osvětimi odehrává.

Film představí i řadu unikátních 
svědectví a dosud neznámé archivní a 

filmové materiály. 
62 min, mládeži přístupný, 50 Kč

4. SOBOTA V 17.00

ŽELVY NINJA 2
Dobrodružný / akční – USA

Ačkoliv se jmenují Leonardo, Donatello, 
Rafael a Michelangelo, strop Sixtinské 
kaple rozhodně nevymalují, zato vám 

vymalují ksicht. Pokud je teda naštvete. 
Do kin se vrací hrdinové, kteří bydlí 
v kanále, zbožňují pizzu a tu a tam 

zachraňují svět.
112 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

4. SOBOTA VE 20.00

DĚDA
Komedie / rodinný – ČR

K rázovitému valašskému dědovi 
přijíždějí na prázdniny vnoučata z Prahy. 

Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v 
dobrém úmyslu změnit jejich virtuální 
svět internetu, mobilů a tabletů. Na 

valašské vesnici totiž vše funguje trošku 
jinak. Ne, že by tu nebyl signál, ale ti 

Valaši zkrátka žijí tak trochu jinak. 
110 min, mládeži přístupný, 100 Kč

11. SOBOTA V 17.00 český dabing
                   VE 20.00 české titulky

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Fantasy / dobrodružný –  USA

Převedení Warcraftu na filmové plátno 
bránily pouze technologické limity 

kinematografie. Tato omezení právě 
padla a velkolepé fantasy dobrodružství 
o bolestivém setkání dvou různých světů 

konečně přichází do kin.
123 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

15. STŘEDA VE 20.00

MUSÍME SE SEJÍT
Komedie s protagonisty „Na stojáka“

 – ČR
V hospodě u piva se setkají čtyři dobří 
přátelé z mládí - Karel, Filip, Pupík a 
Caprio  Během tohoto setkání se jim 

neustále vracejí vzpomínky na 
legendární kemp Bambus, do kterého za 
mlada pravidelně jezdívali a ve kterém 

prožili ta nejlepší léta. Z čiré nostalgie se 
rozhodnou, že kemp navštíví znovu - 

tentokrát ale na kolech!
80 min, mládeži přístupný, 110 Kč

18. SOBOTA V 17.00

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA 
ZRCADLEM

Dobrodružný / rodinný – USA
Alenka Kingsleighová strávila několik 

posledních let na divokých vlnách 
světových oceánů jako mořeplavkyně. 
Po svém návratu do Londýna objeví 

kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane 
zpět do fantastické Říše divů, kde se 

znovu shledá se svými starými známými.
105 minut, český dabing, mládeži 

přístupný, 110 Kč

18. SOBOTA VE 20.00

CENTRÁLNÍ INTELIGENCE
Komedie / akční – USA

Kdybyste měli zachránit svět a mohli si 
vzít na pomoc spolužáka ze střední, 
určitě byste sáhli po hvězdě ročníku. 

A možná byste se šeredně spletli.
114 minut, české titulky, mládeži 

přístupný od 12 let, 110 Kč

22. STŘEDA VE 20.00

DCERA ČARODĚJKY
Dobrodružný / fantasy – Dánsko, 

Norsko, Švédsko, Island, ČR
Dcera čarodějky Dina po matce zdědila 
nadpřirozené schopnosti. Když je její 

matka neprávem obviněna z hrůzných 
vražd, Dina se rozhodne odhalit pravdu. 

Středověká fantasy plná draků  byla 
natáčena mimo jiné ve slavných 

barrandovských studiích. 
96 min, český dabing, přístupný, 100 Kč

24. PÁTEK V 17.00

HLEDÁ SE DORY
Animovaný / komedie – USA

Oblíbená modrá rybka Dory, která si 
spokojeně žije na korálovém útesu s 

Nemem a Marlinem, si Dory z ničeho nic 
vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své 

rodiče a vydá se na strhující 
dobrodružství napříč oceánem, až do 

prestižního Mořského akvária 
v Kalifornii.

90 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

29. STŘEDA V 17.00 český dabing
                   VE 20.00 české titulky

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
Akční / dobrodružný / sci-fi – USA
Den nezávislosti režiséra Rolanda 
Emmericha před dvaceti lety nově 
vymezil žánr katastrofického filmu, 

přinesl nový typ celosvětové katastrofy 
a ohrožení veškerého lidstva. Nyní se 

vrací, aby dokončil to, co tenkrát 
započal. Souboj lidstva s brutálním, 

bezcitným a technologicky nadřazeným 
mimozemským nepřítelem bude buď 

vítězný, nebo poslední, protože v 
případě porážky žádný člověk nepřežije.

128 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

Změna programu vyhrazena

HUDEBNÍ 
PRODUKCE 
v Lázních 
Bechyně

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

 2. 6. čtvrtek Mr. Driver
 4. 6. sobota Countrio
 7. 6. úterý RM band
 9. 6. čtvrtek Allegro band
 11. 6. sobota Echo
 12. 6. neděle Cora
 14. 6. úterý RM band
 16. 6. čtvrtek Allegro band
 18. 6. sobota Mr. Driver
 21. 6. úterý RM band
 23. 6. čtvrtek Echo
 25. 6. sobota Countrio
 26. 6. neděle Cora
 28. 6. úterý Technicz
 30. 6. čtvrtek Mr. Driver

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

 3. 6. pátek Cora
 10. 6. pátek Ševětínka
 17. 6. pátek Technicz
 24. 6. pátek Ševětínka

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

 6. 6. pondělí písničkář Jarčevský
 13. 6. pondělí Allegro band
 20. 6. pondělí Luňáčci
 27. 6. pondělí Malá muzika

Na žádné akci se nekouří

Vážení přátelé,

16. 6. ve 22.00 
rozzáří nebe nad 

zámeckým parkem 
v Bechyni ohňostroj 
ke 110. výročí založení 

společnosti Madeta.

Věříme, že si toto zpestření 
červnového večera užijete.

Kolektiv Panství Bechyně
a Madeta
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Čtyřku sympaticky neokoukaných komi-
ků z Na stojáka a teeanegera Romana 
Kamiše, kteří na filmovém plátně převážně 
debutují, ve vedlejších rolích podporují jejich 
slavnější kolegové – Eva Decastelo, Lukáš 
Langmajer, Richard Nedvěd a Varhan 
Orchestrovič Bauer. Každý z nich přinesl do 
filmu část svého specifického humoru 
a dohromady pomáhají vytvářet atraktivní 
humornou podívanou.

Tímto vás zveme do kina, abyste se 
pobavili a zároveň hledali na plátně důvěrně 
známá místa a tváře, které běžně potkáváte.

+ 20 AKCÍ DOBRÉ 
NÁLADY A CENA 
PRO TOULAVKU

Bechyňské doteky, Léto na Bechyňce 
festival Divadlo na návsi v nedalekých 
Sudoměřicích u Bechyně – to jsou tři 
z dvaceti Akcí dobré nálady v Toulavě, který 
perníkovým srdcem letos oficiálně vyzna-
mená toulavský krajánek. Na akcích ho 
můžete také potkat, dostat od něj malé 
perníkové srdíčko a informace o zajíma-
vostech a výletech po Toulavě, nebo s ním 
prostě jen tak poklábosit. Turistická oblast 
Toulava, která se táhne od Tábora až do 
Bechyně, Sedlčan, Milevska, Soběslavi 

a Mladé Vožice, chce tímto způsobem 
zviditelnit zajímavé akce v regionu. Zapojit 
se můžete i vy, když pořídíte na těchto 
akcích fotky nebo se vyfotíte z krajánkem 
a pošlete je na info@toulava.cz do soutěže 
Vyfoť dobrou náladu v Toulavě, můžete 
vyhrát ceny za více než 10 tisíc a k tomu 
dostat svou fotografii na výstavu a ukázat 
tak, jak hezké je to ve vašem městě, nebo na 
místě, které máte rádi.

Zážitková karta Toulavka 
je nej... v republice

Turistická oblast Toulava získala navíc 
v dubnu jedno cenné prvenství a velký dík za 
to patří všem, kteří Toulavu podporují, jako je 
město Bechyně. I vy totiž dnes žijete 
v oblasti, které má nejlepší turistickou kartu 

roku 2016. V kategorii turistické karty 
soutěže o nejlepší turistickou informaci 
Turist Propag vyhrála totiž právě zážitková 
karta Toulavka, která spojuje více než 
50 míst právě v našem regionu. 

Děkujeme a zveme vás na toulky 
Toulavou za dobrou náladou.

Jan Sochor
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P ROTAGONISTÉ SHOW 
NA STOJÁKA BAVÍ V 
NOVÉ ČESKÉ KOMEDII 
MUSÍME SE SEJÍT

V BECHYŇSKÉM KINĚ 
15. června ve 20 hodin

Musíme se sejít je lehkou letní komedií 
s protagonisty úspěšné show Na stojáka, 
která má za cíl především diváka pobavit. 
Vypráví o čtveřici kamarádů, kteří se po 
náhodném setkání po letech rozhodnou 
uspořádat velkolepou pánskou jízdu jako 
zamlada. Jak už to ale tak někdy bývá, ne 
vždy vše vyjde podle plánu, a tak začíná 
kolotoč humorných událostí…

Mnoho scén se točilo na jihu Čech, a to 
i v Bechyni (v restauraci U Pichlů) a jejím 
blízkém okolí (Stádleckém mostě aj.), jak 
dokládájí screenshoty z filmu. 

Jeho převážná část se natáčela v obci 
Višňová a jejím blízkém okolí, kde se v 70. le-
tech minulého století natáčeli také slavní 
Chalupáři.

„Film jsme natočili bez jakékoliv vnější 
finanční podpory a silného ekonomického 
zázemí. Někdo by mohl říci, že se takhle 
filmy točit nedají, ale my jsme chtěli dokázat 
pravý opak. Dotáhli jsme snímek do konce 
a věříme, že si film lidi najdou a pobaví je. To 
byl ostatně jeden z hnacích motorů v době, 
kdy to s projektem vypadalo všelijak,“ 
poodhaluje vznik snímku producent Jan 
Holub.



+ OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Dne 5. května 2016 bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště u naší školy. Slavnostní akce 
se zúčastnili za Nadaci ČEZ, která hřiště sponzorovala částkou 150.000,- Kč, pan František 
Lust, za JETE Temelín pan Petr Šuléř a paní Eva Novotná, za město Bechyně starosta města 
ing. Pavel Houdek a místostarosta ing. Jiří Rejlek, za zhotovitele René Hartl, za vedení školy 
Mgr. Jaroslav Matějka a Mgr. Milena Borková a další učitelé školy a vychovatelky školní 
družiny a samozřejmě žáci naší školy, kteří se hřiště nemohli dočkat.

Věříme, že hřiště bude našim žákům dlouhodobě sloužit, a zároveň děkujeme Nadaci 
ČEZ za sponzorský dar, bez kterého bychom tuto akci nemohli zrealizovat.

Mgr. Jaroslav Matějka, ředitel školy

+ PLAVECKÝ VÝCVIK 
NA SRNÍ

Naše škola se v posledním dubnovém 
týdnu opět zúčastnila intenzívního plavec-
kého výcviku v šumavském hotelu Srní. 
A jako v letech minulých, i letos jsme byli 
s výcvikem i pobytem velmi spokojeni. Jak již 
uvedl pan ředitel, který se za námi přijel 
podívat, ubytování i stravování bylo opět na 
výborné úrovni, plavčíci tradičně milí, voda 
v bazénu příjemná. 

Největším kladem (a součastně i cílem) 
celého týdenního pobytu je fakt, že se 
všechny naše děti výrazně zdokonalily 
v plavání a některé se plavat naučily takřka 
„od nuly“. Za vše hovoří výsledky závěreč-
ného plaveckého testování, kdy se neobjevil 
žádný neplavec, a naopak převážná většina 
dětí splnila úroveň „Delfín“, který požaduje 
uplavání 400 metrů.

K závěrečnému velmi kladnému hodno-
cení celého týdne je třeba připojit velkou 
pochvalu pro všechny děti za bezproblé-
mové chování, sportovní snahu i statečné 
překonávání večerní „stýskavky“. Jediným 
problémem bylo překvapivé skutečně zimní 
počasí, které nám sice znemožnilo delší 
vycházky po okolí, na druhé straně – kdo by 
si nechtěl na samotném sklonku dubna ještě 
užít pořádnou koulovačku…?

Za pedagogický doprovod 
Mgr. MgA. František Oplatek 

+ VÝSTAVA KERAMIKY 
V PENZIONU „MLÝN 
NA PRÁDLE“

V příjemném stylo-
vém prostředí penzio-
nu „Mlýn na Prádle“ již 
potřetí vystavuje ZŠ 
Bechyně, Školní 293 
práce dětí z keramic-
kého kroužku při škol-
ní družině.

Majitel penzionu, 
pan Jan Cihla, srdeč-
ně zve všechny zájem-
ce, aby se přišli potěšit 
světem pohádkových 
bytostí viděných očima našich školáků. 
Výstava potrvá do konce září tohoto roku.

Dáša Půlpytlová 
– vychovatelka ŠD

+ VÝRAZNÝ ÚSPĚCH 
NAŠICH RECITÁTORŮ 
S POSTUPEM NA 
REPUBLIKU

Letošní krajské kolo v recitaci se konalo 
v Českém Krumlově a naši školu reprezen-
tovali tři recitátoři – Sebastian Ray ve druhé 
kategorii, Václav Filip ve třetí kategorii 
a Jolana Rayová v kategorii čtvrté. Je velmi 
potěšující, že všichni naši žáci zaznamenali 
výrazný úspěch – Sebastian i Vašek získali 
za svůj výkon čestná uznání, která je řadí 
k nejlepším recitátorům v kraji.

Po dlouhých letech se navíc podařilo 
žákyni naší školy – Jolaně Rayové – ve 
své kategorii zvítězit a vybojovat postup 
do celorepublikového kola, které se bude 
konat v červnu ve Svitavách.

Jolaně Rayové upřímně gratulujeme 
a přejeme úspěch v národním kole. Všem 
recitátorům pak patří dík za výbornou 
reprezentaci naší školy.  

Mgr. MgA. František Oplatek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

V pondělí 9. 5. 2016 se zúčastnili naši 
prvňáčci Pohádkového putování kolem 
Městské knihovny v Bechyni. Žáci na 
jednotlivých stanovištích odpovídali na 
otázky týkající se nejznámějších českých 
pohádek. Ti, co čekali na startu, si zatím 
kreslili křídami na chodník pohádkové 
postavičky. Nejvíc nás potrápilo jméno 
rybníka, kde bydlí Rákosníček. Umíte 
odpovědět? No ano, je to rybník Brčálník. 
Všechny děti obdržely certifikát o absol-
vování tohoto putování. Sluníčko se na nás 
celou dobu usmívalo, nálada byla výborná, 
velké poděkování patří skvělým paním 
knihovnicím, které tuto pěknou akci pro děti 
připravily.

Mgr. Lenka Nádvorníková, 
Mgr. Irena Vozábalová

+ DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ 
V ANGLIČTINĚ NA ZŠ 
FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

Poslední školní den v dubnu se nesl ve 
znamení divadla – do tělocvičny školy přijel 
soubor z divadla The Bear Educational 
Theatre z Prahy. Jak se to z názvu dá 
očekávat, jeho představení byla v angličtině. 

V interaktivní edukační formě žáci 
1. stupně prožili příběh Jackie and the 
Horrible Family – jejich horlivé zapojení do 
děje chvílemi působilo akustický šok pro 
starší diváky, ale záchrana malé Jackie 
pomocí anglického zaříkadla před zlými obry 
stála za to. Naštěstí magická slova na zakletí 
obrů neplatila na pedagogy.

Přestavení pro 2. stupeň neslo název The 
Alien Grammar Show a také spoléhalo na 
aktivní zapojení žáků a některých pedago-
gů. Jednalo se o naléhavou věc prošetřo-
vanou zvláštními agenty – ve škole se totiž 
vyskytli mimozemšťani, po jejichž zničení 
prahli zmínění zvláštní agenti. Naštěstí 
mimozemšťani byli mírumilovní a poté, co 
našli své ztracené děti (jak se to ukázalo, byli 
to dva naši žáci), se s námi srdečně roz-
loučili. 

Děkujeme SRPDŠ a potažmo všem, kteří 
sbírají papír, za finanční podporu při platbě 
vstupenek.

Aneta Petrunova

CONCERTINO 
PRAGA 2016 
V BECHYNI

14. června v 17 hodin 
  se ve Vokově sále 

bechyňského zámku po roce opět představí 
laureáti Mezinárodní rozhlasové soutěže 
mladých hudebníků.

Letošní soutěže se zúčastnilo 29 inter-
pretů z 11 zemí Evropy, Korey a Kanady 
v kategoriích: housle, violoncello, klasická 
kytara a klavír.

Na koncertě v Bechyni vystoupí i abso-
lutní vítězka, violoncellistka Maria Zaitseva 
z Ruska, která – podle vyjádření poroty – je 
ve svých 14 letech již komplexní umělkyní. 
Vynikající budou zcela jistě i výkony dalších 
účinkujících, neboť tyto výjimečně talento-
vané děti (14-17 let) jsou vlastně již hotoví 
virtuozové.

A na začátku, v roli „předskokanů“, 
zahraje kvarteto dětí z naší Zušky – přijďte, 
uslyšíte a uvidíte.

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Na začátku května proběhl zápis 
do MŠ, přihlásilo se 59 dětí.

Chtěli bychom poděkovat Policii ČR za 
besedu pro děti o bezpečné jízdě na kole 
a ukázku práce se cvičeným psem.

Všichni předškoláci navštívili Dopravní 
hřiště v Táboře, kde se děti hravou formou 
seznámily s dopravními značkami a pravidly 
silničního provozu. 

Z MŠ bylo vysláno družstvo dětí, aby 
reprezentovalo školu na policejní olympiádě 
v Táboře. Během května a června si děti 
užívaly výlety – návštěva ZOO, Zeměráj 
Kovářov, Pohádková kovárna v Selibově, 
výlet vlakem do Bechyňské Smolče – 
Pohádkový les. 

Den dětí oslavíme sportovním odpoled-
nem společně s dětmi a jejich rodiči na 
zahradě MŠ. 

Více o všech akcích školy na 
www.msjahudka.cz.

Michaela Vostoupalová

+POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ
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+ KANOISTIKA 
– TJ JISKRA 
BECHYNĚ

Slalom – Začátkem května se 
konal Přebor Jihočeského kraje ve 
vodním slalomu v Táboře. Místní 
vodáci dokázali i přes malý průtok 
v Lužnici vybudovat na Harachov-
ce velmi pěknou přírodní trať, 
kterou lze využít i k tréninku slalo-
mu v letních měsících. Bechyňští 
kanoisti se rozhodně neztratili 
a výrazně se zapsali do výsledko-
vých listin. Krajskými přeborníky v kategorii 
deblkanoí se stali Michal Háša – Jan 
Pazourek, mezi veterány obsadili bratři 
Měšťanové 2. místo a stříbrnou medaili si 
také vypádlovali Jan a Filip Zvolánkové 
v kategorii do 23 let. Jan Zvolánek suverén-
ně zvítězil celkově na kajaku, 1. místo 
v kategorii veteránů mladších získal Michal 
Háša a Filip Zvolánek v kategorii dorostu 
vybojoval 3. místo. Mezi singlíři byl opět třetí 
všestranný kanoista M. Háša, který nezávo-
dí pouze v kategorii žen. V kategorii 
tříčlenných kajakářských hlídek dokázala 
bechyňská sestava ve složení Michal Háša, 
Pavel Pazourek a Filip Zvolánek navázat na 
minulé úspěšné ročníky a dojela si pro 
vynikající 3. místo.

Rafty – 16. ročník raftových závodů se 
bude konat v sobotu 9. července pod 
Bechyňskou duhou, prezence čtyřčlenných 
posádek proběhne v den závodu před 
loděnicí od 9–11 hod. Závodí se v těchto 
kategoriích: muži, ženy, veteráni, mixy 
a mládež. Nejlépe ustrojené posádky budou 
tradičně odměněny. Večer proběhne vodác-
ká párty se skupinou Dr. PeToM. Všichni 
příznivci recese jsou srdečně zváni!

za oddíl kanoistiky pazi

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ BECHYŇŠTÍ STOLNÍ 
TENISTÉ 
BILANCOVALI

Rok se s rokem sešel a další stolněte-
nisová sezóna se uzavřela. V té letošní 
(2015/2016) reprezentovala Bechyni 3 druž-
stva: A tým (divize), B tým (okresní přebor) 
a C tým (1. třída neregistrovaných). Družstvo 
žen, které za náš oddíl pravidelně nastupo-
valo v předešlých letech, se letos bohužel 
nepodařilo sestavit, jelikož dvě stěžejní 
hráčky týmu, Monika a Martina Mikoláškovy, 
musely kvůli mateřským povinnostem svou 
aktivní hráčskou činnost přerušit. Tímto 
bychom také chtěli děvčatům srdečně 
poblahopřát k jejich radostné životní události 
a čerstvým rodinným přírůstkům, Karolínce 
Novotné a Milánkovi Pelikánovi, popřát do 
života mnoho zdraví, štěstí a radosti, při-
čemž samozřejmě doufáme, že i oni náš 
juniorský kádr jednou posílí.

A teď už k samotným výsledkům.
Družstvu A se v již klasické sestavě (Jiří 

Alexa, Ondřej Kupilík, Pavel Pučégl, Tomáš 
Soldát a pendl z B týmu Milan Mikolášek) 
dařilo se střídavými úspěchy. Jelikož se 
mužstvu v minulé sezóně podařilo umístit 
v divizi na 2. místě, cílem bylo potvrdit 

umístění z předchozího roku a měli k tomu 
už před polovinou soutěže nakročeno 
(v tabulce byli na 3. místě, přičemž na 
vedoucí tým Sokol ČB ztráceli 2 body a na 
druhý celek jim chyběl pouze bod), kdyby se 
znenadání nezranila oddílová dvojka – 
O. Kupilík. Tato nečekaná událost donutila 
družstvo sáhnout po rezervních hráčích, 
kteří ovšem ani zdaleka nedosahovali 
herních kvalit zraněného borce. I přes tuto 
skutečnost nakonec naše mužstvo skončilo 
na 4. místě tabulky, a to především zásluhou 
tradiční opory bechyňského oddílu – mata-
dorovi J. Alexovi, který za celou sezónu 
utrpěl pouze 5 porážek, díky čemuž se tak 
stal přeborníkem Jihočeské divize, což je 
v nabité konkurenci špičkových hráčů z celé-
ho kraje opravdu velký úspěch a patří mu 
veliká gratulace! Nelze také opomenout 
kvalitní výkony P. Pučégla, který se chopil 
role týmové dvojky opravdu obstojně a bez 
kterého by se takovéto umístění zajistit 
nepodařilo. V tabulce divize si 1. místo 
pojistil Sokol ČB, který tak postupuje do 
3. ligy, kde vystřídá tým TJ Sokol Vodňany, 
se kterým se naši hráči utkají v příští sezóně.

Družstvo B v sestavě hráčů krajského 
formátu (Milan Mikolášek, Miloš Fáber, 
František Brhel a Tomáš Kovářík) odehrálo 
svou první sezónu v OP1. Navzdory nevyda-

řenému startu, kdy naši hráči v úvodním 
utkání prohráli s papírově slabšími soupeři 
z Oldřichova, se mančaft vzpamatoval a po 
zbytek sezóny podával stabilní výkony, čímž 
si celkem s přehledem zajistil 1. místo 
a vyhrál tak Regionální přebor. Vzhledem 
k hráčskému složení týmu se ovšem nejed-
ná ani tak o úspěch, jako spíše o povinnost 
potvrdit kvality a zkušenosti získané z před-
chozích ročníků v krajské soutěži, ze které 
tento tým minulý rok sestoupil. Jedním 
z hlavních faktorů, kvůli kterým muselo 
družstvo tuto soutěž vloni opustit, bylo 
dlouhodobé zranění stálice týmu F. Brhela, 
a tak nás těší, že už se vyléčil a doplnil tak 
znovu naši sestavu, protože bychom za něj 
jen těžko hledali přiměřenou náhradu. Nutno 
ovšem podotknout, že hlavní podíl a zásluhu 
na vítězství našeho týmu má bezpochyby 
M. Mikolášek, který v této soutěži prohrál 
pouze 8 zápasů z neuvěřitelných 113 
odehraných, čímž si vysloužil titul „vicemistr 
okresu“. Z finančních a především časových 
důvodů se ale družstvo možnosti postupu 
zpět do kraje pro letošní rok vzdalo a bude 
tak opět nastupovat v okresním přeboru.

V opačné situaci stanulo družstvo C 
(sestava: Václav Urban, Vít Vanýsek, Václav 
Školka, Ivo Kovářík a Pavel Ursíny), které se 
kvůli prohrám s papírově slabšími soupeři 
nezachránilo v 1. třídě neregistrovaných 
(dříve OP2) a sestupuje tedy po letech do 
2. třídy neregistrovaných (OP3). Sestup to 
byl ale těsný – k udržení se v lepší skupině 
jim chyběl 1 bod. Za zmínku stojí, že nejlepší 
výkony podával veterán V. Urban, nejstarší 
hráč našeho oddílu – letos oslaví 70 let. 
Snad se ostatní hráči týmu a budou jeho 
výkonům snažit příští sezónu alespoň přiblí-
žit. I když mu statečně sekundovali V. Vaný-
sek s V. Školkou, dlouholetým předsedou 
oddílu, bez mladého Tomáše Kováříka, který 
byl nucen přestoupit do B týmu, už v druž-
stvu nezůstal nikdo, kdo by mohl tuto nepří-
jemnou situaci odvrátit. Snad se mužstvo 
vzchopí a nižší soutěž pro něj bude jen tzv. 
„přestupní stanicí“.

Nelze opomenout ani mládež. Dětský 
kroužek stolního tenisu při ZŠ Školní pod 
vedením Václava Školky začíná po odmlce 
opět sklízet drobné úspěchy. Největší 
naděje jsou vkládány do sourozenců Mašte-
rových. Vašek na našem Vánočním turnaji 
ukázal nárůst formy díky poctivému tréninku, 
když ve skupině neregistrovaných porazil 
mnohem starší a zkušenější borce. Danča 
zase porazila na krajských přeborech mlá-
deže ve Vyšším Brodě vyhranější starší 
žákyně a poté předvedla vynikající výkon na 
turnaji nejmladšího žactva ve Strakonicích, 
kde dokonce skončila na stupni vítězů. 
Doufáme, že v budoucnu takovýchto mla-
dých ambiciózních hráčů přibude.

Stejně jako v minulosti, i letos uspořádal 
náš oddíl Vánoční turnaj, který se hrál 
v tělocvičně ZŠ Školní k již tradičně ustá-
lenému datu 27.12. Ačkoliv byl turnaj po 
organizační stránce úspěšný, počet přihlá-
šených hráčů byl znatelně nižší než 
v minulých letech, a tak doufáme, že se 
tohoto turnaje, který se mezi pingpongáři 
těší velké oblibě, zúčastní příští rok více 
sportovců, a proto srdečně zveme i nere-
gistrované zájemce o stolní tenis, aby si vzali 
pálku a přišli se příští rok také postavit za 
zelený stůl, a trochu tak vypotit kila nabraná 
přes vánoční svátky.

Za oddíl stolního tenisu Jiskry Bechyně
Tomáš Kovářík

+ TÝM BECHYNĚ 
ÚSPĚŠNĚ REPREZEN-

TOVAL NAŠE MĚSTO NA 
VLTAVA RUN 2016

12 běžců strávilo víkend v polovině květ-
na štafetovým závodem dlouhým 360 km, 
který vede od pramene Vltavy na Šumavě až 
do Prahy. Z celkem 240 týmů z celé ČR i ze 
zahraničí se tým Bechyně umístil na 
krásném 100. místě s časem 31 hodin 
a 27 minut.

Jindra, Roman, Martin, Eva, Petra, 
Maruška, Iveta, Michal, Vojta, Tomáš, 
Václav a Jirka však v rámci přípravy naběhali 
mnohem více kilometrů. I proto všichni 
závod nejen dokončili ve zdraví, ale navíc si 
užívali skvělou týmovou atmosféru a krás-
nou přírodu. Poděkování patří všem řidičům, 
fyzioterapeutům, rodinám a také městu 
Bechyně za podporu.

Už nyní se všichni těší na překonávání 
sebe sama kdykoliv příště a pilně trénují. 
Chcete-li se dozvědět více, přidat se k nám či 
jen začít běhat, ozvěte se nám.

Alice Suchanová, kapitán
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+ BECHYŇSKÝ ŽENIJNÍ 
PLUK MÁ VE SVÝCH 

ŘADÁCH JEDNOHO 
Z NEJLEPŠÍCH 
ARMÁDNÍCH 
ODSTŘELOVAČŮ

V rámci letošního 8. ročníku Světového 
šampionátu vojenských odstřelovačů, 
který proběhl v týdnu od 17.–22. dubna 
2016 v Bzenci, zaznamenal 15. ženijní pluk 
velký úspěch.

Četař Karel Juřena, starší průzkumník – 
specialista průzkumné čety 151. ženijního 
praporu z Bechyně se umístil na 16. místě, 
a to jako nejlepší ze zástupců armády 
v rámci soutěže jednotlivců. 

Za připomínku stojí, že této soutěže se 
zúčastnilo sedmdesát účastníků z devíti 
různých států. 

V soutěži týmů četař 
Juřena spolu s kolegou od 
Policie České republiky 
v rámci smíšeného týmu 
AČR/PČR obsadili krásné 
desáté místo ze třiceti tří 
zúčastněných týmů. 

Autor: praporčík 
Jan Bradáč, 

vrchní praporčík 
151. ženijního praporu

+ OSLAVY SVÁTKU 
SV. FLORIÁNA 

V BECHYNI

Každoročně začátkem května si připo-
mínáme svátek svatého Floriána, který je 
také patronem hasičů. V rámci oslav tohoto 
svátku již tradičně pořádá Sbor dobrovol-
ných hasičů v Bechyni soutěž v požárním 
útoku O putovní pohár starosty města 
Bechyně, která letos připadla na sobotu 
7. května. 

Akce začala dopoledním kláním družstev 
mladých hasičů. Celkem se zúčastnilo 
35 týmů, které porovnaly svoje schopnosti 
a dovednosti ve třech věkových kategoriích. 
V přípravce zvítězilo družstvo z Drhovic, 

druhé místo obsadilo družstvo z Oltyně 
a třetí místo Jistebnice. Tým Bechyně 
obsadil 6. místo.  V kategorii mladších žáků 
zvítězilo družstvo Malšice A, druhé místo 
vybojovaly Slapy a třetí místo Malšice B. 
Družstva z Bechyně obsadila 9. a 10. místo. 
V kategorii starších žáků – III. ročníku 
Memoriálu Vladimíra Kálala zvítězil kolektiv 
z Drhovic, druhé místo vybojovaly Slapy 
a třetí místo Oltyně. 

Soutěž v požárním sportu pokračovala 
odpoledne utkáním dospělých hasičů 
v soutěži O putovní pohár starosty města 
Bechyně. V kategorii žen se utkalo 8 týmů. 
Zvítězily hasičky ze Slap, 2. místo vybojo-
valy ženy z Bezděčína a třetí místo družstvo 
z Malšic. Domácí ženy z Bechyně obsadily 6. 
místo. V kategorii mužů viděli diváci celkem 
9 požárních útoků. Zvítězili muži Slapy B, 
druhé místo muži z Bezděčína a třetí místo 
Želeč A. Domácí muži SDH Bechyně se 
umístili stejně jako ženy na 6. místě.

Celkem se za podpory kamarádů hasičů 
i široké veřejnosti v Bechyni utkalo 52 druž-
stev, což dokazuje, že požární sport je stále 
velmi oblíbený a má svůj význam nejen jako 
fyzická příprava členů výjezdových jedno-
tek, ale jako zajímavá aktivita při trávení 
volného času všech věkových kategorií. 
Celá tato akce by se neobešla bez velké 
podpory sponzorů. Děkujeme především 
Jaderné elektrárně Temelín ze Skupiny ČEZ 
a Městu Bechyně, kteří významně přispěli na 
zdárný průběh akce. V neposlední řadě 
děkujeme všem sponzorům, kteří finančně 
i věcně podporují činnost a další akce 
mladých hasičů a sboru.

Jan Pazdera
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NEPŘEHLÉDNUTELNÁ,
AŤ SE VYDÁTE KAMKOLIV

Kombinovaná spotřeba a emise C0  vozů 2

Fabia Combi ScoutLine: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

Nasedněte do nového vozu ŠKODA Fabia Combi ScoutLine 
a vydejte se rovnou za novými zážitky! Na cestu Vám 
přibalíme dostatek prostoru, bezpečí i atraktivní výbavy. 
Bavit Vás budou robustní ochranné prvky karoserie, stylová 
16" kola ROCK z lehké slitiny nebo třeba asistent rozjezdu 
do kopce. Přibalit si navíc můžete adaptivní tempomat, 
zadní parkovací kameru s ostřikovačem nebo praktickou 
dělicí síťovou stěnu. Seznamte se s vozem ŠKODA Fabia 
Combi ScoutLine přímo u nás.

skoda-auto.cz

ŠKODA Fabia Combi ScoutLine

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568
375 01  Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616
www.autoservisnovotny.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Koupím STARÉ peřiny, deky a polštáře 
a bílé nedrané peří.  Tel.: 606 514 445

* korálky * bižuterní komponenty *
* polystyrenové výlisky *

* barvy artemiss * barevné čtvrtky * 
* peříčka * filc * pěna *

* dekorační a výtvarný materiál *

JÚ – HELE 

BECHYNĚ, Libušina 158 
 TÝN NAD VLTAVOU, 

OD BETY, 1. patro   

PŘIVÝDĚLEK
7–15 000 Kč měsíčně

Pracovní doba dle Vašich možností 
Uživatelská dovednost na PC

Kontakt 721 729 496

TURISTICKÝ  POCHOD 

ÚDOLÍM ŽIDOVY STROUHY 
TERMÍN KONÁNÍ: sobota 18. června 2016

START POCHODU:   08:30 – 10:15 hodin
od budovy MUZEA TURISTIKY v Bechyni, Široká ul. 48

CÍL POCHODU: soutok Židovy strouhy s Lužnicí
Trasy pěšího pochodu: 10 – 15 km

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

Pozor, zejména na konci trasy Vás čeká opakovaný přechod potoka Židova strouha… 
určitě se namočíte… žbluňk !

Informace o pochodu: KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – odbor Bechyně
Telefon:    E-mail:  737  529 220 bechyne.kct@seznam.cz

www.kct.bechynsko.cz

 1. 6. – 30. 6. při koupi 
FIMO hmoty v hodnotě 599 Kč černá 
+ bílá kostička (56 g) 

AKCE!
ZDARMA!


