
BŘEZEN 2017

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

Městský zpravodaj Bechyně / BŘEZEN 2017 1

+
Životní jubilea
březen 2017
95 let Píšová Marie
91 let Kuchválek Jaroslav
89 let Boček Jiří

Hruška Josef
88 let Horáčková Marie
86 let Romanovská Marie
84 let Chmelař Josef

Ladislav Micka
83 let Herza František
80 let Borková Blažena

Dvořáková Růžena
Tvrdý Jaroslav

79 let Bartáková Jana
MVDr. Dynda Josef
Hořejší Věra

78 let Dlouhá Marie
Karoch Jiří

77 let Jarošová Marie

+
VÝROČÍ KAMENNÉ
SVATBY

Manželé Věra a Jaroslav Zavadilovi
z Bechyně oslavili dne 16. 2. letošního
roku vzácné výročí – kamennou svatbu,
neboť před 65 lety v roce 1952 uzavřeli
sňatek v Prostějově.

Mnoho dalších společných let a spo-
kojených chvil přeje manželům Zavadilovým
k jejich výročí rodina, přátelé a Sbor pro
občanské záležitosti v Bechyni.

VÝZVA

Prosím ubytovatele z Be-
chyně i okolí, kteří chtějí být
uveřejněni v informační

brožuře , o dodání„Ubytování v Bechyni“
podkladů do Městského informačního
centra, nám. T. G. M. 140.

(Název ubytovacího zařízení, adresa, typ
ubytování, kapacita, orientační cena, foto-
grafie objektu, telefon, e-mail popř. webové
stránky) Brožuru distribuujeme na veletr-
zích, jakýchkoliv setkání subjektů cestovní-
ho ruchu a hlavně v samotném informačním
centru je po ní velká poptávka.

Romana Hlavničková

LÁZNĚ BECHYNĚ
S VLASTOU BURIANEM

Dne 8. 2. 2017 se v lázních uskutečnila
vernisáž Galerie Záliv. K jejímu vzniku
napomohl kurátor a galerista Pavel Šmidrkal
a předseda Spolku rodáků a přátel Bechyně
Josef Štefl.

Slavnostního otevření za doprovodu
pěveckého sdružení Notička z Hlavatců se
zúčastnila i vnučka původních majitelů lázní
paní Eva Märkiová, zástupce za město
Bechyně starosta Ing. Pavel Houdek.
Ředitel lázní Ing. Miloslav Kožnar vidí v nově
vzniklé galerii spojení léčby a umění. Galerie
bude jistě přínosem nejen pro klienty lázní,
ale i pro další návštěvníky.

K vytvoření loga
galerie byli vyzváni žáci
SUPŠ v Bechyni. Ze

sedmnácti návrhů komise vybrala pět
nejlepších prací. Vítězné logo ztvárnila
studentka Alice Martinicová. Ve spolupráci
se SUPŠ chtějí lázně i dále pokračovat.
První expozice je věnována fotografiím
k filmům s hercem Vlastou Burianem. Místní
občany jistě potěší nahlédnout do fotografií
historie Bechyně, ve které se natáčel i film
Ryba na suchu. Tato výstava potrvá až do
poloviny dubna. Pro veřejnost je galerie
otevřena zdarma denně od 8.00 do 19.00
hodin.

Jistě se ptáte, proč galerie obdržela
právě název Záliv. Vymezené výstavní
prostory v prvním patře lázeňského domu
Olga mají vnést návštěvníkům klid a pohodu.
Věř íme, že vás mimořádný prož i tek
z výstavy nejen potěší, ale stane se pro vás
výzvou k další návštěvě.

Za Lázně Bechyně s.r.o. D.F.

Foto: Milan Hořejší

Sněženky

Nad potokem, na kraji lesa,
kde z jara teplota pod bod
mrazu ještě klesá,
mezi listy v černé zemi
vystrkují hlavičky bíle kytičky.
V chladném větru
se sněženky chvějí,
od sluníčka své kořínky,
lístky i hlavičky pohladit chtějí.
První poslíčci jara – drobné
něžné květinky. Rok co rok
se chodím procházkou obdivovat
té kráse. A letos půjdu zase.

Dana Kyrianová

Příspěvky do dubnového vydání
posílejte nejpozději na17. března
propagace@kulturnidum.cz

Z obsahu:
Daňová přiznání na MěÚ 2
Přihláška na Noc s Andersenem 3
Příměstské tábory 8



+
PRACOVNÍCI
FINANČNÍCH ÚŘADŮ
BUDOU POMÁHAT
DAŇOVÝM
POPLATNÍKŮM

Poplatn íc i daně z p ř í jmů maj í
povinnost podat daňové přiznání za rok
2016 nejpozději 3. dubna 2017. Tento den
je zároveň posledním dnem lhůty pro
úhradu daně.

V rámci zlepšování svých služeb
Finanční správa připravila pro letošní rok
opět řadu opatření, která vycházejí vstříc
poplatníkům daně z příjmů fyzických osob.

Pracovníci Finančního úřadu pro
Jihočeský kraj, Územního pracoviště
v Táboře budou vybírat daňová přiznání
a poskytovat relevantní informace potřebné
pro jejich vyplnění v zasedací místnosti
Městského úřadu v Bechyni ve dnech
15. 3. 2017 (středa) a 22. 3. 2017 (středa)
od 13.00 do 16.30 hodin. Tiskopisy
daňových přiznání k daním z příjmů a letáky
jsou na Městském úřadu v Bechyni
k dispozici. Připomínáme, že zde nebude
možné daň zaplatit v hotovosti, ale platbu lze
provést na pobočkách České pošty poštovní
poukázkou nebo bez transakčního poplatku
tzv. „daňovou složenkou“, v hotovosti na
vybraných územních pracovištích nebo
bezhotovostním převodem na účet správce
daně , variabilníč. 721-77627231/0710
symbol rodné číslo poplatníka.

Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání
daňového přiznání na Finančním úřadě pro
Jihočeský kraj, Územním pracoviš t i
v Táboře, mohou využít rozšířené úřední
hodiny. Územní pracoviště bude plně
otevřeno pro veřejnost:
od 20. března 2017 do 24. března 2017 –
pondělí a středa 8.00–17.00 hodin, úterý
a č tvr tek 8.00–15.30 hodin a pátek
8.00–14.00 hodin,
ve dnech 27. března 2017 až 31. března
2017 od 8.00 do 17.00 hodin,
v pondělí od 8.00 do 18.003. dubna 2017
hodin.
V případě, že poplatníci upřednostní
internet, podání daňového přiznání (včetně
jeho příloh) lze učinit buď prostřednictvím
aplikace Elektronická podání pro Finanční
správu na , kdewww.daneelektronicky.cz
poplatníci najdou veškeré informace
potřebné k vyplnění a podání daňového
přiznání, nebo přes datovou schránku.
Podání je možné elektronicky odeslat
kdykoliv bez ohledu na úřední hodiny.
Finanční správa upozorňuje, že pokud má
daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku nebo
zákonem uloženou povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem, je povinen
podat daňové přiznání pouze elektronicky.
Za nedodržení povinné elektronické formy
podání hrozí pokuta ve výši 2 000 Kč.
Více informací najdete na internetových
stránkách Finanční správy:
( ).www.financnisprava.cz

Na přelomu roku proběhla rekonstrukce
sociálního zařízeni v Kulturním domě. Výsledek
stojí za to. Chtěl bych tímto poděkovat firmě
Laufen CZ s.r.o. za sponzorský dar ve formě
sanitární keramiky. Děkujeme.

Za Kulturní středisko města Bechyně
Štěpán Ondřich C
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N  O  C    S A N D E R S E N E M
KSMB - Městská knihovna

Přihlašuji
svou dceru/svého syna……………………………………, věk dítěte ……let

Adresa …………………………………………………, telefon……………..

Podpis rodičů……………………………………

------------------------------ zde odstřihněte a odevzdejte v MěK Bechyně ------------------------------
Přihlášky odevzdejte do konce března 2017! Vylosovaní budou telefonicky informováni!
Nocovat může maximálně 14 dětí (věk 7–12 let).

Začátek: v pátek 7. dubna 2017 v 17 hodin
Konec: v sobotu 8. dubna 2017 v 9 hodin

Telefon do knihovny: 778 545 508

Děti budou potřebovat: spací pytel, karimatku, oblečení na hraní a na spaní, hygienické potřeby, ručník,
přezůvky, kartu zdravotní pojišťovny, zápisník, psací potřeby, malé občerstvení a DOBROU NÁLADU!P
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MUZEUM

BECHYNĚ

ZÁHADA

Získali jsme dokumenty,
které dokazuj í dočasnou

existenci zřejmě nevelké firmy na výrobu
hraček v Bechyni. Jmenovala se „IHA“
jihočeská hračkárna sp. s. r. o.
Bechyně. Přiložené obrázky doklá-
dají výrobu bohatě vzorovaných
dóziček, pestře barevných.
Pokud máte jakoukoli informaci
o tomto závodě či dokonce
výrobek, který by odtud mohl
pocházet, ozvě te se nám.
Budeme rádi za každou informaci.
Tel: 774 911 067

Kozácký kroj
v muzeu

Do muzea byl dlouhodobě
zapůjčen výborně zachovalý
kozácký kroj. Tedy typ kroje,
který mohl být dříve nošen
v naší oblasti. Vedle blatského
a doudlebského jde o třetí
nejznámější typ nošený v jižních
Čechách, přesněji řečeno v okolí
Tábora, tedy v chudším kraji. Zatímco
blatský kroj využívá drahocenné materiály
a třpyt doplňků, kozácký (z nedostatku
prostředků) vyniká hodnotou ruční práce.
Pečlivé květované výšivky, většinou na

bílých plochách, zdobí prosté oblečení. Je
zde používán tzv. efekt prolamování –
vytahování nití a tvoření ozdobných mřížek.
Oděv svobodných dívek charakterizovalo
častější používání bílé barvy či pastelových
barev a barevné stuhy jako doplněk. Vdané
ženy nosily tlumenější barvy (např. kabátku
– špensru či špenzlu – zelenou, vínovou aj.).
Základ tvoří košilka, na ní šněrovačka též
většinou temnějších barev. Ta se zavazovala
vpředu. K šněrovačce náležel „honzík“ –
váleček vycpaný senem, na něm spočívaly

sukně. Jednalo se o sukně spodní,
jednu svrchní a na závěr přišel
bílý fěrtoch (zástěra). Naše
svrchní sukně, zvaná kytle, má
barvu karmazínově červenou.
Zdobila vdané ženy. Hruď ještě

překrýval vložený trojcípý
šátek zvaný kosička či

z m i ň o v a n ý k a b á t e k
s dlouhými rukávy. Kroj

doplňují bílé punčo-
chy a černé lodičky
často zdobené kno-
flíčky. Hlavu zdobí sil-
ně naškrobený vyztu-
žený čepeček s bílou
holubičkou a černou
sametkou přes čelo.
Tato ozdoba hlavy ještě
mohla být překryta ple-
nou. Doplňkem bývalo
několik řad granátů
nebo sekaných čer-
vených mo řských
korálů , mezi nimi
zavěšené dukáty.
Oblíbené též byly
korálky v několika
řadách. Do ruky se

dával ozdobný šáteček.
Mezi další doplňky kroje patřila
hedvábná maš le (baborka),
upevněná zezadu, dále krejzlík –
ozdobný límec a stuha bílá
uvázaná kolem pasu.

SETKÁVÁNÍ
V KNIHOVNĚ

V letošním roce se staráme
o pravidelný přísun nových
knih, které je vhodné hned po

katalogizaci zarezervovat přes on-line
katalog na www.kulturnidum.cz, neboť se
s nimi na policích hned tak nepotkáte. Za to
s historií jste se mohli setkat v rámci Babího
léta při besedě o nepublikovaných doku-
mentech bechyňské židovské komunity,
kterou zorganizoval Spolek rodáků a přátel
Bechyně. Vydařená byla i přednáška
Přeměna domácí lékárničky s ukázkami
esenciálních olejů d TERRA.ō

V březnu se těšíme na vyhodnocení
celoroční soutěže Lovci perel. S těmi nej-
lepšími se potkáme v dubnu při slavnostním
vyhlášení. Odstartujeme knihovnicko-
informační besedy pro školáky.

Do konce měsíce také př i j ímáme
přihlášky na Noc sAndersenem. Vylosujeme
14 účastníků, se kterými se setkáme
7. dubna.

Upozornění: 6.–10. března bude
knihovna z důvodu provádění revize
knihovního fondu zavřená, výpůjčky
automaticky prodloužíme! Děkujeme za
pochopení.

EH

Při správném postupu oblékání zmíně-
ného kroje vše trvá minimálně 45 min.
Děkujeme naší figurantce Aničce Vrábkové
a samozřejmě paní Miladě Kuberové, která
kroj do muzea zapůjčila a též nám vysvětlila,
jak jej oblékat. Kroj bude vystaven na
figuríně v selské jizbě. Můžete jej tak vidět
minimálně po celý letošní rok.

Máte doma nějakou starožitnou věc
související s řemesly či životem v místním
regionu? Chcete nám vysvětlit, jak to bylo
používáno? Vyfotíme si vše a zapíšeme
postup.

JJ
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ BŘEZEN
2017

RODIČOVSKÉ CENTRUM

+ PRAVIDELNÉ HERNY:
Pondělky a středy 9.00–11.00 hodin
Jednotlivé vstupné 15 Kč, zvýhodněná permanentka
100 Kč/10 vstupů

+ KARNEVAL V HROŠÍKU
Středa 15. března / 9.00–11.00 hod. /
Přijďte si pohrát v karnevalových maskách.

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

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

Pátky 3., 10., 17., 24. března a sobota 1. dubna /
19.00 hodin / Velký sál KD
Již tradičně pořádáme taneční kurzy pro absolventy
základních tanečních a také pro ty, co již většinu zapomněli nebo se
chtějí naučit něco nového. Kurzy vedou opět manželé Bolkovi
z Milevska.

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
TANEC

VÝSTAVY

GALERIE U HROCHA
ADÉLA ŠTEGEROVÁ – FOTOGRAFIE

Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

GALERIE 2+1
VÁCLAV KOČÍ – ABECEDA

www.vaclavkoci.czVýstava potrvá do 17. března,

DANIELA MIKULÁŠKOVÁ
Vyšívané obrazy
Vernisáž 24. března od 18.00 hodin
Výstava potrvá do 22. 4., www.daniela-mikulaskova.cz

Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

GALERIE GALVÍNA
MIROSLAV KONRÁD
– obrazy
PETR SCHEL – sochy
Vernisáž 14. března od 15.00 hod.
Prodejní výstava potrvá do 28. 4. 2017

GALERIE MUZEA
SVĚT HOR fotografická výstava
Jana Marka
Vernisáž 1. dubna od 14 hodin / Vstupné 30 a 20 Kč
Výstava potrvá v galerii muzea do 28. května.

Autor procestoval několik kontinentů. Vystavovat bude převážně
krajiny Nepálu, Chile, Indie, Pákistánu, Ruska, Bolívie, USA...
Speciální zálibou autora je focení chráněných i ostatních rostlin.

EXOTIKA
ve sbírkách městského muzea
1. dubna – 28. června

DIVADLO

HASIČSKÝ PLES
Sobota 11. března / 20.00 hodin / KD / Vstupné 130 Kč
Hrají: Muzikanti z jižních Čech
Ve spolupráci s KSMB, předprodej v kanceláři KD, knihovně, MIC
v budově muzea a on-line na www.kulturnidum.cz

ZABIJÁK JOE
Pondělí 13. března / 19.00 hod. / VS / Vstupné 360 / 340 / 310 Kč
Kultovní lovestory z pera jednoho z nejvýznamnějších současných
amerických dramatiků Tracyho Lettse. Zabiják Joe je černá
komedie o jedné velmi svérázné rodince a ještě svéráznějším
způsobu, jak zatočit s dluhy v novém pražském nastudování
Divadla Kalich.

HVĚZDNÉ OBSAZENÍ:

Igor Chmela, Ivana Jirešová,
Marek Taclík, Ivan Lupták
a Anna Fialová
Již v předprodeji na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD a MIC.

13. 3.

BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM...



POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES

Středa 22. března / 17.00 hod. / Kino /
Vstupné 80 Kč
Majitel půjčovny lodiček a převozník Ryba
sídlí celý život v domku u řeky, která se často
stává osudnou pro plavce i sebevrahy.
Protože jsou však Rybovou zásluhou mnozí
tonoucí zachráněni, stává se Ryba velmi
populární osobností celého kraje.
Kultovní film pro pamětníky s Vlastou
Burianem, natáčený v roce 1942 v Bechyni.

BIOGRAF – BABÍ LÉTO

Úterky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy
a zlepšování kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční
pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

KRUHOVÝ TRÉNINK

Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo,
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Permanentka na 10 lekcí 650 Kč (platnost 3 měsíce), permanentka
na 5 lekcí 330 Kč (platnost 1,5 měsíce). Info Romana Honsová, tel.
721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně

BOSU CARDIO®

Pondělky / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

ZUMBA PRO DĚTI

POWERJÓGA
Neděle / 18.30–19.30 hodin / RC Hrošík / Lekce 60 Kč
Powerjóga je dynamický styl jógy vhodný i pro začátečníky. Díky
cvičení jógových pozic (ásan) se tvarují svaly, odbourává podkožní
tuk, zlepšuje flexibilita těla, dochází k harmonizaci všech vnitřních
procesů a díky správnému dýchání se odbourává napětí a stres.
Informace na FB Romana Hlavničková, tel. 602 313 137

Úterky / 16.30–17.30 hodin / 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

Středy a čtvrtky do 30. března /
st 18.00–19.00, čt 8.30–9.30 hod. / Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým
lanem vhodné pro každý věk. Komplexní systém péče o pohybový
aparát, funkci vnitřních orgánů a celkové zpevnění těla.
Kurz 7 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

SM SYSTÉM

DUŠEVNÍ AKTIVITY

Úterý 30. května / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 430 Kč
PARTIČKA– poprvé spolu naRichard Genzer a Michal Suchánek
jevišti! Zdá se to neuvěřitelné, ale divadlo dohromady opravdu ještě
nehráli. Donutila je k tomu až Partička – improvizační show, kde je
zábava tak hustá, že by se dala krájet. Nenechte si ujít jedinečnou
příležitost vidět, jak si konečně dělá někdo srandu ze „Suchoše a
Geni“, konkrétně tedy jejich kolegové Igor Chmela, Ondřej Sokol
a Daniel Dangl.A jak takové trápení bavičů vypadá?
Již v předprodeji na TICKETSTREAM
http://www.partickanavzduchu.cz/predstaveni-particka.html

Čtvrtky / 16.00 hod. / Klubovna KD
Kroužek „ANGLIČTINAHROU“ pro školkové děti ve věku 3–7 let.
Bližší informace Lenka Chmátalová
email: chmatalova.l@seznam.cz, popřípadě tel. 605 111 802

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

PRO DĚTI

Sobota 11. března / 10.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 40 Kč
Víte, co se může stát, když Jeníček s Mařenkou potkají na paloučku
v lese Červenou Karkulku? Tak právě o tom je naše Slepená
pohádka napsaná na motivy klasických českých pohádek. Děj,
který je plný humoru i napětí, je doplněn známými písničkami
z pohádek.

SLEPENÁ POHÁDKA

Sobota 20. května / v 19.00 hodin / Cihelna / Vstupné 200 Kč
Zveme na druhý ročník Mayfestu v kempu Cihelna u Bechyně.
Vystoupí indierockový Povětroň z Prahy s anglickými texty
a inspirovaný zvukem kapel jako Sebadoh, The Replacements,
Pavement, Sonic Youth či Dinosaur jr. Brněnská kapela Květy
oceněná mnoha prestižními cenami – Vinyla, Anděl, Apollo atd.
Dále brněnská pseudopunková formace Mucha sdružená kolem
písničkářky a podivínky Nikoly Muchové, jež se do povědomí
společnosti dostala svým nevybíravým vystupováním, podivným
účesem a zejména svými provokativními písněmi oslavující
mužskou neschopnost, genderovou nespravedlnost, různé
úchylky, menšinový útlak, život v moravské metropoli a jiné
podivnosti života. Během festivalu nás improvizačně pobaví
ImproZero z Prahy a celý večer zakončí DJ Mushroom.
Žij hudbou a mayem:-)
Pořáda Syris ve spolupráci s Kulturním střediskem města Bechyně

Chtěl bych touto formou poděkovat SDH
Bechyně a Soně Houdkové za pomoc při likvidaci
havárie vodovodního řadu v kulturním domě.

Mgr. Štěpán Ondřich
ředitel KSMB

PŘIPRAVUJEME

Pátek 7. – neděle 9. dubna / Prostory KD
Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských
a recitačních kolektivů, ze které postupují nejlepší dětské kolektivy
na Dětskou scénu.

BECHYŇSKÉ JARO

PARTIČKA NA VZDUCHU



KINO BECHYNĚ BŘEZEN 2017

1. STŘEDA VE 20.00

BÁBA Z LEDU
Drama / komedie – ČR

Po setkání s otužilcem Broňou (P. Nový)
začíná ovdovělá Hana (Z. Kronerová)
měnit svůj život, který se doposud točil

jen kolem jejích synů (M. Daniel,
V. Neužil), snach (P. Špalková,

T. Vilhelmová) a vnoučat.
106 min, od 12 let, 120 Kč

4. SOBOTA V 17.00

PES RO(C)KU
Rodinný / animovaný / USA, Čína

Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes
s pevnou pracovní dobou a slibnou

kariérou. Místo toho vzal kytaru  a stal se
zcela novým druhem – psem rockovým.
80 min, český dabing, přístupný, 110 Kč

4. SOBOTA VE 20.00

LOGAN: WOLVERINE
Akční / dobrodružný / fantasy – USA
Wolverine je i postavou, která Hugha

Jackmana proslavila a v tomto posledním
snímku se s ní loučí.

131 min, české titulky, od 15 let, 130 Kč

8. STŘEDA VE 20.00

MUZZIKANTI
Hudební / balada – ČR

Film plný písniček a melodií od folklorních
kořenů až po mladou rockovou

současnost Těšínského Slezska, kde
slovo chlapa má stále svou sílu a hudba

má své nezastupitelné místo.
109 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

11. SOBOTA VE 20.00

I DVA JSOU RODINA
Romantický / komedie – Francie

Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný
život na francouzské Riviéře. Jednoho

dne ho však navštíví víkendový flirt
Kristin (C. Poésy) a oznámí mu, že dítě,

které drží v náručí, je jeho, a uteče.
118 min, české titulky, od 12 let, 100 Kč

15. STŘEDA VE 20.00

MASARYK
Historický / drama – ČR, Slovensko

Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena
tajemstvím. Mnohá tajemství se však

skrývají i v jeho životě!
Titulní postavu Masaryka bravurně

ztvárnil démonický Karel Roden
113 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

16. ČTVRTEK V 18.00

THE ROLLING STONES:
OLÉ OLÉ OLÉ! / HAVANA MOON
Hudební / dokument – Velká Británie

Navštívíme členy kapely v jejich
hotelových pokojích na loňském turné,

odhalíme jejich rituály před vystoupením,
nahlédneme do jejich šaten...

Záznam koncertu nejslavnější kapely
světa, který byl vyvrcholením jejich

jihoamerického turné.
Oba filmy budou uvedeny v jeden večer

a jsou odděleny přestávkou.
105 + 107 minut, české titulky, mládeži

přístupný, 150 Kč

18. SOBOTA V 17.00

KRÁSKA A ZVÍŘE
Rodinný / fantasy / muzikál / – USA

Velkolepá hraná adaptace animované
klasiky společnosti Disney, hrají: Emma

Watson a Dan Stevens.
123 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

18. SOBOTA VE 20.00

LION
Drama – USA

Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve
vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od

jeho domova a rodiny. Po strastiplné
cestě si ho adoptuje manželský pár

z Austrálie. O 25 let později, vyzbrojen jen
hrstkou vzpomínek a technologií Google

Earth, se vydává na cestu za svou
ztracenou rodinou v daleké Indii.

129 min, české titulky, od 12 let, 110 Kč

22. STŘEDA V 17.00

RYBA NA SUCHU
Komedie – Československo

Kultovní film pro pamětníky s Vlastou
Burianem, natáčený v Bechyni.

85 min, mládeži přístupný, 80 Kč

22. STŘEDA VE 20.00

NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
Dokument / hraný / hudební – ČR

Režisérka Jitka Němcová představuje
životní příběh vynikajícího muzikanta,

který si vždycky stál za svým a nenechal
se zkorumpovat ani mocí a metály.
100 min, mládeži přístupný, 80 Kč

25. SOBOTA VE 20.00

ŽIVOT
Sci-fi / thriller – USA

Šestičlenná posádka Mezinárodní
vesmírné stanice se ocitá na samotném
pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů
lidských dějin: prvního důkazu o existenci

mimozemského života na Marsu.
120 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

29. STŘEDA VE 20.00

RANDE NASLEPO
Komedie / romantický – Německo

Práce v luxusním hotelu – to je dětský
sen Saliya (Kostja Ullmann). Ale jako

teenager začne ztrácet zrak a zdá se, že
životní sen je v naprostých troskách.

Komedie byla natočena podle skutečného
životního příběhu, kterou ve své knize
vtipně popsal sám Saliya Kahawatte.

111 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

Změna programu vyhrazena

www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

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

PROGRAM
v Lázních
Bechyně s.r.o.

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

3. 3. pátek Echo
4. 3. sobota Cora
7. 3. úterý RM band

10. 3. pátek Cora
11. 3. sobota Countrio
14. 3. úterý Allegro band
17. 3. pátek Cora

Josefovská zábava
18. 3. sobota Countrio
21. 3. úteý RM band
24. 3. pátek Cora
25. 3. sobota Countrio
28. 3. úterý Allegro band

Pohlazení od písničky – jídelna
určeno k poslechu
19.30 – 21.00 hod.
Vstupné 30 Kč

6. 3. pondělí Allegro band
13. 3. pondělí Echo
20. 3. pondělí Malá muzika
27. 3. pondělí Allegro band

Na žádné akci se nekouří

Sledujte program
KULTURNÍHO STŘEDISKA

MĚSTA BECHYNĚ
včetně

PROGRAMU KINA
na www.kulturnidum.cz

a v mobilu
v bezplatné aplikaci

BudíCheck:
� program do vybraných divadel, kin

a kulturních institucí
� sledování oblíbených akcí
� nakupujete vstupenky online
� vstupenky přímo v mobilu
� online vstupenku můžete darovat
� na začátek akce zakoupené přes BudíCheck

vás upozorní připomínka

KD RADĚTICE
sobota 18. 3. 2017

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA
Místo konání: Radětice – KD
Start: 20.00 hodin
Hraje: RED MOUSE
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XXIII. ročník
BECHYŇSKÉHO
PERLENÍ 2017

Do Bechyně o prvním únorovém
víkendu přijelo na divadelní přehlídku
PERLENÍ celkem šest amatérských
divadelních souborů. Jednak proto, aby si
vzájemně – a samozřejmě též pro diváky
z Bechyně a okolí – předvedly své nové
inscenace. A zároveň, což je specifikum
přehlídky, si poslechly názory kolegů na
svou tvorbu. Tato nesoutěžní přehlídka,
v níž je každá inscenace vítězná, nemá
stálé složení souborů. Ty z dřívějších
účastníků, které se za dobu trvání
přehlídky a především díky tak zvanému
popovídání o viděném dostaly na vyšší
úroveň, jezdí na přehlídky soutěžní. To
byl a také stále je smysl Perlení, aby se
divadelní soubory „otrkaly“ a získaly
zpětnou odezvu na svá představení od
ostatních divadelníků, což je docela jiná
káva než od odborné poroty. Tato
bechyňská přehlídka si nejen získala
renomé, ale především důsledně plní své
pos laní zač ína j íc ím i s táva j íc ím
amatérským divadlům.

A teď , co jsme mě l i možnos t
zhlédnout.

Suchdolské divadlo SUD př ivezlo
dramatizaci románu J. Verna Honba za
Meteorem. V dobrém slova smyslu ji lze
nazvat jako poctu Verneovi a též Offen-
bachovi, jehož skladby byly – jak je u SUDu
zvykem – nedílnou součástí inscenace.
Záměrně použilo výraznou stylizaci, a to ve
všech složkách, která odkazovala k estetice
biedermeiru, což bylo zajímavé. Problém
ovšem byl, že tentokrát hudební složka
dominovala nad divadelní, čímž zážitek
z představení výrazně oslabila.

Pražské Divadlo 20 000 židů pod mořem,
nabídlo představení . PrincipemImprozero
souboru je výpověď přes improvizaci, kterou
se již nějaký čas zabývá. Poněkud rozpačité
zahájení však rychle přešlo ke zpracování
motivů, které vyrůstaly tu z řeči těla, tu ze
slov. Záměrně píši motivů, ne témat, byť
jasně, srozumitelně a skvělou nadsázkou
odkazovaly jak k popkulturním ikonám, tak
naší běžné současnosti. Nešlo tedy o kom-
ponovaný dramatický oblouk jako takový,
ale o krátké fleše. Divácká odezva byla jasně
vstřícná, a co se týče závěru, lze jen říci, že
byl impozantní. Inspirace Ivanem Vysko-
čilem, mimem Tanakou či Ctiborem Turbou
byla více než poučená a chvályhodná, neboť
soubor nešel cestou kopírování, ale vlastní
tvorby.

Domácí soubor DS Lužnice Bechyně se
prezentoval pohádkou Jana Drdy Hrátky s
čertem. Text předlohy výborně upravil
režisér a též představitel hlavní postavy
Jaroslav Mrzena. Bez poškození podstaty
hry odstranil ony politické jinotaje vztahující
ke totalitním aspektům, jen role princezny
zůstala jakýmsi nedořešeným apendixem.
Především ale vrátil pro dětské i dospělé
publikum pohádku jako takovou, jejímž
hrdinou, v pravém slova smyslu, je vysloužilý
voják Martin Kabát. Mobilní výprava šla
příběhu naproti a věřím, že dalšími reprízami
získá představení jistotu, neboť skvěle
vykročilo do světa.

DS Tyl Dačice a jejich komedie Podivné
Dueto amerického autora Neil Simona. Pro
soubor se stala, jak v programu přiznávají,

východiskem ze situace, že dámská šatna je
plná a pánská zeje prázdnotou. Proč ne, je to
zcela legitimní. Nutno říci, že dámy byly
typově dobře vybrány, ovšem inscenaci by
možná prospěly drobné škrty, neboť záplava
textu, na jevišti ne zcela jednáním motivo-
vaného, vedla k nevýraznému temporytmu.
Problémem byli však oba Španělé – jejich
představitelé své postavy podávali v žánru
grotesky, což přestavení nepomohlo. Také
by bylo vhodné se zamyslet nad výpravou,
která je buď přebujelá, nebo málo využí-
vaná.

DS Vltavan Týn nad Vltavou přivezl hru
J. Hubače . ZaGenerálka císaře Napoleona
svou osobu musím říci, že jsem ji viděl na
amatérských scénách snad šestkrát, a před-
stavení Vltavanu patří k vrcholným insce-
nacím tohoto textu. Takže, co dodat? Byl to
zážitek, hereckým provedením počínaje a
výpravou konče. Navíc týnští otevírají hru
postavou Kronikáře, který pro diváky méně
znalé dějin nabízí v krátkém přehledu, kdo,
kde, kdy a co. Prostě: Zlomte vaz!

Divadlo Refektář TJ Sokol Jinonice, si
vybralo autorský text Miloslava Pikolona Tu
myš jí ukopnu u huby v režii Vladana
Milčinského. Jde aktovku typu frašky, jaké
razil Georgese Feydeau a která v témže
duchu a dravosti na jevišti probíhala. Od
prvních nonverbálních znaků, které herci
skvěle realizují, znaků jen zdánlivě pouka-
zujících mimo téma, si hrdinové za nás,
diváky, na jevišti prožili trapnosti milostných
komplikací, a tím nám nabídli katarzi. Pouze
krátká sekvence, kdy se milostpaní vrátí ze
svatební cesty, byla poněkud z žánru
unaveně realistického – ale soudě z
uchopení a výkladu textu šlo pouze o
představení v Bechyni.

XXIII. ročník PERLENÍ probíhal, jak už se
stalo dobrým zvykem, v příjemném duchu,
na kterém mají velký podíl zaměstnanci
Kulturního střediska a členové místního DS
Lužnice. Takže se lze opět těšit na setkání
v roce 2018.

Vladimír Zajíc – lektor Perlení
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ZÁPIS DETÍ

DO PRVNÍCH TRÍD ...

v

v

na obou školách proběhne
v pátek 7. dubna 2017 od 14.00 do 18.00 hodin.
Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011

a děti, kterým byl pro školní rok 2016/2017 povolen odklad
povinné školní docházky.

S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte,
případně vyplněný zápisový list.

Vzhledem k tomu, že do prvního ročníku bude nastupovat stejný počet dětí jako
v letošním školním roce, bylo se zřizovatelem základních škol Městem Bechyně
dohodnuto, že bude otevřena jedna první třída na ZŠ Bechyně, Školní 293
a dvě první třídy na ZŠ Františka Křižíka Bechyně.

Odklad povinné školní docházky
V případě, že pro své dítě budete žádat o odklad povinné školní docházky, nezapomeňte
se včas objednat na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny Tábor
(381 252 851) nebo do Speciálně pedagogického centra při Základní škole logopedické
v Týně nad Vltavou (385 731 824).
Doporučující posouzení k odkladu od těchto školských poradenských zařízení
a doporučující posouzení dětského lékaře musí být do školy doručeno nejpozději
do 30. 4. 2017. Pokud nebude tento termín dodržen, nebude odklad povinné školní
docházky možný. Možnost odkladu je tedy potřeba konzultovat s učitelkami v MŠ.

Mgr. Milan Kožíšek, ZŠ Františka Křižíka Bechyně
Mgr. Jaroslav Matějka, ZŠ Školní Bechyně

+
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
OPĚT V BECHYNI

Po velmi dobré zkušenosti z loňského
roku budou obě bechyňské školy ve spolu-
práci se společností Attavena, o. p. s.
o letních prázdninách opět pořádat týdenní
příměstské tábory Trochu méně horké léto
pro žáky I. stupně. Projekt týdenních pří-
městských táborů je podpořený Evropským
sociálním fondem a může rodičům pomoci
s péčí o děti v době letních prázdnin. Celý
projekt je nastaven na pobyt ve škole i venku
a kombinuje různé aktivity (výtvarné,
sportovní, soutěžní) a je nepobytový. O děti
bude každý den postaráno od 7 do 17 hodin.
Jedinou podmínkou účasti dítěte je zaměst-
nanost obou rodičů. Rodiče hradí pouze
částku 350 Kč za týden, která je určena
k zajištění obědů a pitného režimu pro děti.
Svačiny dětem připravují rodiče.

Žákům I. stupně byly rozdány dotazníky
se základními informacemi o projektu a s ter-
míny, kdy by příměstského tábora využívali.
Po vyhodnocení dotazníků, podle zájmu
rodičů a preference jednotlivých termínů pak
budou pevně určeny 3 – 4 termíny,
ve kterých se týdenní příměstské tábory
uskuteční. O vypsaných termínech vás
budeme pochopitelně včas informovat.
S dalšími informacemi se můžete seznámit
na www.trochumenehorkeleto.cz.

Mgr. Milan Kožíšek,
ZŠ Františka Křižíka Bechyně

Mgr. Jaroslav Matějka,
ZŠ Bechyně, Školní 293

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+
PUTOVÁNÍ ZA
TYGŘÍKEM

Žáci 3.B navštívili výstavu Chléb a sůl
v galerii Galvína. Mezi všemi díly nám uča-
roval obraz mladé výtvarnice Zuzany
Matlasové, kterému jsme dali pracovní ná-
zev Tygřík. A od toho dne začalo naše velké
putování výtvarným světem. Šest hodin
výtvarné výchovy jsme s velkým elánem a
hlavně zaujetím, kreslili tygříka podle obrazu
z výstavy. Výsledek byl fantastický a my
neskutečně hrdí. Vzali jsme naše umělecká
díla a vrátili se po měsíci zpět do galerie,
abychom se vyfotili u originálu. Věříme, že
paní malířka z nás bude mít radost.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková
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NOČNÍ HRA

V předvečer pololetních
prázdnin přilákal
na 120 dětí další
ročník zážitkové

noční hry
v temných
prostorách

školy.



+
ČTENÁŘSKÝ
KLUB
V KERAMICKÉ
ŠKOLE

Děti ze čtenářského klubu
navštívily keramickou školu.
Měly zde domluvené setkání
s akademickým sochařem Miro-
slavem Olivou, který si udělal na
děti čas. Předvedl jim čarování
s hlínou. V němém úžasu děti
sledovaly, jak se z neforemné
hrudky keramické hlíny stává
hrneček. Jak se vykouzlí na
hrnčířském kruhu květináč,
váza, džbánek i věž Temelínské
elektrárny. Apři tom všem zbyl
i čas na povídání o knížkách
a o čtení.

Panu Olivovi děkujeme za
krásný zážitek a milé povídání.

Děti ze čtenářského klubu

+
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Při příležitosti 115. výročí narození
Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny
za literaturu, vyhlásil Odbor školství –
městská část Prahy 3 celostátní literární
soutěž Seifertův Žižkov.

Do této soutěže jsme se s děvčaty
z literárního kroužku také zapojily. Konkrét-
ně jsme poslaly tři příspěvky („Za všechno
může obálka“, „Výkř ik“ a „Ve svět le
vzpomínek“), které jsou prezentovány na
www.seifertuvzizkov.cz.

Na těchto stránkách příspěvkům můžete
dát své hlasy a podpořit literární činnost
našich studentek.

Soňa Houdková,
vychovatelka

POLEDNICE
V žáru poledního slunce, kdy všichni spí

či jí, po polích se prochází mladá dívka,
krásná, těsně před svatbou, avšak naříká,
neb ztratila duši svou.

Neztratila, ukradena byla sestrou svou,
tak bude krást duše jiných, přicházejících
poutníků.

Kvítí zdobí její hlavu, mrtvé zdá se však;
trnová koruna místo věnečku, propadá
v smrtelnou horečku. Zachraň ji, slíbils to
přeci! Zlá polednice se ti nelíbí, nepoznáváš
svou milou bdící?

Oči prázdné, kůže seschlá od slunce,
navždy v poledním žáru bude bloudit
polednice. Myšlenky máš zmatené, pomalu
utíkáš! Co se stalo s milou tvou, před ní se
ve stínu neschováš. Pole zlaté, půda však
potřebuje pít, proč by ne krve tvé, proč by
měl smilník žít?

Znáš lepší trest, než už navždy s poled-
nicí bdít? Ona prokletá svitem slunečním, ty
můžeš na měsíc výt.

Michaela Šatopletová
1.G SUPŠ Bechyně

BEZNADĚJNÝ DŮM

Nemůžeš naleznout lásku ke mě, i když
já k tobě ji cítila. Tvé štěstí spočívá ve tmě,
kde nikdy se nerozednívá.

Srdce tvé nepoznalo cit, a v duši své
nalezneš klid jen z hmotným zlatem. Proč
právě štěstí měníš ve zlo? Lásku vyměnil
bys za halíř pouhý. Tomu se příteli říkává
peklo – v bohatství najít zalíbení.

Na tváři tvé vidět jsou léta, v obrovském
domě samota vzkvétá. Služební odešli
k večeru domů, teď sedíš sám u velkého
prázdného stolu.

Začíná noc a všude je klid, přes okenice
v noci neuvidíš měsíční svit. V pěstích utla-
čuješ zášť, že vlastně nikdo tě neměl rád.

Všichni už odešli pryč, kdy zjistíš, že
tohle byl špatný klíč. Teď zůstal si sám, starý
a nikým nemilován.

Halíř zapadl za dřevěnou skříň, už je
konec promarněných dní.

A dům už jest zcela opuštěn. Bez
příběhů, vzpomínek i mrzouta co jen všeho
hodně míti chtěl.

On poučil se ze svých chyb, však v čase,
kdy už nemohl je napravit.

Marie Dvořáková
2.K SUPŠ Bechyně

+
PŘEBOR ŠKOLY
V RYCHLOBRUSLENÍ

Letošní zima nám přeje, a tak se na
školním hřišti bruslilo každý den. V dopoled-
ních hodinách tráví hodiny tělocviku děti na
ledě, odpoledne je školňačka přístupná
široké veřejnosti. Díky mrazivému počasí se
bruslilo od 6. ledna do 14. února.

Ve čtvrtek 26. ledna proběhly závody
všech věkových kategorií v rychlobruslení.
Za hojné podpory diváků, rodičů i prarodičů,
pomoci starších žáků se bruslařské odpo-
ledne velmi vydařilo.

Petr Ducháč

+
PROCVIČOVÁNÍ UČIVA
TROCHU JINAK

Základní škola Frant iška Kř iž íka
Bechyně již pátým rokem využívá výukový
portál . V měsíci únoru jsmeProškoly.cz
obnovili licenci na další rok a současně jsme
provedli aktualizaci seznamů žáků všech tříd
naší školy (včetně našich prvňáčků). Portál
obsahuje učební materiály zaměřené na
čtenářskou gramotnost, cizí jazyky (AJ, NJ),
český jazyk, dopravní výchovu, ale obsahuje
i testy pro nejmenší, testy dětských
schopností, paměťové testy, plošné testy
nanečisto, testy k volbě povolání a různé
kvízy. Zapojit se může každý žák i jeho rodič
doma u svého počítače. Všichni žáci naší
školy již obdrželi na papírku svá přihlašovací
jména a hesla. Na stejném papírku pod
stejným přihlašovacím jménem mají svá
hesla i rodiče žáka, případně jeden jeho

kamarád. Práce s portálem je velmi jedno-
duchá. Na www.proskoly.cz zadáte své
přihlašovací jméno, heslo a můžete začít
pracovat. V přihlašovacím jménu se vždy
objevuje podtržítko. To zapíšeme součas-
ným stisknutím klávesy shift + pomlčka.
V případě ztráty hesla se mohou rodiče
obrátit na kancelář školy, kde jim bude heslo
sděleno. Žáci si budou prohlubovat probí-
rané učivo, rodiče si mohou zopakovat, co
všechno museli v době své povinné školní
docházky umět. Každý test nabízí po ukon-
čení vyhodnocení a v případě úspěchu
i možnost vytisknutí certifikátu o absolvování
příslušného testu s krátkým zhodnocením.
Dále můžete s dětmi z I. stupně procvičovat
bezplatně učivo i na www.skolakov.eu.
Věřím, že se tyto portály zalíbí dětem i jejich
rodičům.

Mgr. Milan Kožíšek,
ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně
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Když duši bolí v kříži
Většinou máme pocit, že snílka poznáme

na první pohled. Za očima upřenýma v dál
může být vize, ale i tupost. Za překvapením
z vyrušení může být přetržená myšlenka, ale
i pěkný kulový. Nepřítomnost ducha může
znamenat jeho toulání se v dálavách, ale
i jeho neexistenci. Neexistence ducha
doplněná sluchátky od rána do večera
dodává tváři nezaměnitelný výraz. Člověka,
který mlčí, mohou někteří pokládat za
filozofa. Mluvením se prozrazujeme.

Joseph Campbell, americký religionista,
prohlásil: „Musíme opustit život, který jsme si
plánovali, abychom mohli žít život, který na
nás čeká.“ Intuitivně tomuto citátu rozu-
míme. Co se však stane, když slovo
plánovali nahradíme, a to slovem vysnili.
V plánování je převaha racionality, ve snění
touhy. Kdo plánuje bez touhy, bývá často
sám ze sebe unaven. Kdo toužení nepro-
mění v plán a plán v akci, bývá nešťastný
a život mu prokluzuje mezi prsty jako mastný
provaz. Na promýšlení věcí je příznačné to,
že se často zdá, že se nemůžeme pohnout
z místa. Citát mě oslovil ve své druhé půli,
kde se říká, že nějaký život na mne čeká.
Pasivně. Co pro jeho dosažení však mohu
udělat já? Urputně neplánovat a sladce
nesnít. Nestarat se přespříliš o vzdálenou
budoucnost a dnešní den zakončit s čistým
stolem, na který zítřek může nově prostřít
překvapení.

Akceschopní a plánovití snílci mění svět.
Bez jejich práce by lidstvo obývalo jeskyně.
Zmnožili naše pohodlí. Mezilidské vztahy
jsou však náš byznys, to z nás nikdo
nesejme. Marx byl vyšinutý snílek, ale Lenin
byl již vrahem.

O čem my lidé nejčastěji sníme? O lásce
a úspěchu. V dotaznících, které se zaměřují
na žebříček hodnot, se často před lásku
a úspěch umístí zdraví. O něm však ne-
sníme.Apotom jsou zde také věci, které nám
dělají radost. Celebrita může mít na prvním
místě žebříčku hodnot spravedlivý spole-
čenský řád, ale skutečnou radost procítí při
dlouhotrvajícím potlesku.

Snění, hodnoty, radosti. Schopnost snít
se může stát důležitou hodnotou a bez-
meznou radostí. Mnoho chytrých výroků se
točí okolo těchto slov. Ke snění se vztahuje
citát Udo Zandera: „Lidé, kteří mají nějaký
sen, odejdou tam, kde ho mohou realizovat.“
To, že se tento mladý stockholmský profesor
zabývá teorií řízení, mnoho nepřekvapí.
Problematiku hodnot objevíme v citátu
amerického profesora sociologie Richarda
Sennetta: „Jaké zlo budete tolerovat, záleží
na tom, po jakém dobru toužíte.“ Životní
radost cítím v myšlence: „Lásce a vaření se
oddávejte bez ohledu na nebezpečí.“
Autorem je přítel naší vlasti, Jeho Svatost
14. dalajlama. Všichni výše jmenovaní jsou
žijící.

Tento sloupek dopisuji v noci a přemýš-
lím, zda se v nehostinných pokojích
internátu naší keramické školy nalézá
alespoň jeden student, který sní o vysokém
umění.

PhDr. Jaromír Matoušek
jm.psychologie@seznam.cz

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

Rada Městského národního výboru
řešila spolu s n. p. Benzina Tábor zcela
novou výstavbu čerpací stanice ve městě.
Dosavadní umístění benzinové stanice na
křižovatce u dietní jídelny, keramické školy
a vjezdové ulice (třídy Jul. Fučíka) do
města již z hlediska zvýšené dopravy
naprosto nevyhovuje a je z podivem, že
zde nedošlo k havárii, či k úrazu. Pro tuto
novou stanici bylo určeno místo na levé
straně komunikace do Opařan, za ryb-
níkem Trubným, kde má být nákladem

2. PLES DOMOVA PRO
SENIORY BECHYNĚ

Plesová sezóna je v plném proudu.
Generace našich seniorů často a ráda
chodívala na plesy a bály, pobavit se, setkat
se s přáteli a zatančit si. Aby měl každý
z našich klientů možnost toto opět prožít,
zorganizovali jsme 14. 2. ples v našem
domově. Senioři se na tuto událost pečlivě
připravovali, vybírali vhodnou garderobu pro
slavnostní událost a my jsme pak s pře-
kvapením sledovali elegantní dámy v šatech
a galantní pány v oblecích vcházející do

sálu. Skvělou atmosféru v sále navodila
Helena Hýnová s kapelou Klasik, která hrála
známou taneční hudbu, na kterou se tančilo
od první písně. A kdo netančil, alespoň si
s kapelou zazpíval u sklenky dobrého vína.
Aprotože ke správnému plesu patří tombola,
tak díky štědrým dárcům se nám podařilo
nashromáždit více jak dvě stovky cen, a tak
nikdo z účastníků plesu neodcházel
s prázdnou. Pokud se nám podařilo navodit
slavnostní náladu u účastníků, vzbudit v nich
chuť hezky se obléci, zatančit si (třeba po 55
letech), či vyvolat milé vzpomínky na mládí
a dospělost, mělo to smysl. Podle fotografií
a video záznamu vidíme, že ano.

Srdečně děkujeme sponzorům plesu,
jsou jimi: Laufen CZ s.r.o, Lékárna u Panny
Marie Pomocné, Galvína, Zahradnictví
u Benešů, W Partner s.r.o., Burza Hodonice,
Bazény Kreidl, Helena Hýnová, Petra
Pešková Ondřichová, Drogerie a zaměst-
nanci Domova pro seniory.

Mgr. Marie Ondřichová
Aktivizační pracovnice

několika tisíc vybudována moderní čerpací
stanice pohonných hmot, kde budou
poskytovány zcela v duchu modernizace
dopravy služby rychle a rozšířeně.

Bechyňská občanka paní Františka
Rybáková, dělnice a. s. Keras, nyní Kera-
mických závodů, figurálního provozu, si plně
zasluhuje pozornosti, kterou jí věnoval
oborový časopis Karlovarský porcelán.
K MDŽ jí vyjádřil vhodným způsobem
poděkování za práci, kterou věnovala za
svých 38 pracovních let svému závodu, což
vedení závodu myslím, že ani pořádně
nedokázalo ocenit.

Pozornost v tomto časopisu si zaslouží
i článek p. Jaroslava
Lence, učitele z Bechy-
ně, který byl v pade-
sátých letech zajištěn
pro protistátní odpor,
který po odpykání tres-
tu pracoval na úseku
dopravy Keramických
závodů v Bechyni jako
dělník.

Vybral Martin
Gärtner

Poznámka
redakce: Text je
autentický přepis bez
korektur
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+
Milí přátelé,

když jsem pro naše hosty připravovala
v lednu a únoru naši novou prohlídku „po
stopách slavných osobností města č.1”,
současně jsem se rozhodla o vydání nových
výročních známek mnohých těchto osob-
ností a zároveň se postupně v několika
měsících s Vámi chci podělit o to, které
skvělé lidi tento rok připomínáme. Všichni
něco svou prací užitečného pro Bechyni
udělali, i když nemuseli být zrovna rodáky. Je
to zatím jen část, další bych připravila
průběžně. Někteří byli i našimi současníky,
tak si zavzpomínejte.

Vydáním výročních známek pak sleduji
možnost, že nás více a více lidí v Bechyni
navštíví. Děkuji i těm z Vás, kteří jste svými
hlasy podpořili i vydání nové turistické
známky františkánského kláštera.

Na závěr bych chtěla na základě těchto
podkladů nechat v nejbližší době i otevřít
další naučnou stezku „po stopách slavných
rodáků města” a též ji označit cedulkami jako
nově připravenou stezku okolo hradeb,
přidáte se s vytvořením? K vydání známek
bych uvítala případné fotografie připomí-
nající tyto významné osoby, pokud je někdo
vlastníte.

225 let výročí narození děkana Fran-
tiška Josefa Slámy, nar. v Bojenicích
u Bernartic – 5. 8. 184416. 5. 1792
Mariánské Lázně, děkan – vlastenec,
překladatel z němčiny, národní a zeměděl-
ský buditel, duchovní otec předchůdce
dnešních hospodářských novin.

5 let od úmrtí Miroslava Koláře,
ak. sochař, restaurátor 1925–2012

110 let od narození Rudolfa Krajce,
1907–1934, malíř, grafik, ilustrátor

160 let od narození, Františka Krause,
1857–1931, stavitel, prof. keramické školy,
starosta města

95 let od narození Josefa Kolihy
1922–2000, šéfredaktor pražského nakla-
datelství ORBIS, pracovník v kultuře, a čsl.
televizi.

1 0 l e t o d ú m r t í J a n a S i m o t y
1920– , ak. malíř, docent a rektor2007
UMPRUM.

105 let od příchodu do Bechyně
Rudolfa Buriana (1912), učitel,vlastenec,
významný propagátor cestovního ruchu
v Bechyni, šéfredaktor měsíčníku „LÁZNĚ
BECHYNĚ”.

125 let od narození, prof. Jindřicha
Schenka, 1892–1975 ak. malíř,.

75 let od úmrtí Karla Kazimoura,
nar. 5. 4. 1889, popraven ,2. 7. 1942
hudebník, skladatel , dirigent.

55 let od úmrtí prof. Václava Mařana,
sochař, nar. 23. 3. 1879, zemřel ,17. 2. 1962
zakladatel muzejního spolku a amatérský
archeolog, působil na naší kramické škole.

60 let od úmrtí prof. Antonína Smíška,
rodilý Bechyňák narozen 2. 6. 1898 a zemřel
30. 5. 1957, též architekt, dlouholetý správce
sbírek muzea a dlouholetý předseda Klubu
československých turistů.

15 let od úmrtí RNDr. Pavla Staška,
17. 6. 1908 Záboří nad Labem, 23. 7. 2002
Bechyně.

110 let od narození MVDr. Ludvíka
Szafrana 1907, narozen v Hvožďanech
a zemřel 1951 Č. Budějovice (popraven?).

90 let let od tragického úmrtí ak.
sochaře Otto Gutfreunda, 3. 8. 1889 Dvůr
Králové, Praha. Absolvent naší2. 6. 1927
keramické školy.

50 let od úmrtí Ing. Miroslava Petrů,
profesora a ředitele naší KŠ, nar. 8. 11. 1896
v Dražicích u Tábora, zemřel ,9. 10. 1967
tatínka paní S. Kalouskové .

170 let od narození Ing. Fr. Křižíka, 8. 7.
1847 Plánice u Klatov – 21. 1. 1941 Stádlec ,
vynálezce – český Edison, konstruktér naší
1. elektrifikované dráhy v tehdejším
Rakousko-Uhersku.

Vaše Ilona Davey ze soukromého
informačního centra v Bechyni

RUDOLF GOTTLIEB

Bechyňský rodák, člověk, co se o něm
neví a nepíše, ale co pro Bechyni něco
udělal…

Židovská rodina Gottliebů je prvně
zmiňována v polovině 19. století, a to
v Židovské (Široké) ulici v domě čp. III.
dnešní číslo popisné 46. – je zde uveden
obchodník ve smíšeném zboží Gottlieb
Moric se svoji manželkou. Rodina se stěhuje
do budovy dnešního městského muzea
a zde se 21. 5. 1888 narodil jejich syn Rudolf.
Celá rodina Gottliebů je ve městě oblíbena,
členové rodiny se aktivně zapojili do života
Bechyně – pan Moric je donátorem mnoha
spolků a slavností, je činným v dobrovolném
hasičském sboru ve funkci stříkače. Dcera
Marta (provdaná Eislerová) je aktivní člen-
kou bechyňského pěveckého sdružení
Lužničan a při různých společenských pří-
ležitostech vystupuje se souborem v blat-
ském kroji. Dcera Irma si bere za manžela
Viktora Lederera. Pan Lederer byl disponent
ČSl. společnosti pro zahraniční obchod
v Českých Budějovicích a jednatel Česko-
židovského sdružení. K roku 1921 jsou
rodiny Gottliebů a Eislerů uváděni v Michal-
ské ulici čp. 99/I, nové popisné číslo 314. To
je již pan Gottlieb vdovcem a obchod
zastupuje jako obchodní příručí jeho zeť
Alfréd Eisler. Sklady firmy se nacházejí
naproti bydlišti, přitisknuty ke středověkým
hradbám města (dnes sklad svítidel ENES
čp. 302).

Syn Rudolf Gottlieb po studiích nastupuje
v Chrasti u Chrudimi do továrny na dámské
prádlo Heisler & Kobias a.s. Chrast. V roce
1931 při vyřizování firemních záležitostí
vstupuje do Živnobanky v Pardubicích

a mezi jinými časopisy na konferenčním
stolku nalezl i list „Lázně Bechyně“.

„Viděl jsem před sebou list svého rodiště.
A tak zajisté každý se potěší, když v místě
působnosti, dalek od rodné Bechyně, uslyší
tento hlas domova“.

Po příjezdu do rodné Bechyně píše do
lázeňského časopisu: „Vzdáleni od svého
milého rodného města Bechyně, kam tak
rádi zavítáme, jak jen nám životní poměry
dovolí, byli jsme dlouhá léta bez spojení
s naším milým rodištěm, až konečně vzešla
dobrá myšlenka, vydati časopis Lázně
Bechyně.

Zajisté mluvím ze srdcí všech, když
upřímně prohlásím, že časopis tento sbližuje
nás stále s naším rodným městem a nevy-
cházíme ze vzpomínek prožitého tam mládí,
které bylo tak krásné a pestré. Již ráz a krásy
skýtaly „Bechyňákům“ mnoho zábav a dá-
valy podnět i k radostnému skotačení po
krásných skaliskách a lesích.“

Jeho články byly jiskrou, kterou vzplála
myšlenka zrození Spolku Rodáků a přátel
Bechyně.

Rudolf Gottlieb píše druhý článek do
časopisu „Lázně Bechyně“ a jeho nadpis již
zní: „Z kruhu přátel“.

V článku opět chválí krásy Bechyně, ale
i snahu hoteliéra Svobody v hotelu „Panská“
a novou reprezentativní budovu pana Josefa
Krátkého v Libušiných lázních. K tomu Ru-
dolf Gotlieb přidává: „Mají-li si návštěvníci
odvést jen dobré vzpomínky na svůj pobyt
v Bechyni, musí se zde cítit jako doma. Je to
cestička ke zvučnému jménu, ale je třeba
k tomu přidružit reklamu tiskovou“. Jeho
slova jsou platná i dnes!

Pan Rudolf dále působí v Chrasti jako
prokurista společnosti vyrábějící ošacení,

původní firmu Heisler & Kobias a.s. kupuje
pan Edmund Pick z Poříčí u Náchoda, aby
zde vyráběl punčochy. Rudolf se aktivně
zapojil do změny výrobního programu,
pomáhal továrnu uvádět do chodu a zůstává
zde vůdčí osobou.

Aktivní nebyl jen v továrně, ale byl činný
i v různých spolcích v Chrasti. Po vzoru
svého otce se zapojil do činnosti hasičského
sboru v Chrasti, kde je v r. 1930 uváděn jako
kronikář a samaritánský dozorce, k roku
1937 byl dokonce zvolen starostou místního
hasičského sboru.

Druhou světovou válku přečkal nepo-
stižen. Od transportu do vyhlazovacího
tábora jej zachránilo smíšené manželství.
Po válce opět pracuje v textilním průmyslu,
stěhuje se do Aše, kde je jmenován
národním správcem u firmy Geipel a Klaus
vAši.

Na svoji rodnou Bechyni ale nikdy neza-
pomněl. Snažil se přes své postavení přinést
do města pracovní příležitosti. Jednal
s obdobnými podniky a jejich majiteli
o možnosti umístit sem odpovídající textilní
výrobu. To se podařilo až po II. sv. válce, kdy
po jednání s firmou „Bratří Wanderlichové
a R. Müller“ v Aši se část jejich výrobního
programu stěhuje do Bechyně.

Stávková výroba se původně měla
přenést do bývalého paarovského pivovaru.
Zároveň bylo jednáno i s barvírnou fy Lorenz
Walter, rovněž z Aše a zaměstnat při tom až
100 pracovníků v obou podnicích.

Než se však stačí vyřídit všechny for-
mality, z ašského soukromého závodu se po
Vítězném únoru roku 1948 stává státní
podnik TOSTA Aš.

A teprve z ašské Tosty je do Bechyně
přeložen textilní závod, v prvopočátku
zaměstnávající 30 pracovníků. Jeho sídlem
se na více jak třicet let stala adaptovaná
paarovská jízdárna u zámku.

Za Spolek rodáků a přátel Bechyně
Josef Štefl

Z historie
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+
PETANQUE NAPŘÍČ
GENERACÍM
ANEB HRAJE SI CELÁ
RODINA

Příznivci hry pétanque chtějí pro zájemce
zorganizovat turnaj dvojčlenných družstev
od dubna 2017 do konce září 2017 v pétan-
que každou neděli na stadionu v Bechyni od
14.00 hodin.

V měsíci březnu by si zájemci mohli vy-
zkoušet tuto hru, (pokud to počasí dovolí?).
Dvojčlenné družstvo tj. tatínek, maminka,
dědeček nebo babička, druhý člen školák
základní školy.
Vítěz by obdržel sladkou odměnu. Zájemci
nepotřebují vůbec nic, jen zdravou chuť
porazit jiné družstvo.

Přihlášky zasílejte pomocí SMS na tel:
604 719 792 nebo email jb204@seznam.cz.

Josef Bučinský

+
KDO SI HRAJE,
NESTÁRNE, DO
DEPRESE NESPADNE :)

Vážení, dovolte mi prosím, abych se
s vámi podělila o krásný sportovní zážitek.

Dne 22. 1. se v ČEZ SPORTOVNÍ HALE
v Týně nad Vltavou konal 1. ročník
PŘÁTELSKÉHO VOLEJBALOVÉHO
TURNAJE. Tuto sportovní akci pořádaly
volejbalové nadšenkyně Gazely Bechyně.
Turnaj zdobilo 6 amatérských týmů báječ-
ných žen (většina ve věku 40+): Pumy
a Lamy z Týna nad Vltavou, Kecky a Švestky
z Dražic a pořádající Gazely Bechyně pře-
kvapivě z Bechyně, které se musely rozdělit
na dva týmy Růže a Fialky.

Ti, kdo ČEZ SPOTRTOVNÍ HALU v Týně
nad Vltavou navštívili, vědí, že tato hala
nabízí profesionální prostředí pro realizaci
sportovních akcí. Účastnice turnaje ama-
térské úrovně si tak mohly na pár hodin
připadat jako ligové hráčky a hru si opravdu
hezky užívaly, vládla dobrá nálada, nechy-

+
HLEDÁME NOVÉ
HASIČE

Být hasičem je jedinečná zkušenost
pro celý Tvůj život.
Postupně budeš vycvičený pro tyto
činnosti:
� Hašení požárů
� Pomoc při dopravních nehodách
� Poskytování předlékařské pomoci
� Záchranné a likvidační práce
� Obsluha moderní požární techniky
� Spolupráce se složkami IZS

Co požadujeme?
� Dobrý zdravotní stav
� Minimální věk 18 let
� Bydliště v Bechyni a blízkém okolí
� Ochotu učit se novým věcem
� Ochotu pomáhat lidem v nouzi
� Obětavost a vytrvalost

Co od nás získáš?
� Moderní výstroj a výzbroj
� Odborné vzdělání v netradičním oboru
� Uznání veřejnosti
� Kolektiv lidí, kteří Tě nezklamou (druhá

rodina)
� Zajímavé benefity

V případě zájmu nás kontaktuj
na tel: 728 943 405
nebo přes e-mail: sdh@sdhbechyne.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BECHYNĚ
ZVE K APRÍLOVÉMU BĚHÁNÍ

BECHYŇSKÉ SCHODY
sobota 1. dubna 2017

PROGRAM: 8.30 – 9.00 hod. zápis
startujících dvojic (sraz účastníků
u schodů do Zářečí pod bývalým
Domovem důchodců).
9.00 hod. zahájení závodu, start
Startovné: děti do 14 let zdarma, starší
10 Kč/osobu
Bechyňské schody jsou závodem
dvojic (jedna dvojice = jeden soutěžní
pár), v cíli rozhoduje čas pomalejšího.

Informace – Petr Chaloupek
KČT – odbor Bechyně, o.s.

Telefon: 737 529 220
E-mail: bechyne.kct@seznam.cz

www.kct.bechynsko.cz

NESEĎTE DOMA A PŘIJĎTE BĚHAT!!!

8. dubna
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Letos do toho jdou s námi bechyňští
turisti! A co vy? Patříte k těm, co místo
nadávání raději konají? Pak jste přesně
člověk, kterého hledáme. Neptáme se, co
může udělat město pro nás, ale co můžeme
my udělat pro město. A tohle zvládne
opravdu každý, stačí jen chtít.
Podrobné informace najdete v příštím čísle.
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běly ani tanečky, což je něco, co ligoví hráči
a hráčky nezažijí.

Bylo velice hezké pozorovat, jak ženy
v rozkvetlém věku hrají s úžasným nasaze-
ním volejbal pod dohledem rozhodčích
Tomáše Urbánka a Petra Mika.

Ačkoli hráčky hrály o pořadí a poháry,
nedocházelo zde k žádným nepříjemným
situacím, pokud přeci jenom došlo k něja-
kému nedorozumění, vše se řešilo klidnou
cestou v přátelské atmosféře.

Po skončení volejbalového klání účast-
nice turnaje zasedly v místní restauraci, kde
si daly pozdní oběd, jehož autorem byl pan
Petr Podzimek, rozdaly si diplomy, poháry
a medaile.

PŘÁTELSKÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
dostál svému jménu, pořadatelky akce již
vědí, kdy se bude konat druhý ročník...

Všem účastnicím i pořadatelkám přeji, ať
jim nadšení pro sport vydrží, a vám, vážení,
přeji, abyste byli někdy součástí podobné
akce, neboť nejhezčí odpočinek je ten
aktivní, v přátelské atmosféře.Apři sportu se
dobíjí energie nejlépe!

Pavlína Knížová



Kosmetické

studio

Člen Asociace
vizážistů a stylistů ČR

Na Libuši 636 Bechyně
Tel.: 731 470 314

dÁmské

kadeřnictví

Eliška BlažkovÁ

Libušina 169
Bechyně

Tel. 381 213 961

aPÁnské

Ludmila MarouškovÁ

Kosmetické

studio
Lenka Daňová

PRŮMYSLOVÉ
EPOXIDOVÉ
PODLAHY
Ü technické

místnosti
Ü kotelny
Ü garáže
Ü sklepy RUKU

Růžena Kuprová
TEL.: 777 116 273,

775 116 273

Pavel Chudlařský

AUTODÍLNA
Fáberova 376 (areál Kerasu),
Bechyně, tel. 604 964 260,
e-mail: chudlarsky.haslar@gmail.com

KOSMETIKA
MODELACE NEHTŮ
SOLÁRIUM Facebook:

Kosmetika Vendula Dyndová

Vendula Dyndová, Bechyně
tel.: 604 605 670

Zámecký resort Bechyně,
Restaurace Panská,
Golf resort Bechyně

nabízí tyto pozice na DPP:
Recepční hotelu Panská,

Pokojská, Kuchař/kuchařka,
Číšník/servírka, Pomocný

servisní technik golfového hřiště
Více informací:

info@resort-bechyne.cz

+420 734 448 388

www.resort-bechyne.cz

ZAHRADNICTVÍ
A KVĚTINÁŘSTVÍ Beneš
V květinářství na Libušině ul.
probíhají akce „Týden s květinou“
V tomto čase si udělejte radost

květinou za výhodné ceny, druh
zjistíte aktuálně přímo na prodejně.
Tel: 799 510 877
www.zahradnictvibechyne.cz

TVOŘIVÝ VELIKONOČNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

S TANCOVÁNÍM
13.–14. 4. 2017, 8.00–16.00 hodin,

RC Hrošík Bechyně

Věk dětí: 8–15 let,
lektorka: Mgr. Nina Capouchová
Cena: 690 Kč (v ceně: oběd+ pití,
výtvarná tvorba, výuka tance,
pohybové hry (vevnitř i venku), malá
velikonoční nadílka)
Přihlášky do 7. 3. 2017 (záloha 300 Kč)
tel. 737 825 662,
email: CapouchovaNina@seznam.cz

Město Bechyně děkuje těmto sponzorům
za podporu plesu věcnými a finančními dary:
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reklamní, umělecká, reportážní
svatby, křtiny, promoce
adjustace a rámování

Fotografie

Martin Okrouhlica
5. května 767 Bechyně
Tel.: 605 460 339
www.martinokrouhlica.cz

www.eco-design.cz

Zakázkové

truhlárství
Miloslav Dědič,
Radětice 110
Výroba dveří, kuchyní,
vestavěných skříní,
obložení, zábradlí,
altány, pergoly

Tel.:  381 212 466,
606 391 297

Jana Hladká

Pedikúra, manikúra,
reflexní masáže
plosek nohou

Tel. č. 728 778 996

Cukrárna ULososů
Káva, chlebíčky, smaženky
Dorty, zákusky, lázeňské oplatky

Libušina 154
Bechyně

Tel.:723 314 934

Eva Proboštová

Pavla Slaninová

Kadeřnictví

Libušina 167, Bechyně

Tel.: 724 557 870

Tel.: 724810 422

KERAMIKA BARTÁK
Výroba ručně točené originální
keramiky

www.keramikabechyne.cz

Čechova 294,
391 65 Bechyně
Tel. 603 485 052

REALITY HORŇÁK
Komplexní

realitní
činnost

www.realityhornak.cz

Tel.: 603 236 139

KERAMIKA
KABÁT
KERAMIKA
KABÁT
Zářečí 492

Prodejna:
nám. T. G. M. 21
Tel. 776 575 755

Zářečí 492

Prodejna:
nám. T. G. M. 21
Tel. 776 575 755

Zdeněk Trešl

Zámečnické,
topenářské
a instalatérské práce

Tel.: 775 683 004

VELO + SPORT SERVIS Bechyně
nabízí jarní servis a opravy jízdních kol.
POZOR, SLEVA 10% PLATÍ JEN DO 21. 3. 2017
Petr Chaloupek, Bechyně, sídl. 5. května 779
tel: 737 529 220, chaloupek.velo@seznam.cz
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Autodílna Josef Hubáček
Opravy osobních a dodávkových vozů
Prodej náhradních dílů
U Vodojemu 990, Bechyně
Tel.: 381 212 010, 603 255 533

PŘI PŘEDLOŽENÍ

SLEVA 20 %

#

Ing. Zdeněk Šindelář
Prodej a servis
zahradní techniky

Tel.: 603 173 020
www.lesak-sindelar.cz

www.galvina.cz
www.elektrobechyne.cz

� prodej stáčeného
i lahvového vína
� bechyňská keramika,

český porcelán
� autorské výstavy

� základní instalace zdarma
� vynesení zdarma
� odvoz starých el. spotřebičů zdarma
� záruční i pozáruční servis

Široký sortiment elektro spotřebičů
a příslušenství

Otevřeno každé úterý 10–12 14–17.30

Ing. René HARTL

FYZIOTERAPIE
� masáže, lymfodrenáže
� tělocvik, SM systém
� viscerální terapie
� tejpování – od dubna

Marie Bambasová
Zahradní 934, tel.608 223 271

LÉKÁRNA LIBUŠINA
Libušina 163, Mgr. Petra Makovcová

tel. č. 380 120 513, 724 509 140

MO Bechyně
Z včelařství naučil jsem se
přírodu více znáti a více
milovati, než z mnoha knih
učených.

J. A. Komenský

NAKOUPÍTE U NÁS:

AUTOBATERIE,
MOTOROVÉ OLEJE,
BRZDY,
SPOJKY,
VÝFUKY,
AUTOŽÁROVKY,
AUTOKOSMETIKU,
AUTODOPLŇKY...

#
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Provádíme rizikové kácení stromů
v těžko přístupných místech.

Tel: 606 931 760

Městský zpravodaj č. 3/2017, den vydání: 1. 3. 2017. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 778 545 507,2

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

Koupím mopeda Stadion, Babeta,
pionýra nebo jinou starší motorku CZ,
JAWA, může být i nepojízdná nebo
náhradní díly. Tel: 721 707 587

Koupím obrazy a různé staré věci
nábytek, vojenské, mysl ivecké,
hodinky, rádia, housle, bankovky,
mince, odznaky, porcelán, knihy a jiné.
Jednotlivě, sbírky nebo pozůstalost.
Tel. 722 777 672

ČIŠTĚNÍ
PEŘÍ

PÉŘOVÉ
VÝROBKY

w
w

w
.p

er
o
v
ep

ro
d

u
k

ty
.c

z

BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011

TÁBOR – Alena Berková
Třebízského 839,tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ

SYPKOVIN

PRODEJ KUŘIC 2017
FIRMA
NOVÁK

RADOMYŠL

BECHYNĚ – 10.00 hod.
NÁMĚSTÍ – u infocentra

DNE: 3. 3. || 31. 3. || 3. 5. || 31. 5. || 28. 6.
|| 28. 7. || 25. 8. || 22. 9. || 25. 10. || 23. 11.

červené, černé kropenaté, modré,

žíhané, bílé – stáří 20 týdnů

cena 155 Kč/ks
tel: 602 115 750
www.drubez-novak.cz

NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ

www.persaltus.cz

+420 605 512 451

Neš"pané palivové dřevo v délkách 2m
(cena bez DPH)

jehličnaté palivové dřevo
650 Kč/prm

listnaté palivové dřevo bříza 750 Kč/prm

listnaté palivové dřevo dub 800 Kč/prm

borovice, smrk

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává sle-
pičky snáškových plemen typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách
z našeho chovu!
Stáří: 14 – 19 týdnů
Cena: 149 – 180 Kč/ks

Prodej Bechyně u vlakového nádraží
� 12. března 2017 ve 14.00 h
� 27. března 2017 ve 14.15 h

Při prodeji slepiček výkup králičích
kožek – cena dle poptávky

Vážení spoluobčané, milí hosté,
i naše firma by ráda přispěla k rozšíření Vašeho programu ve Vašem volném čase.

Proto celoročně nabízíme:

è prohlídky zámku
è františkánského kláštera
è okružní jízdy Bechyní mikrobusem
è důkladné pěší prohlídky města – prohlídky náměstí dům od domu
è 9 dvouhodinových výletů do blízkého okolí
è půldenní výlety po celých jižních Čechách
è dopravu do různých míst
è ubytování v Bechyni

Letošní novinka:
è Po stopách slavných osobností našeho města I.

Pořádá: 1. turistické informační centrum v Bechyni
Kde: na náměstí T. G. M. č. 5 /vedle spořitelny/

= 33 let kvalitních průvodcovských služeb v Bechyni.

Přihlášky nutné vždy předem, bližší informace získáte:
e-mail.: touristinformationbechyne@gmail.cz
na tel.: 602 843 442

Touristinformation Bechyně


