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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
září 2017

 94 let Zahrádková Marie
 86 let Ing. Procházka Josef 
  Šťastná Stanislava
 85 let Koucký Jan, Semrád Karel
 84 let Bosák Josef
 83 let Hrušková Marie
  Lenger Miroslav
  Vozábalová Alice
 82 let Čábela Miloslav
  Stachová Anna
 81 let Jiříčková Anna
 80 let Kolihová Marie
 79 let Bosáková Anna
  Kasáčková Marie
 78 let Dejmek Jaroslav
  Vitha Karel
 77 let Blažková Jiřina
  Chaluš Karel
  Kordinová Věnceslava
  Křikava Karel
  Tupá Margita
 76 let Mlázovský Richard

Příspěvky do říjnového vydání 
posílejte nejpozději 18. září na 
propagace@kulturnidum.cz

+ DIAMANTOVÉ SVATBY

Dne 27. 7. 2017 oslavili diamantovou 
svatbu manželé Anna a Jaroslav Lacinovi 
z Bechyně. Manželství uzavřeli před 
šedesáti lety na Staroměstské radnici v 
Praze. Při rodinné oslavě manželům popřál i 
starosta města Bechyně, Ing. Pavel Houdek.

Krásné výročí, šedesát let od uzavření 
manželství, oslavili také manželé Marie 
a Miroslav Kolihovi z Bechyně, kteří dne 
24. 8. 1957 uzavřeli manželství ve Stádlci. 
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Anna a Jaroslav Lacinovi

+ PODĚKOVÁNÍ ZA 
PARTNERSTVÍ 
V PROJEKTU 
ORANŽOVÝ ROK

Tak, jako v předchozích letech, i letos 
Město Bechyně využilo nabídku partnerství 
v projektu Oranžový rok 2017 se společností 
ČEZ a. s.

Chtěl bych touto cestou velice poděkovat 
společnosti ČEZ a. s., která v rámci 
uvedeného projektu finančně podpořila 
pořádání tradičních bechyňských akcí, a to 
soutěž hasičských družstev u příležitosti 
svátku sv. Floriána „O pohár starosty města 
Bechyně“, „Koloběžková grand pr ix 
Bechyně“, „Keramické trhy Bechyně“, 
„Bechyňský festival dechových hudeb“ 
a „Bechyňské doteky“. Letos tyto akce 
nabídly opravdu rozmanitý program, 
z kterého si každý mohl vybrat, a těšily se 
velkému zájmu jak Bechyňáků, tak 
i návštěvníků z blízkého okolí i vzdálenějších 
míst. Všechny akce se velmi vydařily, 
Bechyně žila a všichni jsme se dobře bavili.

Pavel Houdek, starosta města 

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA 
na sběrném dvoře města 
Bechyně od 1. 9. 2017:

PO, ST, PÁ 12–17 hodin
SO 8–12 hodin

Foto: Milan Hořejší

Nad tajemným údolím 

klene se Duha,

co září nejenom po dešti.

Pod ní řeka jak stříbrná stuha,

jak zrcadlo, co nikdo neleští.

Dnes halí se do bílého šifónu,

jak nedočkavá nevěsta,

a očekává poklonu od všech, 

co přijíždějí do města.



+ PROGRAM 
REGENERACE 
MĚSTSKÉ 
PAMÁTKOVÉ ZÓNY NA 
ROK 2018

Ministerstvo kultury ČR v současné době 
připravuje Program regenerace městských 
památkových zón a městských památ-
kových rezervací na rok 2018. Z tohoto 
programu mohou vlastníci nemovitých kul-
turních památek příp. movitých kulturních 
památek pevně spojených se stavbou 
a nacházející se na území MPZ nebo MPR, 
popř. vlastníci nemovitých památek, které 
stojí při vnějším obvodu území MPZ nebo 
MPR nebo v dominantní poloze historického 
města, získat dotaci na obnovu. Příspěvky 
poskytované z tohoto programu jsou přísně 
účelové, mohou být použity jen na úhradu 
prací zabezpečujících uchování souhrnné 

památkové hodnoty kulturní památky, nikoli 
na modernizaci a jiné úpravy prováděné 
v zájmu jejího vlastníka, ani na práce inves-
tiční povahy. Prostředky z tohoto programu 
nejsou zejména určeny na výměny oken 
a dveří, pokud se nenacházejí v havarijním 
stavu, který vylučuje jejich opravu, na 
modernizaci bytového fondu a zřizování 
nových bytových jednotek, na technické 
zařízení budov, projektovou dokumentaci 
a na kopie sochařských děl. Dotace je 
především určena na zvýšené náklady 
spojené se zachováním a obnovou auten-
tických prvků a konstrukcí kulturní památky. 

V Bechyni je vyhlášena městská 
památková zóna, která zahrnuje náměstí 
T.  G. Masaryka a přilehlé ulice (Táborská, 
Dlouhá, Masokrámská, Soukenická, Široká, 
Kašpara Malého, Klášterní, Valtrova), část 
ulice Na Parkánech a část ulice Michalská, 
Křižíkovu vilovou čtvrť a Zářečí. Do mapy 
městské památkové zóny s vyznačením 
objektů, které jsou vyhlášeny jako kulturní 
památky, je možné nahlédnout na inves-
tičním odboru MěÚ v Bechyni. Na tomto 
odboru je možné si také vyzvednout úplné 
znění zásad Ministerstva kultury ČR pro užití 
a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace MPR a MPZ. Žádosti o dotaci na 
rok 2018 se přijímají do 20. 10. 2017 na 

investičním odboru MěÚ Bechyně, tel. 381 
477 012. Žádost se píše volnou formou, ve 
které se uvede, o jaký objekt se jedná a na 
obnovu které části objektu se dotace žádá. 
K žádosti musí být přiloženo:
ź závazné stanovisko úřadu obce s roz-

šířenou působností tzn. MěÚ Tábor, 
referát regionálního rozvoje

ź doklad osvědčující vlastnické právo ke 
kulturní památce tzn. výpis z katastru 
nemovitostí, který není starší než 
6 měsíců

ź pokud nejste vlastníkem nebo jediným 
vlastníkem nemovitosti, plnou moc od 
vlastníka nebo spoluvlastníka, že 
můžete vykonávat veškeré úkony 
spojené s obnovou dané kulturní 
památky

ź stavební povolení, příp. ohlášení vydané 
MěÚ Bechyně, odbor výstavby a ŽP

ź fotodokumentace současného stavu 
kulturní památky nebo jejích částí podle 
rozsahu prací, ke kterým se váže žádost 
o dotaci

ź položkový rozpočet na obnovu té části 
kulturní památky, na kterou se žádá 
o dotaci.

Ilona Zvolánková
vedoucí investičního odboru

+ ZÁKAZ ZVUKOVÉ 
REKLAMY

Rada města Bechyně schválila na své 
schůzi dne 14. srpna 2017 právní předpis – 
Nařízení č. 1/2017, kterým se zakazuje 
reklama šířená na veřejně přístupných 
místech mimo provozovnu. Nařízení bylo 
vyhlášeno zveřejněním na úřední i elektro-
nické úřední desce a dnem 1. září 2017 
nabývá účinnosti. 

Nařízení zakazuje šíření zvukové 
reklamy na veřejně přístupných místech, 
resp. v některých ulicích, vyjmenovaných 
v čl. 2 tohoto Nařízení. 

Rada města po velmi pečlivém zvážení 
všech okolností, i na základě stále rostou-
cího počtu stížností na obtěžování nepřimě-
řenou zvukovou reklamou, přistoupila 
k regulaci zvukové reklamy. Jde zejména 
o oznamování či prezentaci různých cirkuso-
vých podniků, prodejních a obdobných akcí 
či nabízení služeb na nám. T. G. Masaryka. 

Rada města využila zákonného zmoc-
nění obsaženém v zákoně č. 40/1995 Sb. 
o regulaci reklamy a vydala toto Nařízení. 
Zakázanými reklamními médii, jimiž je 
reklama šířena, jsou zejména reproduktory, 
tlampače, reproduktory umístěné na sil-
ničních vozidlech, případně další média, 
která jsou způsobilá šířit reklamu zvukem. 
Zákaz se netýká šíření rozhlasového 
a televizního vysílání a místního rozhlasu 
(mimo jiné se od 1. 1. 2017 v místním 
rozhlase nezveřejňuje žádná komerční 
reklama) 

Na základě vydaného Nařízení se 
reklama šířená zvukem ve vyjmenovaných 
ulicích považuje ve smyslu ustan. § 2 odst. 
1 písm. d) a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., 
v platném znění, za zakázanou. Za porušení 
tohoto Nařízení hrozí šiřiteli zvukové 
reklamy pokuta. 

Pavel Houdek

1.

2.
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+ MODERNIZACE 
TYRŠOVY ULICE 
SE ODKLÁDÁ

Vážení spoluobčané,

jistě jste si všimli, že jsme v Tyršově ulici 
provedli opravu chodníků, výměnu silničních 
obrubníků, obnovu uličních vpustí na zlep-
šení odtoku dešťových vod a pokládku 
přídlažby na základě avizované moder-
nizace silnice II/122 v tomto úseku, kterou 
měla realizovat Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje. Tyto opravy byly prove-
deny dle projektem navržené nivelity nové 
komunikace, proto v některých místech jsou 
přídlažba a uliční vpusti výše, než původní 
komunikace. Termín zahájení modernizace 
silnice byl domluven na 7. 8. 2017 a měla být 
financována z dotací IROP. Bohužel týden 
před plánovaným zahájením prací na mo-
dernizaci silnice jsme obdrželi informaci, že 
dotace nebyla přidělena. SÚS bude tedy 
žádat o dotaci v další výzvě, která by měla 
být vyhlášena v září tohoto roku. Samotná 
modernizace silnice by měla být realizována 
na jaře 2018. Tak jen doufám, že tomu tak 
bude.

Pavel Houdek, starosta
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 3, 4 / 3. etapa rekonstrukce sídl. 5. května – dokončeny práce na rekonstrukci vodovodu
          a kanalizace, probíhají práce na rekonstrukci VO, v září budou zahájeny práce 
          na rekonstrukci povrchů.

3.

4.

5.

6.

7.

1, 2 / Obnovené hřiště na sídlišti Na Libuši doplněné o nové herní prvky.

5, 6 / V Tyršově ulici je dokončena plánovaná oprava chodníků, výměna silničních 
         obrubníků, obnova uličních vpustí a pokládka přídlažby. Viz článek výše.

5, 6 / 2. etapa obnovy sídl. Na Libuši, blok bytových domů č.p. 657–660 
        – probíhají práce na výměně kanalizace.
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P o  v e r n i s á ž i  v ý s t a v y 
porcelánových obrazů paní 
Heleny Schmaus-Shoonerové, 
která se konala 10. června, 
jsme byli požádáni, abychom 
nechali otisknout doprovodnou 

řeč zde přednesenou panem Janem 
Kačerem. Nyní předkládáme:

Helenka, Helenka Schmausová má 
výstavu v Bechyni v muzeu.

Sedím pod slunečníkem na zahrádce 
a myslím na Helenu i na Bechyni. Jakoby 
jedno od druhého nešlo oddělit. Kolem mne 
poskakují kosové a vůbec jim nevadí klapot 
stroje po tetičce. Mně ovšem vadí, že jsou 
nebarevní. Už jsem si zvykl na barvy mod-
rých ptáčků, které pod rukama Helenky 
povstávají a přinášejí radost svým kobalto-
vým zářením. 

Na začátku padesátých let, to je v době, 
kdy jsme do Bechyně přišli, bylo tohle město 
svým způsobem slavné. Byl tady velebný 
most, po něm se proháněl líbezný vláček 
poháněný proudem, klášter se sklípkovou 
klenbou a refektářem, velký zámek slavného 
rodu, teplá řeka Lužnice, skály, slavní vodá-
ci, Majka Čech, Evžen Illín a keramická 
škola. A v té škole plno báječných učitelů, na 
které nelze zapomenout, Ševčík, Milota, 
Soldát, Procházka Christ, Dobiáš, Smíšek, 
vládce školy Ing. Petrů, přísný a spravedlivý. 
Ve čtyřech ročnících školy bylo zhruba sto 
žáků, převážně z okolí, ale tu a tam i z dáli. 
Škola jež přitahovala jakousi vůní svobody, 
v té mírně nostalgické a smutné době, vůní 
velmi vzácnou. Většina žáků měla jakýs 
takýs talent. Byla to škola výběrová. A páni 
učitelé byli pevně rozhodnuti, že talenty žáků 
využijí a pomohou je rozvinout. A tak patnác-
tiletým dětem odhalovali tajemství tvůrčího 
života, a to nejen v oboru výtvarném, ale 
v práci keramické vůbec. Přírodní krása 
Bechyně, její lesy, rybníky, lázeňská zákoutí, 
byla inspirací, a tak městečkem probíhala 
mládež, která malovala, tančila, zpívala, 
sportovala a milovala. A milovala školu. Pár 
slavných jmen měla škola v základu, o další 
se snažila. A pak se ve škole objevila 
Helenka. Měla to složité. Bydlela ve slavné 
vile nad řekou a byla tak zvaně z lepší rodiny. 
Tak trochu výjimečná, kamarádská, sran-
dovní holka… Bylo pár let po vyhrané válce, 
věřilo se na věčný mír, a že zítra se bude 
tančit všude. I Jan Werich zpíval něco 
podobného jako že: 
„... když všichni všechněm všechno dáme, 
tak budem všichni všechno mít dohromady.“

Ideálem doby byl kolektiv, a kdo na to 
nebyl, byl v potížích. A taky začínal maličký 
strach z toho, abych se moc nelišil. Ale 

studovali tady i výlupci, kteří se hodně lišili. 
Například Pavel Fierlinger, synovec mini-
sterského předsedy, který odmítal bydlet 
v intru a navíc měl psa. A Helenka, která 
dělala, co mohla, by se s ní kamarádilo, ale 
bydlela si ve vile. To jsou takové anekdoty, 
ale je v nich cosi zakleto. Helenka prošla 
bechyňskou školou a taky karlovarským 

učilištěm a já jsem ze školy zmizel a zmizela 
mi na čas i Helenka. Po čase, jenž pře-
skočím, jsem do Bechyně přijel a dostal 
pozvání navštívit tu slavnou vilu a tu dávnou 
Helenku. Tak jsme se sešli po dlouhé době 
a povídali a povídali. A to Helenka báječně 
umí. Zatím co já znal mladou Helenku 
nezralou, teď jsem potkal dámu už uzrálou, 
ale hlavně obklopenou dílem. Zatím co jsem 
v mládí znal Helenku s jedním jménem, teď 
měla jména dvě. A taky už nebyla jen holka 
z Bechyně, ale dáma z Kanady. Na stožáru 
v zahradě pečlivě ošetřované vlála kanad-
ská vlajka. Ale co je hlavní, dům byl a je plný 
Helenčina umění. A teď jsem konečně 
u toho, proč jsem tady s Vámi. Teď konečně 
přestanete poslouchat nepodstatné a vrhne-
me se na výstavu.

Helena vystudovala UMPRUM a odjela 
do Kanady. Tady našla muže, lásku, dceru. 
A  tady našla svoji inspiraci. Tady objevila 
sílu, kterou jistě v sobě musela mít dávno. 
Přírodu, zvířata, soucit a moudrost přesa-
hující hranice. Nová země ji inspirovala, 
začala malovat indiány a koně a zvířata 
a spojovala porcelánový domov s poznaným 
světem, který se jí otvíral v Kanadě. Modrý 
kobalt jako motiv Václava Špály. Helenka je 
modrá. Ze škol vyšlo mnoho keramiků, 
mnoho jich školu nemá a hledá svůj výraz. 
V tisících kreacích a podobách se keramika 
uchází o pozornost. Na první pohled pozná-
te modrého ptáčka či malovanou kachnu 
nebo talíř s indiánem. To je od Schmausky 
Shoonerové. Ale nejen to. Helena se vrátila 
do Bechyně a přivezla s sebou kus Kanady. 
Zcela samozřejmě a bez rozpaků tvoří svoji 
keramiku a ta je pořádně česká a pořádně 
kanadská a ono to jde. Helenka je ovšem 
nejen skvělá, nadaná, pilná a pracovitá 
keramička, ona je i navíc člověkem Božím. 
V té slavné vile sjednocuje kamarády ze 
světa, zve bohaté i chudé, podporuje potřeb-
né, vydává prachy na přispění chudákům. Je 
velvyslankyní dvou zemí. Je kamarádkou, 
přítelkyní. Je prostě osobností, která vy-
rostla obklopena vzácnými a ušlechtilými 
lidmi, dokázala spojit svůj osobnostní pohled 
a tradiční řemeslo. Dokázala překonat 
ostych a uzavřenost blízkých a pořádá jakési 
salony, kde se dobře daří, kde se dobře vaří, 
kde se žije jemně a slovem božím a kde nic 
světského není cizí.

Helenčino umění posoudíte sami. Nebu-
dete lhostejní. Poznáte ho na první pohled. 
Věřím, že v něm poznáte i skvělou a obě-
tavou dámu, neustále pracující a myslící na 
druhé. A těch druhých je. Ten svět nená-
vistných teroristů a sobeckých prestižních 
utkání o místo na slunci je u Heleny nepří-
tomen. Ve vile nad teplou řekou Lužnicí, ve 
které jsme se všichni vykoupali a nechali 
pokřtít, je zásluhou Helenky svět lásky, 
porozumění a tvořivosti. A část tvorby, této 
vzácné dámy, máte možnost si prohlédnout 
a posoudit.

Šla hokyně do Bechyně
vykoupat se v rašelině
ťapity, ťapity, ťap
škoda toho malování,
že netrvá do skonání
šla Helena do Bechyně
ťapity, ťapity, ťap!

+ OSLAVA DNE PRO 
SENIORY 
V MĚSTSKÉM MUZEU

Tak už je to potřetí, kdy stálou expozici 
a stávající výstavu v galerii nabízíme 
seniorům (na počest jejich významného 
dne) k prohlédnutí zdarma. Den seniorů 
vychází každoročně na 1. října. U nás 
v muzeu bude ovšem oslaven až 2. 10. čili 
v pondělí, a to od 9 do 16 hod. Přijďte 
navštívit obě prezentace. Část s výstavou 
obrazů Emmy Srncové, která ten den končí, 
je bezbariérová. Přijměte pozvání na malé 
pohoštění a popovídání. 

JJ

Ještě poděkování všem, kteří sami 
reagovali na výzvu a přinesli nějaké dary 
(starožitnosti) do našeho bazaru. Bazar 
stále pokračuje a veřejná sbírka na podporu 
restaurování soch světců ze sbírek muzea 
probíhá nyní v prostorách muzea, na 
podatelně Městského úřadu, v Městské 
knihovně a v galerii a vinotéce Galvína. 

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

LÉTO JE PRYČ

V knihovně se opět vracíme 
k tradiční výpůjční době. A co 
se přes prázdniny povedlo? 
Na plovárně jsme otevřeli 

další miniknihovničku vyřazených knih, které 
zpříjemnily čas strávený u vody. 

Čtenáře jsme zahrnuli během horkého 
léta aktuálními knižními novinkami a potěšil 
nás zájem o společenské hry, které jsme 
před prázdninami v rychlosti nakoupili. 
Půjčují se a k naší velké radosti si je přišly do 
knihovny vyzkoušet hlavně děti, které jezdí 
do Bechyně na prázdniny a nechtějí se nudit, 
takže se zúčastnily nabízeného středečního 
programu mezi knihami. Zato dospěláci nás 
zklamali. Veřejné čtení na náměstí jsme 
museli pro nezájem návštěvníků zrušit. Že 
by úplněk lákal do ulic víc než novoluní? 
Nemyslete si, i tato fáze Měsíce má zázrač-
nou moc. Je to zlom mezi vyčerpáním a pří-
valem nové energie. Nastává čas pro nové 
začátky – září! 

Přejeme všem úspěšné zahájení školní-
ho roku a dětským čtenářům připomínáme, 
že se pořád můžou zapojit do soutěže Lovci 
perel, protože Co kniha, to perla!

EH

4 Městský zpravodaj Bechyně /ZÁŘÍ 2017 



+ 25. BECHYŇSKÝ 
FESTIVAL 
DECHOVÝCH
HUDEB 2017

Kulturní středisko města Bechyně v čele 
s jeho ředitelem Štěpánem Ondřichem za 
podpory Města Bechyně, Jihočeského kraje 
a Nadace ČEZ uspořádalo jubi lejní 
25. ročník Bechyňského festivalu dechových 
hudeb. Již 12. rokem se tato akce koná na 
fotbalovém stadionu v Písecké ulici. Ukazuje 
se, že to byl skvělý nápad, přesunout tento 
festival z klášterní zahrady do prostoru 
stadionu, kde je veškeré zázemí jak pro 
účinkující, tak i pro návštěvníky.

V neděli dne 6. 8. 2017 od 13.00 hodin 
předstoupili před tribunu protagonisté 
festivalu moderátoři Helena Hýnová a Petr 
Kronika, kteří přivítali na 800 účastníků, 
účinkujících a také hostů, mezi nimiž byl 
zakladatel tohoto festivalu Jan Šupálek 
z Liberce, hudební skladatel, pedagog a diri-
gent Jožka Ištvánek z Hovoran, hudební 
skladatel Vladislav Suda a textař Jaroslav 
Hájek, Štěpán Ondřich s manželkou Maruš-
kou v tradičních „blaťáckých krojích“  a také 
starosta Města Bechyně Pavel Houdek.

Festival zahájila moravská DH Bludověn-
ka z lázeňského města Bludova, z podhůří 
Jeseníků, s kapelníkem Milošem Příhodou 
a zpěváky Květou Blažkovou, Alešem Pe-
čem a Honzou Večeřem. Muzikanti zahráli 

výběr skladeb od moravských i českých 
autorů a byli určitě přínosem pro zpestření 
repertoáru.

Dalším souborem byla DH jihočeská 
Vlachovka s kapelníkem Jaroslavem 
Novotným a zpěvačkami Olgou Kubíčkovou 
a Janou Brabcovou. Tato kapela prošla 
velkou generační obměnou v roce 1997 
a hraje převážně lidové písně z Veselských 
a Mažických blat, odkud také pochází 

většina muzikantů.
Třeboňská 12 byla další vystu-

pující kapelou, která vznikla v roce 
1928 jako Sklářská kapela v Chlu-
mu u Třeboně. Od roku 1983 nese 
nynější název a řídí ji kapelník 
a zpěvák Vladimír Stellner. Dnes 
tady s ním zpívala Iveta Krýslová. 
Kapela hraje převážně jihočeské 
písničky známých autorů.

V Bechyni hodně oblíbená byla 
další DH – západočeská Chodo-
varka z Chodové Plané s kapelnicí 
Věrou Kestřánkovou, která převza-
la otěže po svém otci v roce 2008. 
Věra vystudovala vysokou školu 
na svůj hudební nástroj klarinet a 
nyní působí jako pedagožka na 
hudební škole. Ve zpěvu mimo ní 
působí v kapele Lucie Márová, 

Lucie Schwalbová a Václav Kašpar. Kapela 
má široký repertoár skladeb našich známých 
autorů a skladatelů.

Další v pořadí zahrála DH Keramička 
s kapelníkem Petrem Kolářem, který přebral 
žezlo po velmi úspěšném muzikantovi Petru 
Törökovi. Ten se nyní věnuje 
zpěvu spolu s Ivetou Hantá-
kovou, Helenou Hýnovou 
a Alešem Kolářem. Kera-
mička hraje vlastní skladby 
autora Vladislava Sudy a dal-
ších českých i moravských 
autorů.

Bechyňský festival zaha-
jovali vloni Babouci, tak pro 
změnu letos uzavírali tento 
maraton. Petr Shýbal jako 
kapelník Babouků drží stále 
stejný rituál, kdy kapela hraje 
lidovou muziku v lidovém 
podání.

Moderátoř i  využíval i 
přestávek mezi nástupy 
kapel k různým rozhovorům 
se známými osobnostmi 
a také připomněli a před-
stavili organizační výbor 

tohoto festivalu, ve kterém jsou od počátku 
Jan Šupálek, Stanislav Fuka, Jiří Uchytil 
a Jaroslav Drda. Ti se postupně vyjadřovali 
k této činnosti a svorně prohlásili, že míní 
i nadále pracovat a pomáhat kulturnímu 
středisku pro zachování tohoto festivalu do 
budoucna.

Závěr celého nedělního odpoledne patřil 
všem muzikantům, kteří zde zůstali, aby 
mohli společně vystoupit v monstrkoncertu 
při skladbách Bechyňské setkání – dirigent  
Vladislav Suda, Moje Česká vlast a Zůstaň 
tu s námi… dirigent Jožka Ištvánek.

Tímto skončil tento bechyňský festival 
a uzavřel tak úspěšné čtvrtstoletí, které uká-
zalo, že bechyňští jsou dobrými organi-
zátory, kteří tu pracují pro druhé a přinášejí 
nám možnost skvělé zábavy při těchto 
setkáních. 

Tak zase příště na shledanou v Bechyni.

Karel Novotný, misionář DH
Leština u Světlé

KULTURNÍ 
STŘEDISKO MĚSTA 
BECHYNĚ DĚKUJE
ZA PODPORU 

KULTURNÍHO LÉTA:

Ministerstvu kultury České republiky, 
Jihočeskému kraji, Nadaci ČEZ, Městu 
Bechyně, Českému rozhlasu České 
Budějovice, Radiu Dechovka, Jihočeské 
televizi, Kulturne.com, MAS Lužnice, obci 
Sudoměřice u Bechyně, obci Vlastiboř, RC 
Hrošík, ZUŠ Václava Pichla, Farnosti 
Bechyně, Sunshine Kabaretu, La Pellegrině 
pod vedením Dirkjana Horringy, BDS 
Lužnice, Městské policii, Policii ČR, 
BYTENESu, FC Bechyně, Lázním Jupiter, 
Zahradnictví u Benešů, DJ Paul, Micro-
Epsilonu, Optice Ursíny, Čajobaru U Sovy.

Za pomoc při organizaci Standovi Fukovi, 
Jardovi Drdovi, Jirkovi Uchytilovi, Danu 
Dvořákovi, Janu Škorcovi, Dagmar Cibul-
kové, Heleně Příhodové, Miroslavu 
Ambrožovi. A v neposlední řadě panu 
starostovi Ing. Pavlu Houdkovi.

Dále bych chtěl poděkovat Vám divákům, 
pro které vše děláme, a doufáme, že se Vám 
naše akce líbí.

Osobně děkuji za počasí, které nám letos 
opravdu přálo :-).

Za Kulturní středisko města Bechyně
Mgr. Štěpán Ondřich



KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ ZÁŘÍ
2017

DIVADLO

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

+  PRAVIDELNÉ HERNY: 
Pondělky a středy 9.00–11.00 hodin 
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka100 Kč/10 vstupů
Středy – výtvarné dílničky

+  ZÁVODY ODRÁŽEDEL
Středa 13. září / 9.00–11.00 hodin / RC Hrošík

+  POHÁDKOVÁ DÍLNA
Sobota 23. září / 9.00–10.00 hodin / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky 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.

VÝSTAVY

GALERIE U HROCHA
 TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE...
 Vernisáž v úterý 19. září / 15.00 / RC Hrošík
Domov pro seniory Bechyně ve spolupráci se SUPŠ a Vlastou 
Sušerovou vás zvou na výstavu výtvarných prací z DpS Bechyně.

G MĚSTSKÉHO MUZEAALERIE 
 EMMA SRNCOVÁ
 Výstava obrazů a litografií potrvá do 2. října

 VYNÁLEZY FRANTIŠKA KŘIŽÍKA
 – Interaktivní výstava
Přednáškový sál muzea nabízí setkání s vynálezy Františka Křižíka 
hravou formou. Staňte se např. strojvedoucím vlaku na trati 
Tábor–Bechyně, rozsviťte fontánu na pražském výstavišti. Herna 
pro nejmenší. Výstava potrvá do 17. září.

V Den seniorů 2. října zve Městské muzeum na prohlídku všech 
svých expozic seniory zdarma. 

GALERIE GALVÍNA
 FRANTIŠEK TOMÍK – Paralelky
 Vernisáž v sobotu 2. září v 15 hodin

ZAČÍNÁME KONČIT

Neděle 24. září / 19.00 hodin / 
Velký sál KD / Vstupné 360, 340, 310 Kč
Komedie autora a komika Sébastiena Thiéryho. Ve Francii velmi 
populární hra nabízí unikátní herecké příležitosti jak pro Barboru 
Hrzánovou, která ztvárňuje jednu ženskou hrdinku, a přesto se 
jedná o dvojroli, tak pro Radka Holuba, který hraje manžela 
přesvědčeného, že jeho žena stárne příliš rychle a že je třeba se jí 
co nejdříve zbavit. Ale možná je za jejich manželským odcizením 
něco docela jiného. 
Předprodej vstupenek na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD, 
v Městské knihovně a Městském informačním centru v muzeu.

24. 9.

Pátek 22. září / 18.30 / Před kinem / 
Vstup zdarma
Aktuální sci-fi, kde dochází k již 
tradičnímu boji dobra se zlem, v době, 
kdy lidskost se vytrácí a je nahrazena 
věcmi  všedních  dn í ,  k te ré  se 

nahromadí.
Po skončení 
n á s l e d u j e 
k o n c e r t 
k a p e l y 
Schrödingerova kočka 
(alternative / Praha)
Pořádá Kinokavárna ve spolupráci 
s Kulturním střediskem města Bechyně.

HON NA CVACHA – Divadlo Zropuch

PRO DĚTI

Sobota 23. září / 10.00 / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Jak se vypořádat s podivuhodnou rodinou Kyklopů, kteří rádi 
zpívají, jsou tak trochu superhrdinové a vůbec se dost liší od lidí? 
Dokážou být mezi námi šťastní? Interaktivní pohádka v podání 
Divadla Kaká o každodenních životních nástrahách a patáliích 
rodinky, která se zjevně liší od té naší lidské. Po vyslovení 
kouzelného zaříkadla čeká děti legrační překvapení.
Před pohádkou proběhne v RC Hrošík pohádková tvořivá 
dílna.

KYKLOPCI

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

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ



Úterý 5. září / 19.00 / Kino / 50 Kč
Dva prosté příběhy, dva rozdílné hudební styly. Dva trumpetisté, 
dva dechové orchestry, dvě neúspěšné účastnice konkursu na 
zpěvačku. Kmochův Kolín a Semafor. Formanův a Ondříčkův 
oslnivý filmový debut.

KONKURS
BIO       BABÍ LÉTO

PŘIPRAVUJEME

Pondělí 30. října / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč, 
315 Kč, 290 Kč
Jakub Smolík je současná umělecko-interpretační osobnost, jež 
svými sladce laděnými písněmi oslňuje zejména něžnou část 
publika. Má na kontě více než 24 alb a patří k českým interpretům 
s největší fanouškovskou základnou. Jeho koncerty doprovázené 
vlastní doprovodnou skupinou jsou obohaceny humorem i jevištní 
zábavou, čímž umocňuje divácký zážitek a potvrzuje skutečnost, že 
jeho představení není jen běžný koncert, avšak i zábavná show. 

Předprodej vstupenek na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD, 
v Městské knihovně a Městském informačním centru v budově 
muzea na nám. T. G. M.

POHYBOVÉ AKTIVITY
PILATES

Úterky od 5. září / 19.00–20.00 hod. / 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 od 7. září / 19.00–20.00 hod. / 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 od 4. září / 18.00–19.00 hod. / 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 od 17. září / 18.30–19.30 hod. / 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 od 12. září / 16.30–17.30 hodin / RC Hrošík
Hravější než Zumba pro dospělé a jsou eliminované určité pohyby, 
které nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Na první hodině 12. 9. rádi uvítáme nové zájemce.
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

DUŠEVNÍ AKTIVITY, KURZY

Úterý 5. a 12. září / 10.00 hodin / RC Hrošík
Zahájení kurzu v pondělí 18. září / 8.30 hodin / Klubovna KD
Kurz pořádaný neziskovou organizací Attavena ve spolupráci 
s Kulturním střediskem města Bechyně je určen rodičům, kteří se 
chtějí vrátit z rodičovské dovolené zpátky do práce nebo se chtějí 
lépe zorientovat na trhu práce. Přihlášky do kurzu přijímá 
koordinátorka projektu Michaela Lukáčová na tel. 774 223 428 
nebo na e-mailu: michaela.lukacova@attavena.cz
ZDARMA včetně hlídání dětí!

V PRÁCI JAKO DOMA
– informativní schůzka

Zahájení v pátek 15. září 2017 v 19.00 hod. ve velkém sále KD 
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová. 
Kurzovné 1200 Kč prodloužená 100 Kč, věneček 120 Kč, gardenka 
390 Kč. Ještě stále se můžete přihlásit, ale přijímáme již POUZE 
CHLAPCE nebo PÁRY!
Volejte 776 381 203, pište na email: program@kulturnidum.cz 

POSLEDNÍ VÝZVA!!! KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

DYNAMIC YOGA
Středy od 6. září / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění 
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

graf 

Pondělky od 25. září / 16.00 hod. / RC Hrošík / Zdarma
Slovní zásoba a procvičování gramatiky (podle potřeby). Témata 
budou stanovena podle zájmu společně s účastníky při první 
hodině, popřípadě doplňována v průběhu semestru. Seminář je 
bezplatný a je určen výhradně pro penzisty. Předpokladá se 
základní znalosti němčiny, tak aby byla možná komunikace.
Lektorem seminaře je Dr. Ludwig Diess.
Informace na tel.: 606 911 007, reditel@kulturnidum.cz

KONVERZACE V NĚMČINĚ pro seniory

JAKUB SMOLÍK 
s kapelou

BI

g r
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KINO BECHYNĚ ZÁŘÍ 2017 

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
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2. SOBOTA V 17.00

HURVÍNEK A KOUZELNÉ 
MUZEUM

Animovaný / Komedie – ČR, Belgie, Rusko
Legendární hrdinové přicházejí 

v animované komedii pro celou rodinu.
85 min, mládeži přístupný, 120 Kč

2. SOBOTA VE 20.00

TEMNÁ VĚŽ
Akční, dobrodružný, fantasy – USA

Ambiciozní příběh od jednoho z nejuzná-
vanějších  autorů Stephena Kinga se 
konečně dostává na filmová plátna.

91 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

5. ÚTERÝ V 19.00

KONKURS
Hudební – Československo 1963

Dva prosté příběhy. Dva trumpetisté, dvě 
neúspěšné účastnice konkursu na 

zpěvačku. Kmochův Kolín a Semafor. For-
manův a Ondříčkův oslnivý filmový debut.

82 minut, mládeži přístupný, 50 Kč

7. ČTVRTEK VE 20.00

LOGANOVI PARŤÁCI
Komedie – USA

Natočil jako anti-verzi ke své Dannyho 
lupičské trilogii režisér Steven Soderbergh.
119 minut, české titulky, od 12 let, 110 Kč

9. SOBOTA VE 20.00

TO
Horor / mysteriózní / thriller – USA

Na motivy velmi oblíbeného románu 
Stephena Kinga, který již celá desetiletí 

naplňuje čtenáře hrůzou.
135 min, české titulky, od 15 let, 120 Kč

13. STŘEDA VE 20.00

DAVID GILMOUR 
V POMPEJÍCH

Koncert – Velká Británie
Skladatel, zpěvák a kytarista legendár-
ních rockerů odehrál v červenci 2016 

v kulisách ruin nejstaršího amfiteátru na 
světě dva spektakulární koncerty. Vznikl 
tak ohromující snímek, v němž zazní hity 

Gilmourovy sólové kariéry i klasiky 
z vrcholných let Pink Floyd.

120 min, mládeži přístupný od 12 let, 
250 Kč, v předprodeji  200 Kč

15. PÁTEK VE 20.00

PO STRNIŠTI BOS
Drama / Válečný / Komedie / Historický – ČR

Svým námětem zapadá do řady filmů 
Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, 
v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví 

o fázích života mužského protagonisty na 
pozadí dějinných událostí.

110 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

16. SOBOTA VE 20.00

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
Romantický / komedie – USA

Držitelka Oscara Reese Witherspoon se 
bude ptát: „Který je ten pravý?“.

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

19. ÚTERÝ VE 20.00

VÍNO NÁS SPOJUJE
Drama – Francie

Jean (Pio Marmai) se po smrti otce po 
letech musí se svými sourozenci Juliettou 
(Ana Girardot) a Jéremym (François Civil) 
domluvit, co bude s rodinným vinohradem.

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

21. ČTVRTEK VE 20.00

ZKRÁTKA KRAŤAS
Kreslený film / animace 

 CZ / SK / HU / PL / SI / HR
Nejlepší animované filmy ve střední 

Evropě, aneb animace není jen pro děti…
69 min, české titulky, od 12 let, 100 Kč

23. SOBOTA V 17.00

LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA
Pohádkové pásmo – ČR

Loupežnická pohádka, Rézi a Brok 
pouštějí draka, A neříkej mi Vašíku, 
Půlnoční příhoda, Cvrček a slepice, 
O smutné princezně, Krtek a telefon.
77 minut, mládeži přístupný, 80 Kč

23. SOBOTA VE 20.00

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
Akční / komedie – USA

Agentury Kingsman a Statesman musí 
porazit pořádně cáklou padoušku Poppy 

(J. Moore) a zachránit zase celou planetu.
141 min, české titulky, od 15 let, 130 Kč

26. ÚTERÝ VE 20.00

DOBRÝ ČASY
Krimi / Drama – USA

Constantine (Robert Pattison) se kvůli 
vysvobození svého bratra z vězení vydává 
na zoufalou cestu městským podsvětím.
100 min, české titulky, od 12 let, 100 Kč

28. ČTVRTEK VE 20.00

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Drama – ČR

Druhá kapitola rodinné kroniky 
Zahradnictví se odehrává na pozadí 

převratných událostí v letech 1947–1953.
115 min, přístupný, 120 Kč

30. SOBOTA VE 20.00

AMITYVILLE: PROBUZENÍ
Horor / Thriller – USA

Belle, její mladší sestra a bratr v kómatu 
se přestěhují se svou matkou Joan do 
neslavně proslulého domu Amityville.
85 min, české titulky, od 15 let, 110 Kč

PROGRAM
v Lázních 
Bechyně s.r.o.

Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč
 2. 9. sobota RM band
 5. 9. úterý RM band
 7. 9. čtvrtek Allegro band
 9. 9. sobota Countrio
 12. 9. úterý Allegro band
 14. 9. čtvrtek Mr. Driver
 16. 9. sobota Karel Kodl
 19. 9. úterý RM band
 21. 9. čtvrtek Allegro band
 23. 9. sobota Countrio
 26. 9. úterý Mr. Driver
 Václavská zábava
 28. 9. čtvrtek Allegro band
 30. 9. sobota Countrio

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod.
Vstupné 35 Kč 
 1. 9. pátek Mr. Driver
 8. 9. pátek Ševětínka
 15. 9. pátek Ševětínka
 22. 9. pátek Cora
 29. 9.  pátek Allegro band

Písnička – sál: určeno k poslechu
19.30–21.00 hod.
Vstupné 30 Kč
 4. 9. pondělí Malá muzika
 11. 9. pondělí Allegro band
 18. 9. pondělí Echo
 25. 9. pondělí Luňáčci

U Nás Doma 
Fest 3

Jen pár kroků po starých schodech 
pod bechyňský Větrov, zámek, sko-
kanský můstek.

Tam na louce se bude konat již třetí 
ročník UNDF, kde v harmonii s přírodou 
a dobrou náladou můžete vidět tři divadla 
a slyšet pět kapel od folku až po různé 
alternativy rocku.

První divadlo určené dětem zahájí fest 
ve dvě hodiny a poslední kapela zakončí 
kolem desáté.

Akce je zdarma a cesta bude značena 
od muzea šipkami.

Těšíme se na vás, O a V.

23. 9. 2017
14.00

Sbor dobrovolných hasičů Bechyně
 pořádá 

v sobotu 30. září 2017 
zábavné odpoledne pro děti s názvem 

POHÁDKOVÁ 
BECHYNĚ 

Cesta městem plná her, zábavy 
a pohádkových bytostí  

od 14.00 do 17.00 hodin 
Start na náměstí T. G. Masaryka,

 cíl u Kulturního domu, kde bude na děti 
čekat překvapení.



ochutnávka

domácího pečiva

a slosování o jedno

VELKÉ

překvapení!!!

pro kočičáky ze spolku KOČKA V SRDCI

sob�a 9–17 h / neděle 9–15 h
Baráčnická rychta, Týn nad Vltvou

+ JUNÁK 
– ČESKÝ SKAUT 
STŘEDISKO BECHYNĚ

Letní prázdniny využilo naši táborovou 
základnu v Haškovcově Lhotě přes 150 dětí 
ze tří skautských středisek. Tábor zahájili 
skauti z Kostelce nad Labem, druhý běh si 
vyzkoušely skautky z Prahy 5, středisko 
Hiawatha a závěr patřil věrným skautům ze 
Strakonic.

Díky správci základny Janu Valentovi, 
Jiřímu Novotnému, Miroslavu Markovi a Ja-
nu Procházkovi se podařilo zase více zkva-
litnit pobyt jmenovaným střediskům. Všichni 
uvítali vydlážděnou jídelnu včetně jejího 
zastínování stahovací roletou, v letošních 
vedrech 100% využitou. Skautům i skaut-
kám se u nás líbí a příští prázdniny by opět 
rádi přijeli, pokud to pro velký zájem jiných 
středisek bude kapacitně možné. 

Náš 3. oddíl „Jitřní Stovka“ již podruhé 
využil základnu turistického a vodáckého 
oddílu Žbrundíci, kde jsme na týdenním 
táboře doputovali celoroční oddílovou hrou 
od Quebecu až na Yukon kanadskou 
pustinou za zlatem.

Aby náš tábor byl úspěšný, za to patří 
poděkování všem, kteří nám nezištně 
pomáhají.

Díky                                      Václav Filipi 

+ OHLÉDNUTÍ ZA 
PRÁZDNINAMI

Zářijový příspěvek za naši školu bývá 
věnován akcím, které proběhly o prázd-
ninách. Nejinak tomu bude i letos.

V pátek 30. 6. 2017 začaly oblíbené 
výtvarné kurzy pro veřejnost. V letošním 
roce se jich účastnilo na sto frekventantů 
a k naší radosti jsme otevřeli i kurz dekorace 
keramiky a textilních technik. V rámci kurzu 
grafických technik proběhla ukázka síto-
tisku, proběhlo i oblíbené pálení v peci na 
dřevo na školním dvoře, jemuž předcházela 
zásadní oprava topeniště, roštu a dna pece. 
Poděkování za to, jakož i za samotný výpal, 
patří Petru Pichovi a Liboru Hoškovi. 
Svými díly se kurzisté mohli pochlubit na již 
tradiční výstavě, která se konala ve školní 
Galerii Na chodbě v sobotu 8. 7. 2017 od 
14.00 do 18.00. Jako vždy byla velmi bohatě 
navštívena a opět ukázala, co dovedou za 
týden udělat lidé, kteří mají rádi výtvarno. 
Součástí výstavy byla anketa o nejlepší 
výrobek v kategoriích Keramika, Malba 
a Grafika; s tímto nápadem přišel loni lektor 
jednoho z kurzů modelování, akad. soch. 
Miroslav Oliva. 

Kromě usilovné práce, při které neuvě-
řitelně rychle běží čas, měli účastníci kurzů 
možnost zhlédnout výstavu obrazů Jiřího 
Zemana v Galerii Na chodbě, navštívit 
vernisáž výstavy keramiky a obrazů Naděž-
dy Potůčkové v Galvíně, výstavu keramic-
kých obrazů Heleny Schmaus-Shoonerové 
v Městském muzeu a výstavy v Meziná-
rodním muzeu keramiky. V Soběslavi 
v Galerii sv. Marka vystavoval Miroslav 
Oliva, v Týně nad Vltavou probíhala zajíma-
vá výstava s názvem A5. 

Novinkou letošních kurzů byl „nultý 
ročník“ Bechyňského filmového festi-
valu – dvakrát byly promítány filmy 
v učebně dějin umění. Díky panu Michalu 
Pospíšilovi a jeho přátelům se také více 
než v minulých letech hrálo; jednou z řady 
hudebních produkcí bylo vystoupení 
v Galerii Galvína ve středu 3. července od 
14. 00 do 15.00, která byla uvedena pod 
názvem Mike Huryup a jeho Ceramic 

Hisboys. Ředitelství školy děkuje všem, 
kteří se našich kurzů zúčastnili, lektorům 
i těm, kteří jakkoli pomohli při realizaci 
kurzů. 

Další akcí, která si zaslouží pozornost, 
byl malý stánek naší školy na Keramic-
kých trzích Bechyně 29. 7. v parku na 
bechyňském náměstí. Ak. soch. Miroslav 
Oliva předváděl točení na kruhu a hlavně 
se maximálně věnoval zástupům dětí 
různých věkových kategorií, které si chtěly 
práci na kruhu vyzkoušet. Patří mu velký dík. 
Novinkou našeho stánku byl stolek, kde si 
děti mohly zakreslit. O ten se starala čerstvá 
absolventka grafického oboru Linda 
Trnková. I ona si zaslouží poděkování.

To, co nás čeká v nejbližší době, je samo-
zřejmě začátek školního roku 2017/2018. 
Žákům, kteří nastupují do prvních ročníků, 
přejeme, aby se jim ve škole líbilo, matu-
rantům úspěšné zakončení studia a všem 
kolegyním, kolegům a zaměstnancům školy 
a domova mládeže úspěšný školní rok.

Bechyňskou veřejnost si dovolujeme 
pozvat na vernisáž výstavy maturitních 
prací 2017 v Galerii M v Milevsku. Koná se 
ve středu 6. 9. 2017 v 17.00, výstava potrvá 
do konce září. Zájemce o studium pak 
zveme na dny otevřených dveří, které se 
konají v pondělí 2. 10. 2017 a 6. 11. 2017 
vždy od 8.00 do 17.00. 

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

+ ROBERT VANO
Obrazárna Špejchar 
Želeč v předvečer 
sedmdesátých 
narozenin fotografa

Želečský špejchar bude dne 2. prosince 
2017 v 18.00 hod. otvírat velkou výstavu 
fotografií autorů, kterým je světově proslulý 
tvůrce rádcem, přítelem, kmotrem. Na 
vernisáži bude mj. představena jeho zatím 
poslední kniha snímků a pokřtěna zbrusu 

nová publikace pod názvem (pn) – Takový 
je on, Robert Vano. Knížka soustředí celou 
řadu jeho výroků, replik, poznámek, názorů 
a vtipných postřehů i výběr snímků. 

„Když jsou lidé hezcí, tak je vnímám 
a když jsou oškliví, tak je nefotím,“ říká Vano, 
směje se přitom a pokračuje: „Když se moje 
fotky někomu líbí, mám z toho radost. A když 
se někomu nelíbí, tak ať se dívá na fotky 
někoho jiného.“

Obrazárna Želeč bude první gratu-
lantkou k mistrovým sedmdesátinám před 
jejich rozbřeskem v roce 2018.

Oznamuje Pavel Šmidrkal

TURISTICKÝ POCHOD 
A CYKLOTURISTICKÁ JÍZDA

BECHYŇSKÁ OSMA
Termín konání: 9. září 2017
Trasy pro pěší: 5–50 km
Trasy cyklo: 10–80 km

Start pochodu z Bechyně od budovy Muzea 
turistiky v Bechyni, Široká ul. čp. 48 
od 07:00 do 10:15 hod.

Cíl pochodu– budova Muzea turistiky 
v Bechyni, Široká ul. čp. 48  

Informace – Petr Chaloupek, 
Telefon:  737 529 220, 

E-mail: bechyne.kct@seznam.cz,  
www.kct.bechynsko.cz
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+ SENIORKY 
„NA VÝLETĚ“ 
DO ZAHRADY

Představa tajuplné zahrady, snad pono-
řené do snů, láká svým kouzlem už více než 
padesát let. Patří k dílům, jež oslovují děti 
i dospělé stále. 

Pětice kluků otevřela rozvrzanou branku 
a vešla do zahrady plné divů. Věru, netušili, 
že cestou potkají moudrého trpaslíka, 
prchlivého starého kocoura a postupně 
budou odhalovat rozličná další tajemství. 

Zahrada, knížka Jiřího Trnky s jeho 
vlastními ilustracemi má svůj půvab, poezii 
i humor. Není divu, že právě příběh Zahrady 
si zvolila za ústřední téma táborská pře-
hlídka „Divadlo v zahradě“, pořádaná 
Husitským muzeem ve dnech 29.–30. VII. 
2017. 

Též pilné obyvatelky místního DpS, 
vládnoucí jehlou a nití, přijaly, byť jen 
symbolickou, účast. Pro festival ušily 
jedenáctero trpaslíků a ještě velrybu. Pěkný 
počinek nepochybně ocenili všichni, jak 
dětské obecenstvo, tak i jejich rodičovský 
doprovod. Tlumočíme pochvalu a poděko-
vání šikovným švadlenkám! 

+ PO BECHYNI KROK 
ZA KROKEM

Chodíme okolo, možná každý den. Míjí-
me je, mimoděk, bez povšimnutí. Věnujeme 
jim sotva jen letmý pohled. Mají však svůj 
příběh a tvoří charakteristický kolorit města. 
Řeč je o významných domech a slavných 
vilách Bechyně. Stejnojmennou přednášku 
si připravila paní Mgr. Jana Janáčková 
z Městského muzea. Spolu s kolegyní Petrou 
Dvořákovou přišly 18. VII. 2017 do DpS, aby 
nás seznámily se zdejšími historicky 
cennými, památkově chráněnými, skvosty 
dobové architektury.

V úvodu Mgr. Janáčková představila vilu 
Vlasta, postavenou na objednávku majitele 
pražské velkopekárny Vendelína Máchy. 
Projekt navrhl zakladatel moderní české 
architektury Jan Kotěra. Znamená jeho dílo 
patrně nejvíce ovlivněné anglickou vilovou 
výstavbou, s typickým oblým rizalitem, 
vrcholícím hrázděnou střechou. V odborné 
literatuře je často zmiňována.

Za další drahokam na diadému pozoru-
hodných bechyňských staveb můžeme 
považovat krásně zrekonstruovanou kubis-
tickou vilu Elektra z roku 1911. Autorem jejího 
návrhu je Ing. arch. Antonín Belada. Dříve 
vila sloužila jako dům mládeže a pionýrů. 
Pěkná je i secesní vila Liduška. Nachází se 
v samém středu města, na skalním ostrohu 
nad řekou Lužnicí.

Žák Jana Kotěry, pražský architekt Fran-
tišek Vahala, zanechal v Bechyni rovněž svůj 
odkaz. Osmatřicet funkcionalisticky pojatých 
rodinných domků tvoří Křižíkovu vilovou 
čtvrť. Dominantou je bezesporu tzv. Křižíko-
va vila, jakkoliv nikdy Františku Křižíkovi 
nepatřila. Zaujme i vilka lékaře MUDr. Bo-
humila Čánského – v současnosti objekt 
s kadeřnictvím, č.p. 167 – vyzdobená sgrafity 
pedagogů keramické školy.

Paní magistra Janáčková povyprávěla 
dále o historické zástavbě na náměstí 
T. G. M. Stylově opravený pivovar Protivínka, 
rodný dům Václava Pichla či dům U Bílího 
zwonu tvoří zdejší dominanty a představují 
malebné prvky náměstí. Stranou, na rohu 
ulic Valtrovy a Klášterní, nalezneme vilu Ing. 
arch. Zdeňka Pštrosse z roku 1939. Postavil 
ji pro svou ženu Františku. Ve stavbě se 
snoubí prvky klasicistní s motivy gotickými 
a renesačními. Na oblém nároží je umístěna 
socha Madony. 

Zprostředkovaná prohlídka nás zavedla 
i do míst, kam náhodný chodec přijde jen 
málokdy. Plechamr se strání pozoruhodných 
funkcionalistických vilek nebo na Větrovy 
s letním sídlem druhdy pana Semráda, nyní 
v majetku paní Evy Vávrové.

Průvodní komentář doplňovala bohatá 
obrázková dokumentace.

Výtečně sestavená přednáška vzbudila 
u přítomných velký ohlas. Závěrem nám paní 
Mgr. Janáčková prozradila, že se chystá 
o bechyňských domech i samostatná knižní 
publikace. Nezbývá, než se těšit. Oběma dá-
mám děkujeme za přínosný kulturní zážitek 
i poučení.

+ KOULELO SE, 
KOULELO...

Na dětství, čas „her a malin nezralých“, 
se rozpomněli 19. června 2017 účastníci 
sportovního zápolení, obyvatelé místního 
DpS. Toliko hliněné dětské kuličky zaměnili 
za tělesa poněkud objemnější a těžší. Totiž 
lesklé ocelové koule, jimiž se hraje původem 
francouzská společenská hra pétanque. 
Úkolem je hodit koule tak šikovně, aby se 
ocitly nejblíže k cíli. Představuje jej malá 
dřevěná kulička, tzv. prasátko. Princip hry je 
jednoduchý jen zdánlivě. Dokonalé zvlád-
nutí techniky hodu vyžaduje pravidelný 
trénink.

Soupeřem bechyňských byla výprava 
z partnerské táborské Rolničky. Na cen-
trálním dvorku DpS soutěžili všichni s plným 
nasazením. Užila se legrace i radost 
z pěkného slunečného odpoledne. Po 
sportovním výkonu přišlo vhod i malé 
občerstvení.

Výsledek? Team DpS Bechyně sice 
prohrál, ovšem podstatné je, že se sportovní 
setkání vydařilo. A v jeho závěru si mohli 
všichni zanotovat – „ve hře hledej zálibu, 
holduj sportu a pohybu“.

+ STEZKOU 
DOBRODRUŽSTVÍ

Zmýlená neplatí. Ve všedních pracovních 
dnech půvabné a něžné děvče, Mgr. Blanka 
Peterková, takto zdravotní sestra našeho 
DpS.

O dovolené, v čase prázdnin, se mění, 
podobna Stevensonově románu o panu 
Jekyllovi a Mr. Hydeovi, ve statečnou 
cestovatelku, jež „má pro strach uděláno“.

Její zamilovanou končinou se stalo Peru. 
Do zmíněného jihoamerického státu ji 
zavedly „toulavé boty“ už několikrát. Pozná-
vací expedice cílí většinou do lůna amazon-
ských deštných pralesů, za přírodními lidmi, 
jihoamerickými indiány. Při svých pobytech 
studuje tradiční zvyky, účastní se magických 
obřadů a stravuje se podle domorodého 
jídelníčku. 

Se svými zážitky a nabytými zkušenostmi 
se už podruhé podělila 7.VIII. 2017 na 
besedě se seniory z mateřského DpS. 
Několika snímky připomněla ještě setkání 
minulé. Hned poté se věnovala novému 
tématu. 

Vyprávěla o duchovním životě národů, 
žijících v jihoamerických Andách. Svoje 
náboženské rituály aktivují pitím odvaru 
z kaktusu „San Pedro“ (rod Trichocereus), 
s obsahem psychotropního meskalinu. 
Zmínila i svou návštěvu dávného střediska 
říše Inků, města Cuzco, s pevností Sacsay-
huaman, nebo turisty oblíbenou planinu 
Nazca s tajuplnými obrazci (geoglyfy) ptáků, 
ryb i hmyzu, viditelnými jen z velké výšky.

Povídání, provázené opět bohatou 
obrazovou dokumentací, zpestřila ukázkou 
šamanského očistného obřadu a přinesla 
několik tradičních indiánských výrobků – 
léčivé čaje, sušené rostliny a tinktury z nich.

Sympatická poutnice a skvělá vypra-
věčka Blanka má obdiv nás všech! A za 
poutavou besedu i upřímné poděkování.
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+ ZAPOMENUTÁ 
RODINA KREUTZERŮ 
V BECHYNI

Spolek rodáků a přátel Bechyně může na 
základě dohledaných písemných dokladů 
podat následující obraz o této rodině:

Rodina Kreutzerů přišla do Čech z Ba-
vorska v 18. století, hlava bechyňské rodiny 
František Kreutzer byl povolán knížetem 
Paarem z Kardašovy Řečice, aby jako 
sládek povznesl paarský pivovar i další 
menší pivovar v Srníně. Jeho první působiš-
tě sládka bylo nalezeno v Poříčí u Boršova, 
kousek na jih od Českých Budějovic, poté je 
uveden jako sládek v Kardašově Řečici 
a naposledy se stává sládkem v Bechyni

Zpočátku jej kníže Paar ubytoval v tzv. 
„Lesním domě“ v areálu bechyňského 
zámku, čp.1. Proč byl do města povolán? Asi 
proto, že se v Bechyni připravovala rekon-
strukce zámeckého pivovaru a Kardašova 
Řečice patřila pod stejného pána, tedy 
knížete Paara. Proto byl povolán pan 
Kreutzer, aby pomohl s úpravou pivovaru 
v Bechyni.

Ale již 22. února 1876 se vzdává své 
živnosti, ruší  u krajského soudu v Táboře 
živnostenské oprávnění sládka a usazuje se 
jako hospodář na náměstí v čp. 100 (dnešní 
galerie Sušerová). Je váženým občanem 
města Bechyně a velkým lidumilem. Již 
v roce 1875 společně se starostou města 
panem Waltrem a třemi dalšími občany se 
snažil uvést v život spolek hasičů ve městě 
a ihned k tomu přispívá 10 zlatými. Po smrti 
starosty Waltra nebyl hasičský spolek 
naplněn, ale roku 1880 se znovu objevuje 
jméno pana Kreutzera při skutečném 
založení hasičů v Bechyni. Je též předsedou 
výboru první občanské záložny v Bechyni 
a dlouholetým členem obecního zastupi-
telstva. Působil několik let jako předseda 
zpěváckého spolku Lužničan. Jeho zás-
luhou se Lužničan stal nejznámějším 
spolkem v širokém okolí a díky tomu v něm 
byly zastoupeny všechny význačné 
osobnosti města. Ale jeho dobročinná práce 
byla započata již dříve. Byl jedním ze 
zakladatelů českého Musea při Matici České 
a je zde registrován od roku 1850, byl 
i členem spolku jihočeských akademiků 
„Štítný“. 

František Kreutzer zesnul 19. ledna 1882 
ve stáří 60 let a jeho pohřeb byl velikou 
událostí, které se zúčastnily všechny spolky 
a korporace ve městě. 

Jeho první syn, též František Kreutzer, 
vystudoval stavební fakultu a je v dobovém 
tisku uváděn jako hospodář a ingenier 
z Bechyně. Od počátku založení Keramické 
školy byl jejím donátorem a v roce 1887 
provedl přestavbu městského špýcharu na 
Keramickou školu, podle projektu zkuše-
ného stavitele Františka Krause. Jeho dílem 
je i stavba vily Přemyslovky (dnes součást 
lázní Jupiter) pro paní Přibylovou, rozenou 
Karešovou. Stejně jako jeho otec je aktivně 
zapojen do spolku jihočeských akademiků 
„Štítný“ a v roce 1886 je v něm zvolen do 
funkce krajského  komisaře.

Druhým synem je Jan Kreutzer – ten se 
ujímá rodinné štafety po svém otci a stává se 
bechyňským městským sládkem, žije se svo-
jí rodinou na náměstí v čp. 19 (Protivínka). 

Když jeho švagr profesor Kera-
mické školy v Bechyni pan Fran-
tišek Kraus v roce 1897 dostavěl 
v severovýchodním rohu náměstí 
výstavní dům, stěhuje se tam i s rodinou.

Jan Kreutzer byl společně se svým otcem 
aktivním členem místního hasičského sboru. 
Od roku 1915, po smrti svého předchůdce 
Konráda Pudila, byl zvolen velitelem be-
chyňských hasičů a funkci zastával až do 
roku 1922. Před touto dobou od roku 1888 
do roku 1913 zastával místo náměstka 
velitele sboru. Současně s touto funkcí 
zastával i jednatele sboru, a to od roku 1900 
do roku 1913. 

Jan Kreutzer je i spoluzakladatelem 
„Odboru včelařského“ v Bechyni, společně 
s pány Šatrou, Studenovským, Suchanem, 
a to v prvních měsících roku 1901.

Po opuštění místa městského sládka je 
uváděn jako správce okresního ústavu 
a účetní nemocenské poklady. To již s rodi-
nou bydlí v čp. 187/I. (dnešní zdravotní 
středisko) – zde byl zřízen okresní úřad, 
nemocenská pokladna a vývařovna pro 
chudé.

K jeho úmrtí Lázeňské noviny pozname-
naly: 7. dubna 1931 zemřel ve věku 76 let 
v Bechyni p. Jan Kreutzer, emeritní sládek, 
správce okresní nemocenské pokladny v. v., 
bývalý dlouholetý člen městského zastu-
pitelstva a čelný funkcionář místních spolků, 
tchán pana Antonína Procházky, ředitele 
spořitelny.

Rodinu připomíná hrobka na starém 
hřbitově se sochou anděla.

Josef Štefl

Z historie

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

Stále se hovoří již dva roky o tom, že 
původní špýchar s krásným Paarovským 
znakem bude přebudován na areál kera-
mického muzea. Bylo by proto již potřeba 
tento objekt opravit, aby byl důstojný své 
funkce. V každém případě, by keramické 
muzeum dodalo městu i budově více slávy 
než troska objektu bez určení. Zničené 
historické hodnoty jsou jen jediné. 
A dojde-li ke zničení keramických před-
mětů, které dosud ještě mezi lidem jsou, 
těžko je někdy někdo zhotoví.

Kulturní dům. V letošním roce byl také 
zaznamenán ošklivý úraz, který jen veli-
kým štěstím nedošlo k úrazu smrtelnému. 
Marie Hovorková z Hvožďan, dělnice 
Keramických závodů, při jedné z odpo-
ledních brigád, při odkrytí desek (poklopu) 
na prostupu do sklepů suterénu, při 
zakopnutí s těžkým poklopem o krajovou 
obrubeň prostupu spadla po hlavě do více 
jak 2m hloubky. Při své váze dopadem na 
ruku si tuto vícekrát zlomila a utrpěla 
zranění pánve a hlavy. Poležela si pár 
týdnů v táborské nemocnici kde ji před-
seda MěNV přes svoji těžkou nemoc (po 
infarktu) navštívil a zanesl alespoň lidská 
slova a malou pozornost.

Vybral Martin Gärtner

Poznámka redakce:
Text je autentický přepis bez korektur.

Spolek rodáků 
a přátel Bechyně

Vás srdečně zve na křest 
nového nástěnného 
kalendáře s názvem 

Zmizelá Bechyně 2018

ve středu 13. září 2017 od 18.00 h

v salonku v 1. patře vily Vlasty, Lázně 
Jupiter, Libušina třída čp. 188 v Bechyni.

Během křtu bude zahájen prodej 
kalendáře.

+ CESTA DO 
18. STOLETÍ

Na pomyslnou výpravu „strojem času“ se 
28. června vydaly více než čtyři desítky 
účastníků zájezdu do Kolodějí nad Lužnicí 
na zámeček Mitrowitz. Právě tehdy, roku 
1704, tvrz koupil František Wratislav 
z Mitrowitz. On a jeho rodoví následníci mu 
postupně vtiskli jeho současnou barokní 
podobu.

Výletníci, obyvatelé DpS, se ústy paní 
průvodkyně nejprve seznámili s dějinami 
sídla a posléze si prohlédli i stylově zařízený 
interiér s dobovým vybavením. Zároveň 
využili nevšední, ojedinělé možnosti, kdy 
v prostorách zámku probíhala výstava kopií 
českých korunovačních klenotů. Originály 
jsou totiž uloženy v Praze, v katedrále 
sv.Víta. Dokonalé repliky zhotovil jeden 
z nejlepších českých zlatníků, Jiří Urban 
z Turnova. Víte například, že svatovác-
lavskou korunu nechal vytvořit Karel IV. 
v roce 1346? Že váží 2358,04 gramů a má 
průměr čelenky dvacet centimetrů ? Nebo že 
je osazena 96 drahými kameny a perlami, 
z nichž nejvzácnější je červený rubelit? 
Tyhle informace a spoustu dalších zají-
mavostí jsme se dozvěděli.

Pohled na pěkně restaurovaný malebný 
zámeček, vůkol s přírodním parkem, jistě 
zůstane pro všechny zúčastněné hezkou 
vzpomínkou na vydařenou kulturní akci. 
A nezbývá, než vedení našeho DpS srdečně 
poděkovat za zprostředkování a skvělou 
organizaci výletu.

 

Autorem článků v rubrice 
z DpS Bechyně je pan

Karel KLAŠKA
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+ ŽENISTÉ V BECHYNI 
PŘEVZALI OD

AMERIČANŮ MATERIÁL 
A VYBAVENÍ ZA TÉMĚŘ 
30 MILIONŮ KORUN

U příležitosti Dne ženisty se ve čtvrtek 
29. června v posádce 15. ženijního pluku 
v Bechyni uskutečnil slavnostní nástup. Při 
něm byl v rámci programu vlády USA 
„Security Assistance 1206“ dodán jednot-
kám EOD materiál pro upgrade robotů 
TALON, detektory kovů, pyrotechnické 
obleky a další pomůcky sloužící k likvidaci 
improvizovaných výbušných zařízení. Do 
Bechyně k ženistům dorazil i náčelník 
Generálního štábu AČR armádní generál 
Josef Bečvář.

15. ženijní pluk je od roku 2012 zapojen 
do asistenčních programů vlády USA, 
týkajících se dodávek speciálního vybavení 
a materiálu pro jednotky EOD, nezbytného 
k zabezpečení plnohodnotného poskytování 
EOD podpory jednotkám Armády České 
republiky, a to nejen v rámci jejich nasazení 
v zahraničních operacích, ale také při jejich 

akt ivac i  na území České 
republiky.

„Zapojení jednotek EOD 
15. ženijního pluku do asisten-
čních programů vlády USA 
odstartovala vzájemná spolu-
práce českých a amerických 
odřadů EOD v rámci působení 
Provinčního rekonstrukčního 
týmu AČR v afghánské provincii 
Lógar, kde byly české jednotky 
EOD pro plnění společných 
úkolů vybaveny americkým 
materiálem a technikou, což 
velmi významně přispělo ke zvý-
šení ochrany našich jednotek 
při plnění operačních úkolů,“ 

říká plukovník Jiří Lustyk, velitel 15. ženij-
ního pluku, a dodává, že se jednalo zejména 
o dálkově ovládané roboty TALON a PACK-
BOT, zásahové EOD vozidlo, systémy 
rušení, detektory povelových vodičů 
a přístroje nočního vidění.

V rámci programu vlády USA s názvem 
„Security Assistence 1206“ již v roce 2013 
obdržely jednotky EOD 15. ženijního pluku 
vybavení v hodnotě okolo 80 milionů korun. 
Bylo to především osm robotů TALON, 
přístroje nočního vidění, pyrotechnické 
obleky, detektory kovu a detekční přístroje 
pro identifikaci podomácku vyráběných 
trhavin.

kapitánka Ing. Jana Sedláčková
tiskový a informační důstojník 

15. ženijního pluku

+ VOJÁCI 
SLAVILI 
DEN 
ŽENISTY

Ve čtvrtek 29. června 
2017 se v prostorách ka-
sáren Bechyně uskuteč-
nila akce s názvem Den 
ženisty, kterou organizuje 
náčelník ženijního vojska 
plukovník Jiří Tršo a velitel 15. ženijního 
pluku plukovník Jiří Lustyk. Úderem deváté 
hodiny byl zahájen Mezinárodní překážkový 
závod „Iron Engineer 2017“, určený pro 
ozbrojené složky a Integrovaný záchranný 
systém. Závodu se zúčastnilo 350 zá-
vodníků. Registrováni byli příslušníci téměř 
ze všech útvarů AČR, zástupci složek 
Integrovaného záchranného systému 
a Ozbrojených sil Slovenské republiky.

Pro běžce byla připravena doslova 
pekelná trať dlouhá 10 km, během které 
museli zvládnout mnoho překážek a discip-
lín. Trasa prověřila psychickou a fyzickou 
připravenost všech zúčastněných. Po 
hromadném startu byli závodníci postříkáni 
vodou bezprostředně před překonáním 
hořící překážky, následovalo plazení pod 
ostnatým drátem a šplh na 10 metrů vysokou 
barieru s názvem Čínská zeď. Brodění 
rybníku, zvedání břemene, přelézání pon-
tonu, Vietnam – úsek, kde bylo nutné se 
prodrat překážkou plnou bahnité vody 
a spousta dalších náročných úkolů. Závod-
níci absolvovali celou trasu ve vojenské 
ústroji, díky níž, byl závod ještě obtížnější, 
protože překonat vodní a bahnité překážky 
v dlouhých nohavicích a rukávech se na 
výkonu projeví. Do cíle dorazili všichni. 
Vyčerpaní, mokří, špinaví, ale šťastní 
s nepopsatelným pocitem.

A jaký byl závod z pohledu účastníků? 
„Bylo to báječný, skvělý, dokonalý, jako 
každý rok. Díky pořadatelům, kteří zvládli 
organizaci celého závodu na výbornou, a 
právem si zaslouží velké uznání za pořádání 
tak náročné akce, jsme si závod užili a příští 
rok tu budeme určitě znovu.“ 

Velitel 15. ženijního pluku, plukovník Jiří 
Lustyk, v závěru závodu vyjádřil spokojenost 
nad vysokou účastí a především respekt ke 
všem výkonům. „Gratuluji vám všem, 
protože zde nebylo poražených. V mých 
očích jste vítězové všichni a doufám, že se 
zde sejdeme příští rok v ještě hojnějším 
počtu.“

V odpoledních hodinách pokračovaly 
oslavy Dne ženisty slavnostním nástupem 
příslušníků 15. ženijního pluku, kterého se 
zúčastnil náčelník generálního štábu AČR 
armádní generál Josef Bečvář, velitel 
Pozemních sil generálmajor Štefan Kaleta, 
major Mark White z americké ambasády, 
ředitel Centra vyjímečnosti EOD Trenčín 
plukovník Lubomír Mrváň, vrcholní předsta-
vitelé ženijních vojsk armád států Visegrád-
ské čtyřky (V4), starosta města Bechyně 
Pavel Houdek a další významní hosté. 
Součástí slavnostního ceremoniálu bylo 
mimo jiné i obdržení materiálu pro jednotky 
EOD, a to v rámci programu „Security 
Assistance“ od vlády Spojených států 
amerických.

Hosté a návštěvníci Dne ženisty měli také 
příležitost zhlédnout nově vzniklou ženijní 
expozici, nad kterou převzal záštitu velitel 
Pozemních sil.

Pozn. Oslavy Dne ženisty jsou spjaty 
s druhoválečnou minulostí ,  kdy dne 
14. června 1940 ve Francii českoslovenští 
ženisté významně zasáhli do bojů proti 
nacistickému Německu. Od roku 2001 se 
proto v červnu připomíná Den ženisty, který 
je vzpomínkou a památkou především na 
padlé bojovníky v těchto bojích.
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PALIVOVÉ
         DŘÍVÍ
Druh paliva
odřezky sypané 500 Kč/prm*

rovnané 650 Kč/prm*
jehličnaté 1 m 700 Kč/prm*

1 m štípané 850 Kč/prm*
krácené sypané 775 Kč/prm*

listnaté (bříza,
dub, buk)

1 m 950 Kč/prm*

1 m štípané 1150 Kč/prm*

*prm = prostorový metr
Uvedené ceny jsou bez DPH 15 %

Místo prodeje: Manipulační sklad
Bechyně

Kontakt: 603 893 505

www.panstvi-bechyne.cz

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

www.persaltus.cz  

+420  605  512 451   

 
NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ  
Neš�pané palivové dřevo  v délkách 2 m

 (cena bez 15 % DPH):
jehličnaté palivové dřevo  

650 Kč/prm  
listnaté palivové dřevo bříza   

 
750 Kč/prm  

listnaté palivové dřevo dub     800 Kč/prm   

borovice, smrk

listnaté palivové dřevo měkké 550 Kč/prm

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

Ceny viz. webové stránky

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává sle-
pičky  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 
ź 12. září 2017 ve 14.15 h
ź 23. září 2017 ve 14.00 h

Při prodeji slepiček výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky 

Pá 9–16 h tel. 601 576 270, 728 605 840

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Tel: 604 718 306
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Vysvětlení našim hostům a zákazníkům RESTAURACE NA RŮŽKU
Po dlouhých 26 letech jsme se dostali do bodu, kdy jsme se museli zamyslet nad 
celou koncepcí našeho provozu. Velmi si ceníme zájmu, který jste o nás vždy 
projevovali a který poslední dobou ještě vzrostl.
Povšimli jsme si Vašeho zájmu o kvalitní a přesto velmi rychlé stravování, který se 
projevuje především v době obědů. Proto jsme se rozhodli náš provoz předělat do 
formy moderní jídelny.
Co Vám v nové formě nabídneme?

§ Obědy v šíři a kvalitě, na kterou jste u nás zvyklí

§ Každý den alespoň jedno bezlepkové jídlo

§ Studený pult se zeleninovými saláty

§ Výběr chlebíčků
Nemáte dostatek času nás navštěvovat osobně? Našim zákazníkům nabízíme 

ROZVOZ  PŘEDEM  OBJEDNANÝCH  OBĚDŮ! Volejte na tel. č. 381 211 046.

NEJRYCHLEJŠÍ JÍDLO V BECHYNI

+KURZY POČÍTAČŮ, 
KOMUNIKACE 

A SEBEROZVOJE 
V BECHYNI ZDARMA!

Během rodičovské dovolené se žena 
stává dokonalou matkou, avšak mnohdy 
ztrácí své profesní dovednosti. Sladit péči 
o děti s kariérou není snadné a často jsou na 
ženu kladeny vysoké nároky. Kurzy po-
mohou nastartovat, dodají sebevědomí 
a jsou nejen zábavné, ale i plné nových 
informací.

Náplní kurzů je počítačová gramotnost 
a zlepšení PC dovedností, time manage-
ment, jak si poradit se stresem, jak využít 
efektivní a nenásilnou komunikaci doma 
i v práci. Ucelený program zahrnuje také dva 
víkendové workshopy, práci ve virtuální 
firmě a mnohé další. Pomůže s vytvořením 
lepšího životopisu, motivačního dopisu 
a připraví vás na pohovor. 
Po skončení kurzu nabízí projekt některé 
z dalších možností:
ź uhrazení dalšího školení či vzdělávání
ź získání certifikátu ECDL – mezinárodně 

uznávený„řidičák na počítač“ 
ź nebo uhrazení osobního koučinku.

Kurzy trvají pět měsíců a jsou pro rodiče 

zcela zdarma včetně hlídání dětí.

Začínáme 18. 9. 2017 dvěma kurzy 
(dopolední a odpolední) zpravidla v pondělí 
a úterý.

Místa se začínají pomalu plnit, proto 
neváhej te s  nezávaznou př ih láškou 
u koordinátorky na telefonu: 774 223 428 
nebo prostřednictv ím formuláře na 
http://vpracijakodoma.cz/prihlaska/. 

Více informací poskytne koordinátorka 
na nezávazné informační schůzce 5. 9. 
a 12. 9. 2017 v 10:00 v RC Hrošík.

PIVOVAR
Do nově vznikajícího 1. bechyňského 

pivovaru hledáme pracovníky 
na pozice:

ź obsluha výčepu (výčepák)
ź obsluha na place (číšník, servírka)
ź úklid (kosmetička podlahových 

ploch)
Upřednostňujeme osoby nezatížené 
hostinskou profesí (ale není podmín-
kou), sami zaučíme!

Tel: 602 181 827
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