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BŘEZEN 2018

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
březen 2018

 92 let Kuchválek Jaroslav
 90 let Boček Jiří
  Hruška Josef
 89 let Horáčková Marie
 87 let Romanovská Jana
 85 let Chmelař Josef
  Micka Ladislav
 84 let Herza František
 81 let Borková Blažena
  Dvořáková Růžena
  Tvrdý Jaroslav
 80 let Bartáková Jana
  MVDr. Dynda Josef
  Hořejší Věra
 79 let Dlouhá Marie
  Karoch Jiří
 78 let Jarošová Marie
 75 let Kukrálová Anna

Poděkování sponzorům 
PLESU MĚSTA  13–15

Příspěvky do dubnového čísla 
posílejte nejpozději 18. března na 
propagace@kulturnidum.cz

+ INFORMACE K PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ 
K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2017

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat daňové přiznání za rok 2017 nejpoz-
ději 3. dubna 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.

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 12. 3. 2018 (pondělí) a 21. 3. 
2018 (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 
č. 721-77627231/0710, variabilní symbol rodné číslo poplatníka.

Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání daňového přiznání na Finančním úřadě pro 
Jihočeský kraj, Územním pracovišti v Táboře, mohou využít rozšířené úřední hodiny. Územní 
pracoviště bude plně otevřeno pro veřejnost:

ź od 19. března 2018 do 23. března 2018 – pondělí a středa 8:00–17:00 hodin, 
úterý a čtvrtek 8:00–15:30 hodin a pátek 8:00–14:00 hodin,

ź ve dnech 26. března 2018 až 29. března 2018 od 8:00 do 17:00 hodin,
ź v úterý 3. dubna 2018 od 8:00 do 18:00 hodin.

V případě, že poplatníci upřednostní internet, podání daňového přiznání (včetně jeho 
příloh) lze učinit buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na 
www.daneelektronicky.cz, kde 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. 

Více informací najdete na internet. stránkách Finanční správy ( ).www.financnisprava.cz

TURISTICKÁ 
KARTA TOULAVKA 
V NOVÉM A PRO KAŽDÉHO

Turistická oblast Toulava, od Tábora až 
k nám… připravila i letos pro návštěvníky 
našeho krásného regionu, ale i místní 
obyvatele, zážitkovou turistickou kartu 
Toulavka. Ta se vám všem může stát 
inspirací, kam vyrazit na výlet, a ještě k tomu 
získat něco navíc, nebo alespoň ušetřit. 
Toulavku letos čeká řada změn, aby byla 
opravdu pro každého zájemce o výlety 
v našem okolí. 

Nejdůležitější je, že už nebudete 
potřebovat plastovou kartičku. Stačí si dojít 
na infocentrum a vyzvednout si papírový 
letáček (zdarma) – ten slouží jako karta 
Toulavka. S letákem přijdete na kterékoli 
z  63 turistických míst, která jsou v něm 
popsána, a získáte bonus nebo slevu. 
Navštívit takto můžete třeba Kozí hrádek 
(k jedné vstupence druhá zdarma), Muzeum 
čokolády v Táboře (sleva 15 %), Městské 
muzeum v Bechyni (keramický suvenýr 
zdarma), Muzeum maškar v Milevsku 
(papírová maska zdarma), Smrčkův dům 
v Soběslavi (sleva na vstupném) nebo 
Skanzen ve Vysokém Chlumci (k jedné 
vstupence druhá zdarma). To jsou jen malé 
ukázky míst, kde se dá karta využít.

Za každé navštívené místo také přímo do 
letáku karta Toulavka 2018 obdržíte razítko, 
že máte, jak se říká, splněno. Kdo nasbírá 
razítek nejvíc – vyhrává balíček zážitků 
v Toulavě, který obsahuje například víkendo-
vý pobyt pro dva, večeři, lyžování a další 
zážitky. Ale vyhrát může i ten, kdo získal jen 
jedno razítko. Ze všech letáků, které s 
razítky pošlete na adresu TOULAVA 
Vančurova 1946, Tábor, totiž vylosujeme 
„tuláka šťastlivce“, který také vyhraje balíček 
výhod bez ohledu na to, kolik razítek 
nasbíral. Všechny informace k Toulavce 
najdete na našem webu www.toulava.cz. 
Tady si Toulavku také můžete stáhnout do 
mobilu a potom nepotřebujete ani papírový 
letáček.

A proč to všechno děláme? Protože si 
myslíme, že žijeme v krásném kraji, který 
stojí za to objevovat. Jsme velmi rádi, že se 
nám podařilo vytvořit na území kolem 
Tábora, Bechyně, Milevska, Sedlčan, 
Sedlce-Prčice, Jistebnice, Votic, Mladé 
Vožice, Chýnova, Sezimova Ústí, Soběslavi 
a Plané turistickou oblast, která láká 
návštěvníky zblízka i zdaleka. V současnosti 
patří Toulava mezi 10 oficiálních turistických 
destinací Jihočeského kraje a mezi 6 desti-
nací v kraji Středočeském. Mezi městy 
a obcemi, ale i podnikateli v cestovním 
ruchu, máme 150 partnerů, kteří turistickou 

oblast Toulava a tím i turistický ruch v re-
gionu podporují. Protože zdravý cestovní 
ruch – to jsou pracovní příležitosti pro místní 
obyvatele. Cestovní ruch je navíc skvělý 
v tom, že zaměstná širokou škálu profesí – 
od pokojských přes kuchaře, číšníky až po 
marketingové a vrcholové manažery. Lidé 
tak získají uplatnění přímo v místě, kde bydlí. 
Nemají důvod stěhovat se za prací třeba do 
hlavního města, ale mohou žít a přispívat 
k rozvoji regionu v místě, kde se narodili 
a kde to mají rádi.

A právě proto turistům nabízíme takové 
projekty, jako je karta Toulavka – aby zjistili, 
co všechno krásného u nás mohou navštívit, 
a také získali motivaci se k nám na výlet 
vydat. A nejde jen o návštěvníky z daleka. 
Kdy jste naposledy byli na výletě na Kozím 
hrádku, Housově mlýně v Táboře, Vrškamý-
ku, nebo v Muzeu maškar? Věříme, že 
s Toulavkou se vám po našem kraji od 
Tábora až k nám… bude hezky toulat.

Přeji vám krásné výlety, mnoho zážitků 
a již brzy se dozvíte o dalších projektech, 
které (nejen) pro turisty chystáme, aby se 
pro vás výlety Toulavou staly potěšením 
a nikdy vás neomrzely.

Jan Sochor, Produktový manažer
Turistická oblast TOULAVA, 

od Tábora až k nám…



DVA BRATŘI 
Z BECHYNĚ 
(příběh z první světové války)

Jmenuji se František Kocourek a chci 
napsat válečný příběh mého otce (též 
Františka Kocourka), tak jak jsem jej od něho 
osobně slyšel a jak jsem viděl fotografie jeho 
staršího bratra Karla přímo z italské fronty. 
Mám doma i zachované dokumenty, ale 
bohužel to vše nemůže nahradit osobní 
zážitky přímých účastníků, kteří jsou již 
dávno mrtvi. Prosím čtenáře, neberte tento 
text jako zprávu televizního reportéra přímo 
z místa konání hokejového utkání. Je to 
pouze moje vzpomínka na vyprávění mého 
otce, jak on viděl válku, jako přímý účastník. 

Jeho otec a můj bechyňský dědeček se 
jmenoval Karel Kocourek a byl koncem 
19. stol., tedy ještě za Rakouska-Uherska 
jedním z mnoha bechyňských dobrých, ale 
nikoli bohatých ševců. Jak vím, měl 
i opravdové a poctivé podnikatelské vlohy, 
ale jak politické, tak rodinné poměry mu 
nedovolily je tehdy včas plně uplatnit. Ba 
právě naopak. Válečná bída a asi doslova 
hlad v českých zemích i neštěstí jeho 
nejstaršího syna v té době způsobily tehdy 
smrtelné onemocnění (plicní tuberkulosu).

Nevím přesně, kdy a jak se jméno 
Kocourek v Bechyni objevilo, ale vím, že v té 
době se vyskytovalo v několika vesnicích 
v okolí Bechyně a také 
vím, že koncem 19. stol. 
a začátkem 20. stol. bylo 
v Bechyni několik rodin 
Kocourků. Ostatně stačí si 
prohlédnout seznam na 
pomníku padlých z první 
světové války v Bechyni 
a  shledáte, že jen z Be-
chyně padli tři mladí muži 
nesoucí příjmení Kocou-
rek. A právě jeden z nich, 
Karel Kocourek, byl můj 
strýc, bratr mého otce. 

Nyní se vás pokusím 
seznámit s celou rodinou 
mého dědečka, z které 
jsem osobně nepoznal už 

ani mého dědu Karla, ani mého strýčka 
Karla. V dědově rodině byly celkem čtyři děti. 
Tři chlapci, Karel (nejstarší), Josef a můj otec 
František a jedno děvče, teta Marie 
(nejmladší). Dle tehdejších zvyklostí děda 
investoval do nejstaršího syna Karla, kte-
rého nechal vystudovat gymnázium a pak 
pokračovat lékařskou fakultou na vysoké 
škole v Praze. Jenže roku 1914 došlo 
k atentátu v srbském Sarajevu a začala 
1. světová válka, protože zájem bohatých 
a mocných tohoto světa vždy byl a je ještě 
více zbohatnout a stát se mocnějším, a to lze 
docílit vždy především válkou. Strýc Karel 
spadal do prvních odvodních ročníků, byl 
hned odveden a přidělen jako lékař do polní 
nemocnice na italské frontě. Jako nejstarší 
syn nezapomněl na svoji povinnost vůči 
rodičům, požádal svého nejmladšího bratra, 
mého otce Františka, aby se postaral 
o rodiče, kdyby se jemu samotnému něco 
stalo. Ale protože se válka prodlužovala, 
došlo i na mého otce. Byl odveden a také 
odvelen na italské bojiště. Pravděpodobně 
jsa poučen českými vojáky v rakouské 
armádě, při prvním útoku Italů přeběhl 
frontu, dal se od Italů zajmout, prošel 
italskými zajateckými tábory od Sicílie až do 
střední Itálie a pak se přihlásil do českých 
legií v Itálii a šel znovu do bojů na italské 
frontě, což v případě rakouského zajetí 
znamenalo oběšení za dezerci, tedy šílené 
riziko. Tak stáli na jedné frontě se zbraní 
v ruce proti sobě dva bratři a jediné, co byla 
jejich povinnost – navzájem se zabít! A  byli 
oba Češi a měli se bratrsky rádi. Když toto 
otec vyprávěl, já, ač mladý kluk, uvědomoval 
jsem si absurdní nesmyslnost války, tedy i 
vojenského řemesla. 

Konec příběhu je opravdu osudový. Asi 
pouhý měsíc před koncem války v roce 
1918, při silném italském útoku italské 
dělostřelectvo rozstřílelo rakouský polní 
špitál, ve kterém rakouské vojáky léčil 
a zachraňoval a také padl český lékař Karel 
Kocourek. Můj otec František Kocourek 
naštěstí válku přežil, vrátil se jako česko-
slovenský legionář z Itálie, bojoval ještě s Ma-
ďary o jižní Slovensko (tzv. Žitný ostrov), 
prodělal kurs čsl. státní pošty a stal se 
poštovním úředníkem na poštovním úřadě 
v Bechyni. Zemřel roku 1971.

 Vyprávěl František Kocourek v roce 2017

Poznámka: Pan F. Kocourek se svojí 
rodinou v 90. letech navštívil místa italských 
bojišť. Prosíme další rodiny, které mají 
podobný příběh, podělte se o něj s námi, 
pomůžete tak dotvořit obrázek historie 
našeho regionu v období Velké války. 
Informace uložíme v archivu Městského 
muzea. Děkujeme. Tel: 774 911 067

DALŠÍ VÝZVA, 
MOST SLAVÍ 
90 LET

Prosili jsme o příběhy vojá-
ků a legionářů z první světové války, o jejich 
fotografie, dokumenty, korespondenci 
a další. Chceme na podzim důstojně oslavit 
vznik Československé republiky v roce 
1918. Výročí ale též letos připadlo na 
dostavbu a slavnostní otevření mostu 
zvaného Duha, dříve zvaného Jubilejní 
právě proto, že byl otevřen při oslavě 
desetiletého trvání republiky. Muzeum 
vlastní mnoho fotografií a starých pohlednic, 
které může kdekdo mít doma. Přednostně 
ale sháníme buď fotografie a pohlednice 
velmi netradiční, ztvárnění tohoto mostu na 
obrazech, suvenýrech, grafikách apod.

Máte doma skleničku nebo korbílek 
s vyobrazením mostu? Víte, že fotografie 
mostu byla součástí poválečného domov-
ského listu občana z Bechyně? Věci bychom 
si laskavě vyfotili či zapůjčili na letní výstavu 
k tomuto tématu, která v muzeu potrvá od 
15. 6. do 30. 9. tohoto roku. Ráda bych se 
setkala s někým, jehož příbuzní na stavbě 
pracovali, či s někým, kdo má informace 
o stavbyvedoucích a jiných významných 
osobnostech s tímto projektem spojených. 

Děkuji za jakýkoli podnět. 
JJ

Přírůstky muzejní knihovny
Do muzejní knihovny byly darovány tyto 

knihy, které napsala paní Milada Jiroušková: 
Obrázky z Podolska a okolí, dále Střípky 
z historie Podolí, dále I jadérka z jablek, 
Našim hrdinům i obětovaným 1914–1918 
(jedná se o oblast Bernartic a okolí). Pokud 
vás knihy zajímají, přijďte do muzea nahléd-
nout, můžeme zprostředkovat i jejich prodej. 
Aktuálně vyšel článek, který navazuje na 
výzkum muzea z roku 2016 – K 430. výročí 
založení Černické obory, a to v časopisu 
Výběr, Časopis pro historii a vlastivědu 
jižních Čech 2017/54, č. 3, též uložený 
v muzeu. Nabízíme přednášku k tomuto 
tématu, v Bechyni se již konala, dle zájmu 
uspořádáme i v blízkých obcích. 

JJ

Městské muzeum oznamuje, že proběhl 
dotisk brožury Slavné vily a významné domy 
v Bechyni. Tato je k dostání v budově muzea 
v Městském informačním centru za 100 Kč. 

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ
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VOLNÝ ČAS 
= ZMĚNA

Volný čas by měl být zdro-
jem naší fyzické i duševní síly. 

Proto bychom se ho měli naučit efektivně 
využívat do poslední vteřiny. Jak strávit 
volný čas podle našich představ a zároveň 
načerpat co nejvíc nových sil? Prostě si 
naplánujme zaslouženou dovolenou.

Během jarních prázdnin si ještě užijeme 
zimních radovánek a na konci března 
oslavíme Velikonoce. Čas prožitý s vašimi 
dětmi je ten nejcenější a přináší radost celé 
rodině. O  netradiční zážitky jistě nebude 
nouze. Pro večerní zábavu přibalte kromě 
dobrého čtení i některou deskovou či karetní 
hru. Hrajeme si přece rádi a každého baví 
něco jiného. V knihovně jsme rozšířili 
nabídku společenských her, které určitě 

potěší: kromě Albi tužky ještě Kris kros, Párty 
Alias, Krycí jména, Dixit, AZ kvíz junior, IQ 
link, Dobble, Duch, Slovopád, Carcassonne, 
Osadníky z Katanu, V kostce – svět, zvířata, 
příroda, Ubongo, Panic lab. Jednou ze 
zajímavých karetních her je hra Mozkovna, 
kterou si procvičíte celý mozek. V zavazadle 
nezabere moc místa a přitom zaručeně 
zaujme každého. Levá část mozku se bude 
trápit logickými úlohami a pravou polovinu 
mozku procvičíte určením záhadných obráz-
ků. Zkuste se zamyslet a rozluštit:

1. Které slovo nepatří mezi tato slova:
Kosa, rýma, želva, patrona, víra, kýla 
(Nápověda: Kos složil rým.)

2. Princezna si zapomněla něco na hradě 
a poprosila sluhu, aby pro to na hrad zajel. 
Dala mu tyto instrukce:   ← Á → O ↓
Pro co měl sluha na hrad zajet?
(Každá šipka symbolizuje jiný směr.)

Knihovna v březnu:
– děti, které po čas prázdnin neodjíždí 

z Bechyně, zveme od 14 do 16 hodin do 
knihovny vyzkoušet některou nabízenou 
hru. Přivěďte si kamaráda! 

– ve středu 28. 3. v 10 hodin si poslech-
neme zajímavé vyprávění s promítáním 
o postní době a Velikonocích pana Aloise 
Sassmanna. 

– 23. března se uskuteční už 14. Noc 
s  Andersenem, do 20. března přijímáme 
přihlášky (tiskopis k dispozici v tomto čísle 
na str. 9 a v knihovně). Opět bychom chtěli 
s dětmi od 7 do 12 let prožít kouzelný večer 
plný her, čtení a soutěžení. 
Připravujeme:

V dubnu vyhlásíme vítěze Lovců perel 
a srdečně zveme na slibované pokračování 
poutavého vyprávění o Peru paní Blanky 
Peterkové.

EH

+ XXIV. ročník 
BECHYŇSKÉHO 
PERLENÍ: 2.– 4. února 
2018

Na divadelní PERLENÍ přijelo celkem 
devět amatérských divadelních souborů. 
Specifikem přehlídky je, že hrají nejen pro 
diváky z Bechyně a okolí, ale také pro ostatní 
kolegy z amatérských souborů, aby si od 
nich pak poslechly názory na svou tvorbu 
v tak zvaném popovídání o viděném. To byl 
a také stále je smysl Perlení. Jedná se totiž 
o nesoutěžní přehlídku, v níž každá insce-
nace je vítězná. Bechyňské PERLENÍ si 
nejen za roky trvání získalo renomé, ale 
především důsledně plní své poslaní začí-
najícím i stávajícím amatérským divadlům. 
Mottem přehlídky je „Za málo peněz hodně 
muziky.“

Dovolte mi poděkovat odborným lek-
torům 24. ročníku Bechyňského Perlení 
Vladimíru Zajícovi a Petru Tomanovi za 
příjemné a konstruktivní vedení rozboro-
vého popovídání o viděném. Dále všem 
zúčastněným souborům. Velké poděkování 

patří zaměstnancům kulturního střediska za 
organizaci přehlídky. Poděkování patří také 
DS Lužnice za občerstvení a zázemí pro 
soubory a SUPŠ za keramické upomínkové 
předměty. 

Bechyňské Perlení je součástí projektu 
„Divadlo je komunikace“, které finančně 
podporuje Ministerstvo kultury.

Těšme se na příští rok, kdy se uskuteční 
jubilejní XXV. ročník BECHYŇSKÉHO 
PERLENÍ.

Podrobný rozbor jednotlivých předsta-
vení naleznete na webových stránkách 
www.amaterskascena.cz v sekci přehlídky 
a festivaly.

Za Kulturní středisko města Bechyně
Mgr. Štěpán Ondřich
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ BŘEZEN
2018

VÝSTAVY

GALERIE 2+1
 BEZ VÍRY – Hana Svobodová
 Vernisáž v pátek 9. března / 19.00 hodin / Galerie 2+1
 Výstava objektů brněnské sochařky potrvá do 8. dubna.

GALERIE U HROCHA
 KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU
 Výstava fotografií Jany Jedličkové

GALERIE GALVÍNA
 KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
 Prodejní výstava obrazů tří malířek 
 – Zuzany Tvrdíkové, Jitky Lorencové a Pavlíny Bukáčkové.

MĚSTSKÉ MUZEUM
 VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY 6P
 Vernisáž v sobotu 3. března / 15.00 hodin / Galerie muzea
V rámci výstavy budete moci vidět práce těchto autorů: Marek 
Borsanyi, Ivana Blažková, Irena Friessová Staneva, Jana Holcová, 
Iva Hulíková, Dita Průchová.

Stálá expozice, věnovaná místnímu regionu od pravěku až po 
20. stol., otevřena i během zimních měsíců podle pracovní doby 
informačního centra. Vstupné 30 a 20 Kč.

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

PRO DĚTI

Sobota 24. března / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Kdo by neznal klasickou pohádku O kohoutkovi a slepičce, kterak 
se slepička snaží zachránit chamtivého kohoutka. Není právě 
lakomost a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu, ale 
i dnešního světa? Dá se vůbec z tohoto příběhu udělat legrace? Dá 
se poučit? Na to ať zkusí odpovědět naše představení. 
Ve druhé pohádce vystupuje král Krabicius, princezna Krabička, 
babice Krabice a drak Krabičák a hravou formou učí děti správné 
výslovnosti.
Hraje Malé divadélko Praha

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

TANEC

Sobota 3. března / 20.00 hodin / KD / 120 Kč
Obnovujeme tradici maškarních plesů pro dospělé a věříme, že 
vám téma udělá radost. HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA 
Pokud chcete vyhrát v tombole, musíte do ní přinést jakoukoliv 
cenu, získáte tak možnost losovat si zdarma z ostatních cen!!!
Masky sice nejsou povinné, ale za tu legraci to stojí, co říkáte?
Hraje RM Band.

HASIČSKÝ PLES

BECHYWOOD
MAŠKARNÍ PLES pro dospělé

Pátek 23. března / 17.00 hodin / Městská knihovna
14. nocování s Andersenem pro děti 7–12 let, na které čeká řada 
příjemných překvapení a zážitků s knížkami a mezi knížkami.
Přihlášky (k dispozici v knihovně) odevzdejte do 20. března.

NOC S ANDERSENEM

Sobota 17. března / 20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 50 Kč
Chceš si zatancovat na známé hity, pobavit se, tak to je něco pro 
tebe. Večírek plný známých hitů v produkci DJ Paula. 

DANCE PARTY
Čtvrtek 22. března / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 490 Kč
Koncert kapely, která se téměř třicet let pohybuje na výsluní 
tuzemské world music. České a moravské lidovky v originálních 
folkrockových aranžích nepřestávají chytat za srdce – autorské 
úpravy Karla Holase a Franty Černého zní, jako by do naší lidové 
tvorby patřily od nepaměti. Kapela, která je jako doma na nádražích 
i ve vyprodaných halách, vystoupí v rámci svého jarního turné.
Hostem koncertu bude zpěvačka MARTINA PÁRTLOVÁ.
Již v předprodeji v kanceláři KD, v Městské knihovně, Městském 
informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz
Rezervace platná pouze 5 dní!!!

HUDBA

22. 3.
Kooperativa tour 2018       host: Martina Pártlová

Sobota 10. března / 20.00 hodin / KD / 
Vstupné 140 Kč v předprodeji, na místě 150 Kč 
Hrají Muzikanti z jižních Čech.
Ve spolupráci s KSMB, předprodej vstupenek v kanceláři KD, 
Městské knihovně, Městském informačním centru a on-line na 
www.kulturnidum.cz. 



PŘIPRAVUJEME

POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES

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 / RC Hrošík
Hravější než Zumba pro dospělé a jsou eliminované určité pohyby, 
které nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

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

DUŠEVNÍ AKTIVITY, PŘEDNÁŠKY
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SM SYSTÉM
Středy do 7. března / 18.00 – 19.00 hod. / Klubovna KD
Čtvrtky do 8. března / 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.

Čtvrtek 15. března / 18.00 hodin / Přednáškový sál Městského 
muzea / Vstupné 50 Kč
Jak název naznačuje, beseda pojednává o italské cestě do Říma, 
o obecném pěším cestování Evropou, které dalo dohromady 7000 
kilometrů a tři roky na cestách. V přednášce zazní písně, poezie 
i próza z cest a zároveň bude k vidění mnoho fotografií, 
      propojených s příběhy k nim.

PĚT ZEMÍ A PĚŠKY DO ŘÍMA
Cestovatelská beseda Patrika Kotrby

13.–14. dubna
Jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a reci-
tačních kolektivů.

BECHYŇSKÉ JARO XXVI. ročník

Čtvrtek 3. května / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou 
one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlaví.
Již v předprodeji v kanceláři KD, knihovně, infocentru a on-line na 
www.kulturnidum.cz, Ticketpro a Ticketportal.

Středy / 16.00 hod. / RC Hrošík / Zdarma
Konverzační hodiny němčiny pro seniory. Další zájemci se mohou 
kdykoli připojit, kontakt: 606 911 007, reditel@kulturnidum.cz

KONVERZACE V NĚMČINĚ 

Od čtvrtka 29. března do neděle 8. dubna
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a mysli. 
Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. S její pomocí se 
lze zbavit četných tělesných i psychických napětí, zvýšit svůj 
energetický náboj, zlepšit schopnost koncentrace a obnovit jasnost 
svého smyslového vnímání. 
Info: tel. 737 507 775, e-mail mariebechyn@gmail.com

KUM NYE

Úterý 6. března / 19.00 hodin / Kino / Vstupné 50 Kč
Volná adaptace románu Jonathana Swifta Gulliverovy cesty. 
Podobenství o totalitním zřízení, kde platí bizarní zákony a lpí se na 
nepsaných pravidlech, se mísí s fantaskní podívanou, ve které se 
„sen dotýká světa a svět snu“.

PŘÍPAD PRO ZAČÍNAJÍCÍHO KATA
BIO       BABÍ LÉTOgraf BI

g r
   f

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

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

+  POHÁDKOVÁ DÍLNA
Sobota 24. března / 9–10 hodin / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou.

+  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.

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

CAVEMAN



KINO BECHYNĚ BŘEZEN 2018

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

P
ro

d
e
j 
v
s
tu

p
e
n

e
k
 v

ž
d

y
 h

o
d

in
u

 p
ře

d
 p

ro
je

k
c
í,
 o

n
-l

in
e
 n

a
 w

w
w

.k
in

o
.k

u
lt

u
rn

id
u

m
.c

z 
a
 p

ře
s
 a

p
li
k
a
c
i 
B

u
d

íC
h

e
c
k

2. PÁTEK V 17.00

PRAČLOVĚK
Animovaný / komedie – Velká Británie, 

Francie
Příběh animované komedie Pračlověk se 
odehrává v dávné době, kdy po naší zemi 
ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých 

rodných jeskyní.
88 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

2. PÁTEK VE 20.00

PREZIDENT BLANÍK
Komedie – ČR

Antonín Blaník je jedním z 
nejvýznamnějších lobbistů v zemi. 

Pracuje pro politické strany, pro 
samotného prezidenta a hlavně sám pro 
sebe. Jednoho dne se rozhodne, že už je 
na čase vystoupit z politického zákulisí, a 
oznámí kandidaturu na funkci prezidenta 

České republiky.
90 min, přístupný od 15 let, 100 Kč

6. ÚTERÝ V 19.00

PŘÍPAD PRO 
ZAČÍNAJÍCÍHO KATA

Drama – Československo 1969
Volná adaptace románu Jonathana Swifta 

Gulliverovy cesty. Podobenství o 
totalitním zřízení, kde platí bizarní zákony 
a lpí se na nepsaných pravidlech, se mísí 
s fantaskní podívanou, ve které se „sen 

dotýká světa a svět snu“.
102 minut, mládeži přístupný, 50 Kč

7. STŘEDA VE 20.00

WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
Horor – USA, Austrálie

Děsivý příběh sídla démonů ukáže horor 
od tvůrců Jigsaw se slavnou Helen Mirren 

v hlavní roli.
99 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

9. PÁTEK V 17.00

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
Animovaný – Německo, Austrálie

Nové dobrodružství včelky Máji ve filmu.
85 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

9. PÁTEK VE 20.00

TÁTOVA VOLHA
Komedie / drama – ČR

Eliška Balzerová a Tatiana Vilhelmová 
v hlavní roli nové české komedie.
90 min, mládeži přístupný, 130 Kč

14. STŘEDA VE 20.00

PŘÁNÍ SMRTI
Akční / krimi / drama – USA

Sebrali mu jeho rodinu. Nastal čas jim to 
vrátit. V hlavní roli Bruce Willis.

105 min, české titulky, od 15 let, 120 Kč

21. STŘEDA VE 20.00

TLUMOČNÍK
Tragikomedie – Slovensko, ČR, 

Rakousko
Oscarový režisér a herec Jiří Menzel 
vytvořil v Tlumočníkovi titulní úlohu 

asketického Aliho. Jeho partnera na cestě 
za poznáním, rakouského učitele, 

milovníka života se slabostí pro ženy a 
alkohol, si s chutí zahrál přední rakouský 

herec Peter Simonischek.
113 minut, české titulky, mládeži 

přístupný od 12 let, 120 Kč

23. PÁTEK V 17.00

KRÁLÍČEK PETR
Rodinný / animovaný – USA

Rebelský králíček Petr žije veselý 
bezstarostný život spolu s ostatními 

zvířátky na farmě. Nový majitel statku se 
však o svůj životní prostor dělit nemíní – 

a už vůbec ne se zvířaty.
89 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

23. PÁTEK VE 20.00

TOMB RAIDER
Akční / dobrodružný – USA

Každá legenda má svůj začátek. Laře 
Croft (Alicia Vikander) je 21 let a právě 
zdědila obrovské obchodní impérium.

122 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 12 let, 120 Kč

28. STŘEDA VE 20.00

MÁŘÍ MAGDALÉNA
Historický / drama – Velká Británie
Máří Magdaléna je životopisným 

dramatem o jedné z nejtajemnějších 
ženských postav naší civilizace. 
Narovnává obraz očité svědkyně 

umučení a vzkříšení Ježíše Krista, z níž 
dějiny udělaly prostitutku.

130 minut, české titulky, mládeži 
přístupný od 12 let, 110 Kč

30. PÁTEK V 17.00

SHERLOCK KOUMES
Animovaný / komedie – USA, Velká 

Británie
Dobrodružná detektivní animovaná 
komedie líčí největší případ sádrové 

verze legendárního detektiva. Kdo jiný by 
měl vyšetřovat hromadné mizení 

zahradních trpaslíků?
90 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

30. PÁTEK VE 20.00

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
Akční / sci-fi – USA

Kaiju versus Jaegeři. Monstra z vesmíru 
versus pilotovaní obří roboti. Druhé kolo. 

Ve výpravném akčním sci-fi se znovu 
hraje o planetu Zemi a my prohráváme.
111 min, český dabing, od 12 let, 130 Kč

PROGRAM

Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč
 3. 3. sobota Kamarádi
 6. 3. úterý Axa
 13. 3. úterý RM band
 17. 3. sobota Countrio
 20. 3. úterý RM band
 24. 3. sobota Countrio
 27. 3. úterý Capella
 29. 3. čtvrtek duo Echoes

Taneční večery sál:
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč
 2. 3. pátek Axa
 9. 3. pátek Kamarádi
 16. 3. pátek Axa
 23. 3. pátek Echo

Březnová odpoledne 
a večery v 2. patře LD Olga 
je tento program zdarma:

 1. 3.  NU SKIN – zlepšení životního stylu 15.00
 2. 3.  Škola zad 14.30
 5. 3.  Přírodní lékárna – konzultace 13.00
 5. 3.  Bechyňské lázeňství + film 14.30
 5. 3.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00
 5. 3.  Vltavíny, tajemný posel z vesmíru 19.00
 6. 3.  Karitol – Úleva pro tělo  14.30
 7. 3.  Pránájáma 13.00
 7. 3.  Tance dávných tradic 16.00
 8. 3.  Knížecí rod Schwarzenbergové 14.30
 9. 3.  Rehab. po operaci kolen. kloubu 14.30
 12. 3.  Přírodní lékárna – konzultace 13.00
 12. 3.  Bechyňské lázeňství + film 14.30
 12. 3.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00
 12. 3.  Tajemství dávných léčitelů 19.00
 13. 3.  Rybníkářství v již. Čechách + film 14.00
 14. 3.  Přírodní lékárna – konzultace 13.00
 14. 3.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00
 14. 3.  Rok na Blatech + film 19.00
 15. 3.  NU Skin –zlepšení životního stylu 15.00 
 16. 3.  Rehab. u revmatických chorob 14.30
 19. 3.  Přírodní lékárna – konzultace 13.00
 19. 3.  Bechyňské lázeňství + film 14.30
 19. 3.  Emoce dělají nemoce 15.45
 19. 3.  Módní přehlídka 19.00
 20. 3.  Úleva pro tělo – Karitol 14.30
 21. 3.  Přírodní lékárna – konzultace 13.00
 21. 3.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00
 21. 3.  Voroplavba – vyprávění 19.00
 22. 3.  NU SKIN – zlepšení životního stylu 15.00
 23. 2.  Pozit. účinky správného dýchání 14.30
 26. 3.  Přírodní lékárna – konzultace 13.00
 26. 3.  Bechyňské lázeňství + film 14.30
 26. 3.  Pránájáma – zdravé dýchání 16.00
 26. 3.  Neuvěřitelná Indie s promítáním 19.00
 28. 3.  Přírodní lékárna – konzultace 13.00
 28. 3.  Pránájáma – zdravé dýchání 16.00
 28. 3.  Akupresura s Indem Dr. Sandhu 19.00
 29. 3.  Kosmetika z kozího mléka 14.00
   Těšíme se na Vás

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne



ZŠ ve Školní ulici 
zve rodiče a příznivce školy

na výstavu prací

NAŠE MĚSTO OČIMA DĚTÍ

Výstava se koná v prostorách 
městského úřadu

od 19. března do 25. dubna 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

VOLNÉ MÍSTO 
 UČITEL / UČITELKA 

pro 1. stupeň ZŠ

Základní škola Františka Křižíka 
Bechyně přijme učitele/učitelku pro 
1. stupeň ZŠ na plný úvazek. Nástup 
možný ihned, nejpozději od 1. 9. 2018. 
Požadujeme pedagogické vzdělání pro 
1. stupeň ZŠ, samostatnost, flexibilitu. 
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, 
velmi dobré materiální vybavení, vstřícný 
kolektiv, možnost získání služebního 
bytu. 

Kontakt:  381 211 032, 
  info@zslibusina.cz.

Dále hledáme kontakty na pozici 
asistent/ka pedagoga pro možnou 
budoucí spolupráci.

POHÁDKOVÁ ŠKOLA 
PRO PŘEDŠKOLÁČKY

Základní škola ve Školní ulici zve 
předškoláčky s doprovodem na po-
hádkové odpoledne v rámci projektu 
„Předškolák“.

Akce se uskuteční 

ve čtvrtek 22. 3. 2018 
od 16.15 do 18.00 hodin

Prožij s námi pohádkové úkoly v naší 
škole, poznej prostředí školy a 
vyzkoušej svoje dovednosti. 

Na programu je pohádková cesta 
budovou školy, plnění lehkých úkolů, 

sbírání razítek.

Poznámky k programu:
Přijďte v čase, který Vám vyhovuje mezi 
16.15 a 17.00 h.
Půjdete na dráhu postupně, aby děti 
měly čas plnit úkoly a netvořily se fronty.  
Příchod hlavním vchodem, šatna na 
odložení bund bude v respiriu prvního 
pavilonu.
Dítě dostane hrací kartu, s rodiči projde 
školou po stanovištích až do jídelny 
školy.

ZÁPIS DETÍ  
 DO PRVNÍCH TRÍD ...

v

v

narozených v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 proběhne
v pátek 6. dubna 2018 od 14.00 do 18.00 hodin

na obou bechyňských školách.

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

Žáci budou přijímáni na základě usnesení rady města Bechyně, vyhlášky o spádových 
obvodech č.14/2008 ze dne 19. 11. 2008.

Pravidla pro přijímání žáků.
1. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.
(vyhláška č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky)
Tento počet nesmí přesáhnout hygienické požadavky na třídu příslušné školy.

2. Rodiče mohou přihlásit dítě k zápisu na školu, kterou si vyberou.

3. O zařazení žáka do1. třídy příslušné školy rozhodnou podle pořadí tato pravidla:
 a) spádovost obvodů (vyhláška č.14/2008 ze dne 19. 11. 2008)
 b) dohodnutá výměna 
 c) děti zaměstnanců školy
 d) sourozenci (2 a více)
 e) sourozenci (1)

4. V případě velkého zájmu budou přednostně přijati žáci z příslušného spádového obvodu 
(vyhláška č.14/2008 ze dne 19. 11. 2008)

5. Oznámení o přijetí (případně o nepřijetí z důvodu naplněné kapacity třídy nebo 
neodpovídající spádovosti žáka) bude rodičům oznámeno ve správním řízení (podle § 37 
školského zákona č. 561/2005, viz § 165 odst. 2 podle § 9 správního řádu).

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

+ OLYMPIÁDA 
U PRVŇÁČKŮ

Probíhající zimní olympiáda nás inspi-
rovala. Stejně jako sportovci na svůj výkon 
museli tvrdě pracovat, tak i my jsme celé 
pololetí pilně trénovali psaní, čtení i počítání. 
Výsledkem našeho snažení byly nejen samé 
jedničky, ale i olympijské medaile. Ty získali 
všichni, kdo správně splnili všechny 
připravené úkoly. 

Dívali jsme se na zapálení olympijského 
ohně a povídali si o olympiádě. Zvládli jsme 
slalomovou dráhu v matematice a na chvíli 
se stali i rozhodčími. Bohužel, nedostatek  
sněhu nám zkazil naše plány na hry venku. 
Olympiádě jsme fandili po celou dobu 
konání.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková
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+ PŘEDNÁŠKA 
BECHYŇSKÉ VILY

Ve středu 31. 1. 2018 se v učebně č. 74 
konala přednáška kurátorky sbírky Městské-
ho muzea v Bechyni Mgr. Jany Janáčkové 
na téma Vily v Bechyni. Ve dvou dvouhodi-
nových přednáškách přiblížila našim 
studentům zajímavé bechyňské vily, které 
vznikaly od poslední čtvrtiny 19. století do 
konce 30. let století dvacátého. Studenti tak 
měli možnost získat mnoho zajímavých 
informací nejen o architektuře, ale i o kul-
turním životě prvorepublikové Bechyně. 
Ředitelství školy děkuje za ochotu paní Jany 
Janáčkové a paní Petry Dvořákové a těší se 
na další spolupráci s bechyňským muzeem.

Jiří Novotný

+ EXKURZE DO 
VELETRŽNÍHO 
PALÁCE

25. ledna 2018 se uskutečnila exkurze 
studentů ze 4. ročníků na výstavu H. Bosch – 
Oživené vidění do pražských Holešovic. Na 
obrovských plátnech mohli studenti po-
zorovat prolínající se zvětšené detaily 
z Boschových obrazů, především z triptychů 
Zahrada rajských rozkoší, z Posledního 
soudu nebo z Fůry sena, ale také detaily ze 
Sedmi smrtelných hříchů na desce stolu. 
Celé představení doprovázela scénická 
hudba, která podtrhovala apokalyptický 
charakter promítaných scén.

Odpoledne studenti strávili čas ve Vele-
tržním paláci. Proběhla zde komentovaná 
prohlídka na téma České moderní umění ve 
2. polovině 20. století. Prohlídka začala 
rozborem surrealistických děl Toyen a Štýr-
ského. Přes díla českého informelu, skupinu 
42, konceptuální umění, socialistický 
realismus, novou citlivost, lettrismus, český 

land-art a body-art, dále přes českou 
grotesku jsme se prokousali až k novým 
médiím. Snad nejvíce studenty zaujalo dílo 
Michala Rittsteina s názvem Vlčí rodina, 
popisující situaci, jak by to dopadlo v so-
cialistické společnosti v pohádce, kdyby vlk 
nesežral Karkulku a vzal si ji za ženu. 
Komentovaná prohlídka byla pro nadchá-
zející maturanty velmi přínosná, neboť jim 
poodhalila tajemství moderního českého 
umění, ve kterém se doposud neuměli 
orientovat.

Mgr. Drahomíra Bočanová

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Blahopřejeme Gabriele H. ze 
třídy Lišáků, která uspěla v Mezi-

národní dětské výtvarné soutěži Kladenská 
veverka – na téma ekologie. Letošního 
ročníku se účastnilo 9 zemí světa se skoro 
5000 obrázky. Blahopřejeme i Dagmaře V. a 
Adéle H., které vyhrály výtvarnou soutěž 
Aktivu Besipu a DDM Tábor – Děti na silnici. 

I letos pokračujeme v projektu Děti do 
bruslí, kde se děti učí bruslit pod vedením 
zkušených trenérů. Proběhl čas masopustu 
a karnevalů, ani u nás nechyběl karnevalový 
rej. Více info na www.msjahudka.cz 

ŠŠ

+ DALŠÍ ÚSPĚCHY ŠKOLY 
VE VĚDOMOSTNÍCH 
SOUTĚŽÍCH

Po velkém úspěchu v krajském a celo-
státním kole Logické olympiády a úspěchu 
v  okresním kole soutěže Přírodovědný 
klokan dosáhla děvčata Základní školy 
Františka Křižíka Bechyně krásného umís-
tění i v okresním kole Matematické olym-
piády. Simča Meyerová z 9. A obsadila v ka-
tegorii starších žáků mezi 27 soutěžícími 
krásné 3. místo. Mezi úspěšné řešitele se za-
řadila 7. místem i Lenka Voborníková z 9.A. 
V kategorii mladších žáků se na nádherném 
2. místě z 52 soutěžících umístila Danuška 
Mašterová z 5. A. 

Naše škola dosáhla úspěchu i v okresním 
kole Olympiády v českém jazyce. Nádherné 
2. místo si vybojovala Lenka Voborníková 
z  9. A (42 soutěžících). Lence se konečně 
podařilo protrhnout smůlu, protože se v mi-
nulých letech pravidelně umísťovala v první 
desítce v různých vědomostních soutěžích. 
Až letos se zaslouženě dostala na pomyslné 
stupně vítězů. To se v letošním školním roce 
podařilo našim žákům již sedmkrát. 

Děvčatům pochopitelně blahopřejeme 
a  všem třem přejeme hodně úspěchů v při-
jímacím řízení na Gymnázium Pierra de 
Coubertina v Táboře. Věříme, že i František 
Křižík by měl z jejich znalostí a vědomostí 
radost.

Mgr. Milan Kožíšek, ředitel školy

+ ČTVRŤÁCI A PÁŤÁCI 
OPĚT NA HORÁCH 

Již po čtvrté se na naší škole uskutečnil 
zimní pobyt žáků 4. a 5. tříd.

V pondělí 5. 2. se žáci 4. A, 4. B a 5. A 
nadšeně vydali na šumavskou Kvildu na 
pětidenní pobyt do penzionu Pohoda. Po 
usilovném trénování a obětavé pomoci 
učitelů se nakonec všech 38 žáků stalo 
skvělými lyžaři. Nejen hezké počasí, ale 
i  dobré ubytování a výborná strava přispěla 
ke krásně prožitému týdnu. Dokonce jsme 
pobyt absolvovali bez jediného úrazu, ale 
bohužel chřipková epidemie překazila 
několika žákům pobyt. Všichni společně 
děkujeme SRPDŠ za úhradu autobusové 
dopravy a všem rodičům, kteří přispěli 
sladkostmi ke zpříjemnění pobytu. 

Za pedagogy: 
Mgr. I. Vozábalová 

Spolek rodáků a přátel 
Bechyně zve všechny 
zájemce na setkání 

NAD ZÁPISKY 
ČERNÝŠOVICKÉ SELKY, 
a to 21. března 2018 
v 17 hodin 
v salonku hotelu Jupiter.

Jedna paní selka v Černýšovicích si 
zapisovala, co se u nich na vsi ode-
hrávalo v době Velké války v letech 
1914–18. Její deník se zachoval do 
dnešních dní a díky ní a panu faráři 
Soukupovi ze Sudoměřic nabízí i nám 
pohled na každodenní život vesničanů za 
válečných let. Boje se vedly na válečných 
frontách, ale bojovalo se o přežití 
i v zázemí.

Nyní máte možnost podívat se do 
těchto zápisů a vidět 1. světovou válku 
z druhé strany. Velkou válku jsme 
nezažili, ale můžete oživit naše listování 
ve válečné kronice vzpomínkami na 
1. světovou válku, které Vám někdo 
vyprávěl.

Na setkání s Vámi se těší za Spolek 
rodáků a přátel Bechyně. 

Jiřina Trčková
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+ PIJME PIVO 
S BOBKEM, JEZME 
BEDRNÍK ???

Jeden z nejslavnějších francouzských 
labužníků, Édouard de Pomiane,  osoba nad 
jiné povolaná a zasvěcená, byl pravil: „Dobře 
jíst, znamená připravovat pokrmy tak, aby 
vzbudily příjemný pocit a uvedly jedlíka do 
stavu blaha, které je důsledkem dobrého 
jídla.“

Aby jeho vědoucně znalé doporučení 
bylo proměněno ve skutek se v našem 
bechyňském DpS stará kolektiv jídelní 
restaurace, pod vedením paní Lidušky 
Hemmerové. Sama, jsouc znamenitou 
kuchařkou, s mnohými roky, prožitými za 
sporákem a s vařečkou, může zpětně nabyté 
zkušenosti zúročit každý týden při přípravě 
jídelního lístku. Kulinářský cit napoví, která 
jídla senioři chovají v oblibě, která jim přijdou 
vhod. Škubánky sypané tvarohem, krupičná 
kaše nebo znojemská pečeně s knedlíkem 
sklidí rozhodně příznivější odezvu, než želví 
polévka a chobotnice v těstíčku s lanýži. 
Starými Čechy doporučovaný jídelníček 
z bedrníku (rod Pimpinella) a bobkového 
piva jeví se ze současného hlediska 
stravování též krmí přec jen poněkud 
jednotvárnou, neplnohodnotnou a věru dost 
málo přitažlivou.

Nově na domově působící dietní sestra, 
neboli nutriční terapeutka, Mgr. Pavla 
Pěchoučková, posoudí a zohlední moderní 
výživové nároky, platné pro věkovou 
kategorii seniorů. Přihlíží se k biologické 

hodnotě pokrmů, jejich snadné stravitel-
nosti, vyváženosti jednotlivých složek. 
Důležitý je zejména dostatek bílkovin. 
Respektují se rovněž dietní omezení typu 
diabetes, celiakie nebo potravinových 
alergií. Vznikne tak definitivní a konečná 
podoba menu na příští týden. 

Psaná podoba jídla je ovšem ve výsledku 
stále pouhou teorií. Skutečnou chuť a vůni 
vtiskne pokrmu teprve až pečlivé kuchyňské 
zpracování. Stará se o ně kolektiv kuchařek 
paní Soničky Lutovské, takto pravomocné 
náměstkyně vedoucí Lidušky, dále Šárky 
Partikové, Věrky Zuntové, Dáši Mikšovské, 
Emilky Slavíkové, Olinky Fojtíkové a Svatky 
Jerhotové. Pod vedením šéfa, mistra 
řemesla kuchařského Míly Štroufa, kulináře 
s letitou zkušeností v oboru, provoz kuchyně 
běží, jak prvotřídní švýcarské hodinky.

S láskou, pečlivostí, z prvotřídních 
surovin a samozřejmě při úzkostlivém 
dodržování hygieny se rodí krmě na jeden 
každý den. Ovšemže též oko hodnotí. Na 
ladnost úpravy jídla se dbá v neposlední 
řadě. Jídlo se tudíž náležitě sličně na-
servíruje, aby už jen samotný pohled vybízel 
k uchopení vidličky a nože, k ochutnání. 
O  finále, aby se ten správný pokrm dostal 
k  rozdychtěnému již, mlsnou touhou za-
chvácenému strávníkovi, se stará dvojice 
koordinátorek – aktivistky Vendulka Dousko-
vá s Blankou Tomaňovou. Případné drob-
nosti, typu málo slané polévky, se vyřeší 
hned a jednoduše, na místě. O rozvoz jídel 
k málo pohyblivým či ležícím seniorům se 
starají službu konající ošetřovatelky, vždy 
provázeny i paní kuchařkou. 

„Ze všech lásek nejupřímnější je láska 
k jídlu“, odtušil druhdy anglický dramatik 
a  spisovatel George Bernard Shaw. Není 
divu, že všichni obyvatelé místního DpS své 
lidi v kuchyni a okolo kuchyně milují, neboť, 
jak známo, „láska prochází žaludkem“. 
A vůbec nikomu nevadí, že naši jídelnu 
nezdobí prestižní hvězda katalogu Michelin. 
Leč, co není – může být…

Karel Klaška

+ MUZIKANTI, 
CO DĚLÁTE? 

Krátce před skončením veselení v seve-
rozápadní Itáli i, míněno nádherného 
a  pestrobarevnými kostýmy vypraveného 
karnevalu v Benátkách (Venezia) a naopak, 
na začátku ještě mnohem okázalejšího, 
nespoutaně bu-jarého, však mnohem méně, 
spíše úsporněj i ,  text i lem vykrytého 
karnevalového dovádění na druhé půli 
zeměkoule v brazilském Rio de Janeiro, 
začal masopustní rej i v našem DpS. Stejně 
jako loni touhle dobou byl pestrý průvod 
zdejších obyvatel – sousedů a tetiček – 
provázen kvartetem koordinátorek čili 
aktivistek Marušky, Lenky, Vendulky 
a Blanky, sester i ošetřujícího personálu. 
Všici k nepoznání zmaškaření a  svérázně 
našminkovaní umouněným „make upem“, 
se vydal po chodbách a všech (dvou) 
patrech domova. V zástupu byste našli 
kominíka, městského drába, řemeslníky a či 
jen prostý lid domácí. Za radostiplného 
prozpěvování písniček a s hudebním 
doprovodem harmoniky pana Petra Vacha 
se interiérem linuly rozpustilé popěvky – 
oblíbená Kalamajka, Masopuste, maso-
puste, či Muzikanti, co děláte? Žertování 
a  rozpustilé písničky jsou totiž s oslavami 
masopustu tradičně spojeny a vytváří jeho 
svérázný kolorit.  

Masopustní období tvoří předěl mezi 
zimním časem a dobou probouzející se 
přírody. Nebývá každý rok stejně dlouhé. 
Začíná vždy první neděli po Třech králích 
a  končí v úterý před Popeleční středou. 
Shodou okolností letos na sv. Valentýna, 
14. února. Masopust, masopustní veselení, 
na Moravě fašank, má patrně původ v před-
křesťanských slovanských oslavách konce 
zimy. V původním smyslu jde o „opuštění 
masa“. Slovo karneval totiž pochází 
z italského „carne levare“ –dát pryč maso. 

Masopust představuje čas hodů a zá-
bavy. Vrcholí čtvrtkem, zvaným „tučný“, jenž 
se pojí se zabijačkami a hostinami. 

V současném pojetí chápeme význam 
spíše obecně, neboť představuje taneční 
zábavy, průvody v maskách nebo maškarní 
bály. 

I my v DpS jsme si užili při masopustním 
průvodu 12. února příjemné pondělní 
dopoledne s plnou náručí zábavy, radování 
i dobrého rozmaru. A dobré nálady a veselé 
mysli není nikdy dost, neb činí život hezčím.

Děkujeme panu harmonikáři Vachovi za 
hudební doprovod, všem  našim milým 
děvčatům koordinátorkám, sestrám a všem 
ostatním za aktivní účast na průvodu 
a najmě za celkově brilantní organizaci akce. 
Vedení DpS pak za zprostředkování. 
Masopuste, těšíme se na tebe opět za rok! 

Karel Klaška 
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NOC S ANDERSENEM
KSMB – Městská knihovna 

Přihlašuji svou dceru/svého syna 

……………………………………………………………, věk dítěte ……let
 

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

Podpis rodičů  ………………………………………

--------------------------- zde odstřihněte a odevzdejte v MěK Bechyně

 

    -------------------------

 
 

Přihlášky slosujeme 20. března 2018! Vylosovaní budou telefonicky 
informováni! Nocovat může maximálně 14 dětí (věk 7–12 let).

Začátek:  v pátek 23. března 2018 v 17 hodin
Konec:  v sobotu 24. března 2018 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!

PŘIHLÁŠKA
"



+ DOKONČENÍ 
VYPRÁVĚNÍ O STOLETÉ 
HISTORII ODBORU KČT 
BECHYNĚ

V našem vyprávění jsme ve dvou 
článcích popsali vznik a vývoj odboru KČT 
Bechyně až do zrušení celého KČT po roce 
1948. Dnes vyprávění dovedeme až k sou-
časné činnosti odboru.

Organizovaná turistika se po roce 1948 
dostala do kritické situace. Po komunis-
tickém puči v únoru 1948 byla činnost celého 
Klubu českých turistů ochromena jednak 
vnějšími zásahy, na základě kterých museli 
někteří funkcionáři odejít ze svých funkcí, 
a jednak odchodem některých funkcionářů, 
kteří nesouhlasili s připravovanými změnami 
v organizaci i v náplni činnosti klubu. Bylo 
jasné, že vše směřuje k ukončení činnosti 
KČT a převedení jeho činnosti do připra-
vované tzv. „sjednocené tělovýchovy“. Jako 
mnoho jiných změn prováděných novou 
vládou Národní fronty byla změna struktury 
československého sportu provedena ve 
dvou krocích: nejprve byly všechny organi-
zace, včetně KČT, převedeny do Sokola 
(který však již měl rovněž vyměněné vedení) 
a ve druhém kroku v roce 1952 byl zrušen 
celý Sokol a nastolena organizace „sjedno-
cené tělovýchovy“. Jako všechny změny 
tehdy prováděné byla i tato změna provede-
na způsobem, při kterém nová organizace 
neměla správně definovanou ani organizač-
ní strukturu, natož náplň její činnosti. V této 
situaci se dosavadní odbory KČT zachovaly 
dvojím způsobem: buďto se rozpadly hned 
v roce 1949, protože jejich členové viděli, 
kam situace spěje, anebo se rozpadly 
nejdéle po zrušení Sokola. Proto v mezidobí 
od roku 1949 až zhruba do roku 1955 téměř 
žádná organizované turistika neexistovala. 
Samozřejmě turisté milující přírodu vytvářeli 
vlastní skupiny a porůznu pokračovali v za-
tím nesynchronizované činnosti. Ve stejném 
období se zhoršilo také značení turistických 
tras, protože nebylo jasné, kdo by jej měl 
financovat, a nakonec nebyly k dispozici ani 
potřebné materiály ke značení. Tato situace 
se zlepšila až po roce 1955.

Pokud se týče odboru KČT Bechyně, ten 
přešel do Sokola a v jeho čele ještě pro toto 

období zůstal původní předseda odboru 
KČT prof. Antonín Smíšek. Jeho odchodem 
se odbor rozpadl. O období let 1952 až 1959 
neexistují v Bechyni žádné historické ma-
teriály.

Při hledání historických dokladů o organi-
zované turistice v Bechyni jsme první zprávu 
získali od bechyňského občana pana Jiřího 
Šenkýře. Téměř celou ji otiskujeme:

„Asi v roce 1959 jsem byl osloven 
některými známými z TJ Jiskra Bechyně, 
zda bych nevstoupil do nově se zakláda-
jícího odboru turistiky v této TJ. Jeho 
předsedou byl pan František Krieg, já jsem 
se stal jednatelem. Dali jsme dohromady 
skupinu známých a milovníků turistiky. 
Organizovali jsme v létě pěší výlety po okolí 
Bechyně, v zimě do okolních muzeí. Pro děti 
z Bechyně jsme zorganizovali orientační 
závod v lese Poušť. V roce 1964 jsem 
absolvoval školení cvičitele turistiky a v této 
funkci jsem pak v odboru pracoval. 

O velikonocích 1966 jsme uspořádali 
cyklistický výlet z Bechyně přes Mladou 
Vožici až na Blaník. Ve značkařské sekci 
okresního výboru sjednocené tělovýchovy 
pracovala v Bechyni paní Sojková, které 
jsme pomáhali se značením turistických cest 
v okolí.

V letech 1969 až 1970 se turistický odbor 
spojil s turistickým oddílem mládeže (TOM), 
který vedl pan Milan Vít. Tím začal značný 
rozmach činnosti odboru. Protože se začaly 
organizovat dálkové pochody, tak ani 
Bechyně nezůstala pozadu. Pánové Šplí-
chal a Šlapák navrhli tehdy uspořádat po-
chod „Bechyňská osma“. Jan Písačka 
vytvořil návrh plakety, v Keramických 
závodech nechal udělat formy, do těch jsme 
s dětmi vmačkávali hlínu a po vypálení z toho 
vyšla plaketa, která je dodnes ceněna.

Dvakrát jsme organizovali zahájení jarní 
turistické sezóny „100 jarních kilometrů“ 
v okrese Tábor: jednou v Dobronicích 
a jednou na hoře Tábor za Dražíčí.“

Dále zpráva uvádí, kterých dálkových 
pochodů se členové odboru zúčastnili. 
Turistický odbor TJ Jiskra Bechyně se zapojil 
rovněž do tehdy se rychle rozvíjející akce 
„Pochod Praha – Prčice“: „S táborskými 
turisty jsme dali dohromady trasu, kde oni ji 
připravili z Tábora do Prčice a my z Bechyně 
do Tábora. Pro přespolní účastníky jsme 

Z historie

+ RADA SENIORŮ 
BECHYNĚ

Dne 6. února 2018 starosta města Bechy-
ně Ing. Pavel Houdek a předseda Rady 
seniorů v Bechyni  Josef Štefl přijali pozvání 
na pracovní schůzku na radnici v Prachati-
cích. Ujala se nás referentka komunitního 
plánování Hana Rabenhauptová a pan 
místostarosta PaeDr. Jan Klimeš.

Město Prachatice aktivně spolupracuje 
se seniory více jak patnáct let. Spolupráce 
se postupně vyvíjela a v dnešní podobě 
dosahuje velmi dobrých výsledků, byla ně-
kolikrát ohodnocena v rámci Jihočeského 
kraje, ale sbírá body i na celorepublikové 
úrovni. Práci seniorů ve městě koordinuje 
Rada seniorů města Prachatic.

Co je Rada seniorů? Je to spojení člen-
ských organizací, institucí, klubů a fyzických 
osob ve městě zabývajících se činností ve 
prospěch seniorů. Rada spolupracuje 
s městským úřadem, je připomínkovým mís-
tem řídících orgánů města, zaujímá stano-
viska a navrhuje koncepční řešení v široké 
škále potřeb a služeb pro místní seniory.

Na popud seniorských organizací v Be-
chyni jsme ve městě také ustavili Radu 
seniorů a ta byla přijata do Krajské rady 
seniorů Jihočeského kraje. To nám umožňu-
je čerpat z výhod, které krajská rada před-
jednala se státními, krajskými i soukromými 
institucemi a podniky v kraji.

Senioři z Prachatic nám nabídli do naše-
ho startu pomocnou ruku, když nám umožní 
účastnit se jejich akcí a tím získat zkušenosti 
jak teoretické, tak i praktické. Škála jejich 
činností je široká. Začínali společnými 
schůzkami a besedami, kde se hovořilo 
o jejich každodenních problémech a co by se 
dalo podniknout k jejich zmírnění.

V dnešní době mají již k dispozici komu-
nitní centrum se seniorskou poradnou-
„Senior Pointem“, kde mohou řešit problémy 
od výživy, zdraví, právních otázek, vzdělá-
vání třetího věku až po sportovní aktivity.

Pravidelná týdenní setkání mají ve svém 
Klubu důchodců, kde např. mají čajové 
dýchánky, heligonkářskou sešlost, či 
„Historické pokoukáníčko“. Další možností 
je činnost v klubu SENSEN (Senzační 
Senioři), zde je i počítačová místnost ve 
které se nyní již senioři neučí jen základy na 
PC, ale obsluhu moderních telefonů nebo 
on-line bankovnictví. Zde vytvářejí i rukoděl-
né výrobky v rámci akce „Senzační senioři 
mají talent“, které ukazují ve svých klubech, 
ale výstavy si vyměňují i s různými kluby po 
Jihočeském kraji. Podporují zde seniorské 
soubory, ale i šikovné jednotlivce, pořádají 
fotosoutěže, country bály, výlety po památ-
kách… V městské knihovně pracuje Klub 
přátel městské knihovny, ve sportu zorgani-
zovali bowlingovou ligu seniorů, v městském 
bazénu pokořili svůj kanál La Manche, 
zúčastnili se sportovních her organizovaný 
jihočeskou radou… Nevím, zda jsem 
vyjmenoval všechny aktivity, ale při další 
návštěvě se můžeme dál inspirovat. A nako-
nec ještě jeden zajímavý poznatek – za 
spolupráce s místními obchodníky a podni-
kateli vydali svoje prachatické Senior karty, 
na které mohou nakupovat po městě se 
slevami…

Všechny tyto aktivity by byly nemyslitelné 
bez porozumění a podpory Městského úřa-
du Prachatice a styčného pracovníka mezi 
seniory a městem, paní Rabenhauptovou.

Josef Štefl
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organizovali ubytování v Bechyni, odvoz 
zavazadel do Prčice atd. (…).“ Zpráva 
pokračuje: „V době největšího rozmachu 
dálkových pochodů byla účast na Bechyň-
ské osmě asi 190 lidí. 

Náš turistický odbor měl v době, o které 
píši, asi 40 členů. Předsedou TJ Jiskra 
Bechyně byl v té době pan Josef Picálek, 
který některé akce zaštiťoval, a jako ředitel 
družstva Keras nám věnoval i hmotu na 
plakety a následně je u nich i vypálili.“

Další zprávu jsme získali od paní Gity 
Tupé – Vrbické. Ta hovoří o tom, jak spo-
lečně s vychovatelkou Naďou Bártíkovou – 
Mikeskovou vedly pionýrský kroužek při 
staré škole v Bechyni. Byl to z počátku 
dramatický kroužek. Když se paní Bártíková 
– Mikesková v roce 1976 odstěhovala do 
Přerova, změnila paní Tupá – Vrbická 
zaměření kroužku na kroužek turistický. Ve 
vymýšlení programu pro děti a v organizaci 
akcí jí pomáhal již zmíněný pan Milan Vít. 
Někdy v roce 1978, paní Tupá – Vrbická si 
letopočtem není jistá, byla požádána vede-
ním TJ Jiskry Bechyně, aby převzala vedení 
odboru. Odbor turistiky TJ Jiskra Bechyně 
zajišťoval dále pochod „Bechyňská osma“. 
V roce 1974 se konal první ročník nejstarší 
bechyňské akce – Bechyňské schody 
(závodu do 226 schodů). Paní Tupá – Vrbic-
ká byla předsedkyní odboru do roku 1987. 
Předsednictví odboru po ní převzal Petr 
Chaloupek, který je předsedou odboru KČT 
Bechyně dodnes.

Ten o další historii odboru v osmdesátých 
a devadesátých letech min. stol. říká: „Ve 
výboru odboru turistiky při TJ Jiskra Bechyně 
jsem začal pracovat přibližně od roku 1985, 
od roku 1987 jako předseda. 

Mladší členové se začali zajímat o vyso-
kohorskou turistiku a horolezectví (spolupra-
covali jsme s horolezeckým oddílem 
a odborem turistiky ve Veselí nad Lužnicí – 
s  Mgr. Václavem Průchou). Po roce 1989 
jsme absolvovali školení vedoucích a cvi-
čitelů VHT a vyráželi k alpským vrcholům. 
Naše snažení vyvrcholilo zájezdem do 
Francie, Švýcarska a cyklistickým zájezdem 
ke Krimmelským vodopádům. Pravidelné 
byly podzimní zájezdy na Šumavu, nejprve 
pěší, později cyklistické.“

Když v roce 1990 KČT obnovil svoji 
činnosti, vstoupil do něj odbor jako turistický 
odbor TJ Jiskra Bechyně. V roce 1994 se 
bechyňští turisté rozhodli obnovit samostat-
ný odbor Klubu českých turistů. Od té doby je 
u Ministerstva vnitra ČR registrován jako 
Klub českých turistů – odbor Bechyně. 

Odbor každý rok organizuje tradiční 
bechyňské akce pro veřejnost:

Novoroční čtyřlístek – Novoroční 
odpolední vycházka (14. ročník)

Vycházka je spojená se sbírkou na pod-
poru aktivit pro zdravotně handicapované 
občany

Bechyňské schody (45. ročník, vždy 
první dubnovou sobotu) 

Tradiční aprílový závod dvojic v běhu do 
bechyňských zámeckých schodů + každých 
5 let setkání bývalých členů turistického 
oddílu mládeže Ještěrky Bechyně

Údolím Lužnice (44. ročník, vždy 8. 5) – 
turistický pochod a cykloturistická jízda 
(původně nazvaný „Pochod vítězství“)

Údolím Židovy strouhy (8. ročník, druhá 
nebo třetí sobota v červnu) – turistická 
vycházka zaměřená na rodiny s dětmi

Bechyňská osma (43. ročník, druhá sobota 

v září) – dálkový tur. pochod a cykloturistická 
jízda. 

Název získal pochod od tvaru původní 
50km trasy, která měla tvar ležaté osmičky

Muzejní noc 
– pořádá odbor ve spolupráci s Městským 
muzeem v Bechyni v rámci celorepublikové 
akce od roku 2016.

Počet členů se v poslední době pohybuje 
mezi 30 až 40 osobami, z čehož přibližně 1/3 
členů je rozeseta po celé republice, mimo 
Bechyni. Činnost je zaměřena hlavně na 
pěší a cyklo turistiku. Odbor KČT Bechyně 
pokračuje v tradici předválečného odboru. 
Kromě popsaných akcí od roku 2005 
navázal na svou předválečnou tradici 
výstavby tras a turistické infrastruktury 
v Bechyni a okolí.

Ústředí KČT v Praze rozhodlo v roce 
2005, na základě návrhu Ing. Jana Havelky, 
o založení Muzea turistiky v Bechyni. 
Zatím účelem pronajalo od Židovské obce 
v Praze na 10 let tehdy prázdnou a chátrající 
bývalou bechyňskou synagogu (v roce 2016 
byla smlouva na pronájem synagogy 
prodloužena do roku 2026 s opcí na další 
období). Členové bechyňského odboru 
odpracovali desítky hodin na úklidu syna-
gogy po stavebních pracích a na úpravách 
vnitřního prostoru pro budoucí expozice 
muzea. Podíleli se také na přípravě progra-
mu slavnostního otevření muzea v červnu 
roku 2006. Členové odboru provádí každý 
rok jarní úklid prostor muzea před jeho 
otevřením pro veřejnost a pravidelnou 
přípravu expozic na zimu po podzimním 
uzavření muzea.

Když Klub českých turistů v roce 2008 
zakoupil velkou budovu vedle synagogy a za-
čal ji opravovat, podíleli se členové odboru 
stovkami hodin na této práci (odborné práce 
prováděla stavební firma, členové prováděli 
výkopové práce s odvozem materiálu, roze-
bírání střechy atd.). Protože v době vydání 
této publikace skončila teprve první etapa 
oprav, počítá se s brigádnickou činností 
členů odboru i v dalších letech.

Na začátku roku 2006 vznikl projekt 
Cesta po Bechyňských vyhlídkách, tj. 
pěší turistické trasy na levém břehu Lužnice 
a na ní tří vyhlídek, které umožňují nejkrás-
nější výhledy na Bechyni při pohledu přes 
řeku z vysokého levého břehu. Celou tuto 
stezku budoval bechyňský odbor a každo-
ročně ji udržuje.

V roce 2011 požádal Krajský úřad 
Jihočeského kraje Klub českých turistů, aby 
navrhl jednu přeshraniční dálkovou pěší 
trasu, budovanou v Česku a Rakousku. 
Ústředí KČT na základě toho navrhlo projekt 
Stezka kolem Lužnice nás spojuje, v jehož 
rámci byla navržena dálková pěší turistická 
trasa vedoucí od pramene Lužnice v rakous-
kém Karlstiftu až k ústí Lužnice do Vltavy. Na 
tento projekt získal KČT podporu z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj.

V rámci tohoto projektu musela být podle 
pravidel pro moderní dálkové pěší trasy 
změněna celá řada stávajících úseků trasy 
nad i pod Bechyní. Musely být vybudovány 
nové cesty, schody a provedeno nové zna-
čení. Na všech těchto pracích odpracoval 
bechyňský odbor stovky hodin. V úseku přes 
skálu Překvapení odboru pomáhala skupina 
ochránců přírody ze střediska v Týně nad 
Vltavou.

Kromě toho členové odboru KČT Be-
chyně zajistili přilepení loga trasy na více než 
70 směrovek na rozcestích po celé délce 

trasy. Trasa byla slavnostně otevřena 
4. května 2014 ve městě Weitra v Rakousku, 
kam uspořádal odbor KČT Bechyně 
autobusový zájezd, a  o týden později 
v Bechyni.

V rámci projektu Stezka podél Lužnice 
nás spojuje se v roce 2014 vybudovalo 
i  nové informační středisko pro zajištění 
trvalé udržitelnosti tohoto projektu a pro 
podávání informací o něm. Je umístěno 
v  přízemí již popsané nově zakoupené 
budovy KČT vedle bechyňské synagogy. 
Zařizovacích prací se rovněž účastnili 
členové bechyňského odboru. Promítací 
sálek tohoto střediska slouží dnes zároveň 
jako klubovna odboru KČT Bechyně.

V roce 2016 získal KČT grant Jihočes-
kého kraje, na základě kterého byl v témže 
roce připraven a realizován projekt Naučná 
stezka podél historického opevnění 
města Bechyně. Při realizaci projektu 
rozmístili členové odboru KČT Bechyně 
celkem 20 informačních tabulek, upevně-
ných buď na stávajících stavbách, nebo na 
nových sloupcích u jednotlivých částí opev-
nění, a instalovali i hlavní informační tabuli 
na Libušinu ul. v Bechyni. Slavnostně byla 
naučná stezka otevřena 25. března 2017.

Uvedení OKČT Bechyně do Síně slávy 
české turistiky

Ke stoletému výročí založení odboru KČT 
Bechyně, které odbor oslaví 16. června 
2018, bude vzhledem ke své bohaté historii, 
kterou dokázal písemně zpracovat, a vzhle-
dem ke svému přínosu pro rozvoj české 
turistiky, uveden jako dvacátý odbor do Síně 
slávy české turistiky. Vedení odboru zve 
všechny zájemce o turistiku: Přijďte k nám 
a poznejte s námi kouzlo turistiky!

Pozvánku na červnové oslavy 
uveřejníme v příštím čísle.

Ing. Jan Havelka

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

Opatření provedení zákazu přechodu 
přes trať u nádraží je plně proti lidem, kteří 
musí kvůli byrokratickému nařízení 
obcházet 1km do města, zaměstnání, na 
nádraží ČSD a ČSAD přesto, že Správa 
dráhy dala souhlas s vybudováním 
řádného přechodu. Vždyť každý přechod 
silnic v Praze je stokrát nebezpečnější než 
trať v Bechyni, kde je několik průjezdů 
vlaků během dne.

Skorem vždy byl důležitější ministr než 
práce jeho úseku, pokud možno co nejvíce 
změn, reorganizací, aby se nepoznaly 
chyby. Dlouhodobé koncepce a plány? Ty 
neplatily ani za půl roku. A tak ministr 
Štrougal byl zemědělcem, členem 
bezpečnosti a dalším, v krátké době mohl 
řídit – se znalostí všechna svěřená 
ministerstva? Vždyť nemohl znát ani své 
podřízené hlavní pracovníky.

Dubčeka, Svobodu, Černíka na od-
znáčcích lidí na klopách nosí a jim věří. 
Zejména Dubčekovi, který zcela proti 
dřívějším koncepcím odpůrce nevymetl 
železným koštětem a do žaláře nepoza-
víral, jako to činili všichni před ním.

Vybral Martin Gärtner

Pozn. redakce:
Text je autentickým přepisem bez korektur.
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+ HRAJEME (SI) 
PRO RADOST

Volejbalové nadšenkyně Gazely Bechy-
ně pospolu drží již druhým rokem a jsou 
velice aktivní. V loňském roce se Gazely 
účastnily turnajů, které pořádaly spřátelené 
týmy z Dražic a Týna nad Vltavou (z Týna se 
Gazelám povedlo přivést prvenství a krás-
nou putovní sošku volejbalistky Julči).

Letos 20. 1. 2018 Gazely Bechyně 
pořádaly již druhý ročník turnaje rekreačních 
volejbalistek „O POHÁR PŘÁTELSTVÍ“, 
který se konal ve Sportovní hale v Týně nad 
Vltavou. Jelikož šlo již o druhý ročník, vzniká 
tím tradice v životě spřátelených volejbalo-
vých týmů, a bylo tedy nutno nechat vyrobit 
putovní pohár. Putovní „POHÁR PŘÁTEL-
STVÍ“ zhotovil David Stankuš, který učí na 
bechyňské keramické škole dílenské 
předměty. Pohár se všem účastnicím turnaje 
velice líbil a všechny ho chtěly získat, 
bohužel – na rok nám pohár „odjel“ do 
Dražic. Tým Švestek z Dražic byl vítězem, 
na 2. místě se umístily Gazely Bechyně – 

Růže, 3. místo vybojovaly Kecky z Dražic, 
4. místo obsadily Lamy z Týna nad Vltavou, 
5. místo patřilo Pumám z Týna nad Vltavou 
a 6. místo získaly Gazely Bechyně – Fialky. 
Síly družstev byly značně vyrovnané 
a Tomáš Urbánek a Miloš Šimek, kteří utkání 
rozhodovali, neměli vůbec snadnou práci. 
I proto, že celý turnaj obětavě odpískali od 
začátku do konce.

Příští rok chtějí Gazely Bechyně rozhod-
ně vybojovat pohár zpět!!

Turnaj „O POHÁR PŘÁTELSTVÍ“ se 
vydařil, atmosféra byla opět velice příjemná, 
podařilo se upevnit přátelství mezi účast-
nicemi, vyměnit si zkušenosti, strávit inspi-
rativní den... 

Kromě již jmenovaných přispěla ke 
krásně prožitému dni také paní Alena 
Antalová z Bechyně, které Gazely vděčí za 
nádherné medaile pro všechny účastnice 
turnaje a která se stala první sponzorkou 

Gazel Bechyně. Pan Petr Podzimek, provo-
zovatel restaurace ve Sportovní hale, 
nezklamal a dobře všechny nakrmil. Bez 
zázemí Sportovní haly v Týně nad Vltavou 
a pozorného pana Růžičky by turnaj vůbec 
nemohl být v tak bezvadné podobě, v jaké 
byl. Velký podíl má i město Bechyně, které 
poskytlo v loňském roce Gazelám dotaci na 
udržení klubu. Všem, kteří se na turnaji 
„O POHÁR PŘÁTELSTVÍ“ podíleli, Gazely 
Bechyně srdečně děkují!

V tomto roce čekají Gazely Bechyně 
nejméně dva turnaje, na které jsou pozvány 
od týnských a dražických žen. 1. 4. 2018 
budou také pořádat turnaj v beach volejbalu 
pro začátečníky v Českých Budějovicích. 
Pokud bude příležitost a možnost, budou se 
Gazely snažit pořádat různá volejbalová 
setkání a snad se jim podaří rozdělit se 
o svou radost ze hry a ze života i s vámi…

Pavlína Knížová 

+ V BECHYNI 
SOUTĚŽILI MLADÍ 
HASIČI, 
ZAZÁŘILO DOLNÍ 
BUKOVSKO

V sobotu 10. února 2018 se 
prostory 1. Základní školy Bechyně 
proměni ly  v  dě j iš tě  za j ímavé 
sportovní a zároveň znalostní 
soutěže. Místní sbor dobrovolných 
hasičů zde uspořádal již 17. ročník 
Bechyňského sedmiboje. Tuto 
soutěž bechyňští hasiči pořádají 
tradičně v roční době, kdy děti kvůli 
počasí nemohou soutěžit venku 
v klasických disciplínách požárního 
sportu.

Své síly přijely porovnat kolektivy 
mladých hasičů ze 17 obcí 4 okresů 
Jihočeského kraje. K prokázání své 
obratnosti, znalostí a zkušeností z oblasti 
požární ochrany, první pomoci i paměti se 
registrovalo bezmála 70 tříčlenných 
družstev.

V kategorii mladších žáků (děti do 5. třídy 
ZŠ) zvítězilo družstvo z SDH Zhoř u Tábora. 
Druhé místo vybojovali mladí hasiči z Malšic. 
Třetí místo obsadilo další družstvo ze Zhoře. 
V kategorii starších žáků obsadila všechny 
tři medailové pozice družstva z SDH Dolní 
Bukovsko, čímž bukovští podruhé v řadě 
obhájili putovní pohár. Ve starší kategorii 
vítězí pravidelně od roku 2011 s výjimkou 
roku 2015, kdy obsadili druhé místo. Domácí 
družstva z Bechyně obsadila 14., 22. a 25. 
místo v kat. mladších žáků, dále 21. a 27. 
místo v kat. starších žáků.

Pořadatelé věří, že si děti odvezly hezké 
zážitky a soutěž si užily. Kompletní výsledky 
jsou ke stažení na www.sdhbechyne.cz. 
Velké poděkování patří především spon-
zorům, kteří soutěž podpořili. Dále si 
poděkování zaslouží všichni, kteří se podíleli 
na organizaci soutěže.

Petr Pokorný

+ BECHYŇŠTÍ OSADNÍCI 
2018

V sobotu 7. dubna se v Bechyni koná již 
tradiční turnaj Osadníků z Katanu. Jsou 
vítání hráči deskových her i jejich průkopníci. 
Turnaj se bude konat ve staré škole 

od 9.30 do 16.30 h, startovné je 50 Kč 
(do 18 let 20 Kč). 

Bližší informace na www.catan.cz.

Za tým organizátorů 
Martin Herza a Ivana Frolíková

TĚLOVÝCHOVA & SPORT Termíny svátečných bohoslužeb 

Českobratrské církve 
evangelické v Bechyni:

Velikonoční pondělí 2. dubna v 15 hod.
Kulturní středisko, U Nádraží 602
Evangelické bohoslužby se jinak konají 
pravidelně druhou a čtvrtou neděli v 
měsíci v 15 hodin v klubovně Kulturního 
střediska, U Nádraží 602.
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reklamní, umělecká, reportážní
svatby, křtiny, promoce
adjustace a rámování

a

Fotografie

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

Miloslav Dědič, 
Radětice 110

Cukrárna U Lososů
Káva, chlebíčky, smaženky
Dorty, zákusky, lázeňské oplatky
a

Libušina 154 
Bechyně

Tel.:723 314 934

KERAMIKA BARTÁK
Výroba ručně točené originální 
keramiky

www.keramikabechyne.cz

Čechova 294, 
391 65 Bechyně
Tel. 603 485 052

Zdeněk Trešl
Zámečnické, 
topenářské 
a instalatérské práce

Tel.: 775 683 004

Výroba dveří, kuchyní, 
vestavěných skříní, obložení, 
zábradlí, altány, pergoly
  

Tel.: 381 212 466, 606 391 297
E-mail: 
truhlarstvidedic@seznam.cz

Zakázkové 
truhlárství

Kosmetické 

studio

Člen Asociace 

vizážistů a stylistů ČR

Na Libuši 636 Bechyně

Tel.: 731 470 314

Kosmetické 

studio
Lenka Daňová

PRŮMYSLOVÉ 
EPOXIDOVÉ 
PODLAHY
Ü technické 

místnosti
Ü kotelny
Ü garáže
Ü sklepy RUKU

Růžena Kuprová
T EL.: 777 116 273, 

775 116 273

ZAHRADNICTVÍ 
A KVĚTINÁŘSTVÍ Beneš
Michalská 220

JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA 
KVĚTIN 19.–25. března 2018
 Po – pá 9.00 – 17.00
 So – ne 9.00 – 15.00

Tel: 799 510 369
www.zahradnictvibechyne.cz

Město Bechyně děkuje těmto sponzorům za podporu plesu věcnými a finančními dary:

Bechyňsko

Květa 
Maršálová
kosmetické služby

Písecká 830, Bechyně
tel: 607 525 667

K
L
T
ABORATOŘE

ÁBOR

LINICKÉ

KLT je od roku 1993 partnerem 
zdravotnickým zařízením 
jihočeského regionu v oblasti 
laboratorní diagnostiky
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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 P
ŘEDLOŽENÍ 

SLEVA 20 %

#

Ing. Zdeněk Šindelář
Prodej a servis
zahradní techniky

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

www.galvina.cz

 

www.elektrobechyne.cz

ź prodej stáčeného 
i lahvového vína

ź bechyňská keramika, 
český porcelán

ź autorské výstavy

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

Široký sortiment elektro spotřebičů 
a příslušenství

Otevřeno každé úterý 10–12 14–17.30

Ing. René HARTL

FYZIOTERAPIE
ź masáže, lymfodrenáže
ź tělocvik, SM systém
ź viscerální terapie
ź 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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ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

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

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINYwww.wpartner.cz

...Váš opravdový IT partner...

Libušina 191, Bechyně
e-mail: obchod@wpartner.cz
telelefon: 381 211 000, 
                 608 253 642
skype: wpartner

ź OPRAVY elktrospotřebičů

ź MONTÁŽ elektroinstalace

ź REVIZE elektrických zařízení

Sídl. 5. května 895, BECHYNĚ

Tel./fax:381 211 444

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává sle-
pičky z našeho chovu typu Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách a  slepičky 
Green Shell – typu Arakauna.
Stáří:    15 – 20 týdnů
Cena: 159 – 195 Kč/ks

Prodej Bechyně u vlakového nádraží 
15. dubna, 13. května a 10. června 
2018 ve 14.00 h
24. května 2018 ve 14.15 h

Při prodeji slepiček výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky
Informace: Pá 9 – 16 hod. 
Tel: 601 576 270, 728 605 840 

Široká nabídka kožené obuvi na:

               www: obuv.tode.cz

Kamenná prodejna: 
Sedlec-Prčice, nám. 58

- společenská, letní, zimní, zdravotní, 
  nadměrná, vycházková, pracovní, 
  domácí, sportovní
- dámská, pánská, dětská  

            tel. 721  629  728, 606  848 150 

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

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 

+ ICE DIVER PROVĚŘIL 
DOVEDNOSTI ČESKÝCH 
A SLOVENSKÝCH 
POTÁPĚČŮ V ZIMNÍCH 
PODMÍNKÁCH

V uplynulých dnech se ve slovenské 
Seredi sešly týmy vojenských potápěčů 
Armády ČR a Ozbrojených sil SR při cvičení 
Ice Diver 2018. Cílem bylo procvičit a zdo-
konalit schopnosti potápěčských odborností 
jednotek ženijního vojska, výměna zkuše-
ností a sjednocení postupů při plnění úkolů 
při mezinárodní spolupráci ve smíšených 
týmech. Českou armádu zastupovali vojáci 
z 15. ženijního pluku Bechyně.

Práce ve smíšených potápěčských 
družstvech vyžadovala sladění

Mezinárodní cvičení Ice Diver 2018 
probíhalo pod vedením vedoucího instruk-
tora rotmistra Michala Ščepky, který patří ve 
svém oboru mezi špičky OS SR. Ten v úvodu 
seznámil účastníky cvičení s jeho průběhem 
a navázal na teoretickou část a nácviky na 
sucho. „Ačkoliv se postupy slovenských 
a českých potápěčů od sebe téměř neliší, 

teorií a suchým nácvikem jsme sladili bez-
pečnostní pravidla při potápění, práci se 
signálním lanem a trasovací šňůrou,“ 
vysvětluje praporčík Michal Strejc, zkušební 
komisař potápění AČR. 

V následujících dnech potápěči své 
poznatky z teorie a nácviků přenesli pod 
vodní hladinu, kde již pracovali ve smíšených 
týmech. Mezi cvičícími byla i jedna po-
tápěčka ze 153. ženijního praporu Olomouc.

Ověření potápěčských dovedností 
v zimních podmínkách

Potápěči obou armád měli za úkol mimo 
jiné vyhledat určité předměty, vyznačit k nim 
trasu a poté se bezpečně vrátit zpět. Výcvik 
se odehrával v prostoru lomu Čierna Voda, 
které nabídlo cvičícím náročné podmínky. 
Teplota vody se pohybovala okolo 2°C a vi-
ditelnost byla pouhý 1 metr. „Jak sám název 
cvičení – Ice Diver napovídá, jednalo se o po-
tápění pod ledem. Klimatické podmínky nám 
bohužel nepřály, ale i přes absenci ledu jsme 
si v praxi prověřili svoje odborné dovednosti 
při plnění ženijních prací v zimních podmín-
kách za použití stejných postupů jako by led 
byl. Činnost byla zaměřena především na 
trasování a práci s bubínkem,“ dodává 
praporčík Strejc.

Mezi hlavní úkoly vojenských potápěčů 
patří zabezpečení plaveb bojových vozidel 
nebo přeprav přes vodní překážky, kde 
zajišťují záchranné a vyprošťovací práce či 
průzkumné práce pod vodou. Své dovednos-
ti mohou využít také při živelních pohromách, 
jako tomu bylo například v roce 1997 na 
Moravě a 2002 v Čechách.

Autor. kpt. Jana Sedláčková, tisková 
a informační důstojnice 15. ženijního pluku
Foto: Jozef Žiak (MO SR)
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Lázně Bechyně s.r.o. 
nabízí zaměstnání:

PLAVČÍK
Nabízíme zaměstnání na pozici:
Plavčík – výpomoc

Kvalifikační předpoklady:

ź Vodní dozor junior 
(případně kvalifikaci zájemci umožníme)

Typ úvazku:

ź DPP (50 hod. /měsíc)

Směnnost:

ź PO–PÁ  od 16:00 do 19:00 hodin
ź SO   od 14:00 do 18:00 hodin
ź NE  od 13:00 do 18:00 hodin

Platové podmínky:

ź 115,- Kč / hod.

Vhodné pro studenty, důchodce,
zaměstnance, kteří hledají další 

uplatnění (přivýdělek).

Villa Liduška hledá pokojskou 
na DPP.     Tel: 731 109 101

PIVOVAR
OTVÍRÁME 16. 3. 2018 od 15 h

Areál KERAS, Písecká 376, Bechyně
vchod z Fáberovy ulice

Rezervace na tel: 720 522 622
Na čepu: výčepní 10°
 ležák 12°
 ležák 12° černá

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

Úklidová firma přijme 
pracovnice, práce vhodná i pro 
důchodce, možnost v sobotu, 

neděli dopoledne. 
Tel: 739 394 300


