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KVĚTEN 2018

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
květen 2018

 90 let Hořejší Ladislav
  Zeilinger Antonín
 89 let Kocourek František
 88 let Filo Benjamin
  PhDr. Kasl Karel
  Mašek Antonín
  Zeman Josef
 87 let Fürbachová Květoslava
  Hruška Miloslav
 85 let Velková Jaroslava
 84 let Borek Vladimír
  Kuchválková Milena
 83 let Pihera Josef
  Štěpánek Josef
  Vystrčil Jan
 82 let Hájek Jiří
  Kinterová Jaroslava
  Ing. Vernarec Ján
  Železný Alois
 81 let Drda Jan
 80 let Hrádková Marta
 78 let Hrubantová Růžena
  Kovařík Václav
  Sýkora Václav
 77 let Baldínská Marie
  Měšťan Ladislav
 76 let Mik Pavel
 75 let Burianová Jaroslava
  Šmíd Stanislav
  Zeman Ludvík

Příspěvky do červnového čísla 
posílejte nejpozději 18. května na 
propagace@kulturnidum.cz

Klub českých turistů mapuje svou historii a vyzvedává zásluhy svých zasloužilých členů 
a historických odborů jejich uvedením do Síně slávy české turistiky. Na celostátní konferenci 
Klubu českých turistů v Praze konané dne 7. 4. 2018 byl při příležitosti 100. výročí od založení 
KČT Bechyně do Síně slávy české turistiky uveden i bechyňský odbor.

Petr Chaloupek, předseda odboru

Snímek ze slavnostního předání (na snímku zleva Ing. Jan Havelka – čestný předseda KČT, 
Petr Chaloupek – předseda bechyňského odboru, Ing. Pavel Houdek – starosta města 
a Mgr. Vratislav Chvátal – předseda KČT. 

KČT BECHYNĚ V SÍNI SLÁVY ČESKÉ TURISTIKY

UPOZORNĚNÍ – oslavy 100. výročí 
založení Klubu českých turistů – odboru 
Bechyně (slavnostní schůze), které byly 
plánované na den 17. 6. 2018, jsou 
z organizačních důvodů přeloženy na neděli 
24. 6. 2018 odpoledne. Podrobný program 
bude zveřejněn v červnovém zpravodaji.

Na  7. dubna byla vyhlášena další z řady úklidových mega akcí. Pro tento rok bylo oficiálně 
registrováno neuvěřitelných 2699 míst, kde se sešli dobrovolníci z celé 
České republiky. V Bechyni se našlo 31 nadšenců, kterým není jedno, jak to 
kolem nich vypadá, a místo „mělo by se...“ zkrátka jdou a konají. Potěšující je, 
že se s rodiči zúčastnilo i mnoho dětí. Není lepší škola zodpovědnosti 
a věřím, že v nich zanechala tato zkušenost nesmazatelnou stopu. 

Chci z celého srdce poděkovat všem, co se akce zúčastnili, ale i všem těm 
bezejmenným, kteří konají stejnou záslužnou činnost i mimo vyhlášenou 
akci. Bohužel těch, co bez skrupulí odhodí někde v lese petku, sklo, 
plechovku nebo dokonce pneumatiku či televizor, je stále dost a dost. Svědčí 
o tom i těch 200 kg vysbíraných odpadků. 

Víte například, že se jednorázová plena rozkládá 150 let, polystyren tisíce 
let a struna do sekačky se nerozloží prakticky nikdy? I přesto, že je cigareta 
především z papíru a tabáku, dovede nedopalek „přežít“ v půdě až 15 let. 
A co hůř, uvolňuje se z něj množství nebezpečných látek, například dehet, 
benzen, nikotin či těžké kovy jako olovo a arzen. A že těch nedopalků kolem 
je. Přemýšlejte! Je na každém z nás, jak se zachováme. 

Marie Jahnová



Odpovídáme:

Odpovědnost za škodu způsobenou 
pádem stromu nebo jeho části má dvě 
roviny, rovinu právní a rovinu morální – 
lidskou. Z hlediska právního je samozřejmě 
možné umístit v blízkosti stromu ceduli 
s upozorněním, že může strom či jeho část 
spadnout. Nicméně, dle mého názoru, ani 
takovým upozorněním se město nemůže 
zcela vyvinit z případné odpovědnosti za 
škodu, neboť město má k dispozici stano-
viska odborných firem o stavu předmětného 
stromu. Z nich je patrné, že strom je 
nahlodán zubem času tak, že jeho čas se 
naplnil a že jediným řešením z hlediska 
obecné prevenční povinnosti je jeho ská-
cení. 

Další rovinou problému je ta rovina 
morální. Kdo by zbavil město odpovědnosti 
za škodu, spadne-li strom nebo jeho část na 
člověka, dítě, do kočárku…..? I kdyby se 
nakrásně město z právní, případně i trestní 
odpovědnosti vyvinilo, nebude sice muset 
hradit nikomu žádnou škodu, ale zdraví 
může být poškozeno, lidský život zmařen. 
Kdo ponese tuto odpovědnost? Možná ten, 
kdo zuby nehty brání evidentně starý 
a poškozený strom, nebo autor nápadu 
s upozorněním, nebo někdo úplně jiný, komu 
je starý strom přednější než lidské zdraví či 
život.

JUDr. Anna Hrušková
vedoucí majetkového a právního odboru

+ JÍROVEC ZACHRÁNÍ 
NÁPIS

Četl jsem ve zpravodaji o stromě 
v Bechyni, kterému hrozí pokácení, protože 
je napadený nemocí. Ale pochopil jsem, že 
ještě neumírá. Kdyby se porazil, lidem bude 
scházet jeho stín a kyslík. Já trvale žiji a stu-
duji v Brně, ale každé léto o prázdninách 
jezdím do Bechyně, kde je moc krásně. 
Města, která dbají o zelené porosty a stromy 
tím víc přilákají turisty. Díky svým parkům 
a vzrostlým alejím. Lázeňská města jako 
Poděbrady nebo Třeboň jsou ještě mnohem 
bohatší na zeleň než Bechyně, takže by bylo 
smutné ztratit jediný keř. Ochrana zdraví lidí 
před ulomením větve se řeší umístěním 
varovného nápisu ke stromu. Posílám fotku, 
kterou jsem pořídil právě v Bechyni. Jedno-
duché řešení a strom může dál zůstat 
a zdobit ulici.

Jiří Gorčík
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+ VYJÁDŘENÍ 
NÁRODNÍHO 
PAMÁTKOVÉHO 
ÚSTAVU VE VĚCI 
ZAMÝŠLENÉHO 
KÁCENÍ JÍROVCE 
V MICHALSKÉ ULICI 
V BECHYNI 

Národní památkový ústav je odbornou 
organizací na úseku státní památkové péče 
a z tohoto pohledu cítíme potřebu informovat 
veřejnost o výkonu památkové péče 
v dotčené památkové zóně města Bechyně. 
Hlavní náplní odborných pracovišť NPÚ jsou 
dokumentační, informační a odborně me-
todické činnosti na poli památkové péče, 
mimo jiné se odborně vyjadřují ke kon-
krétním záměrům úprav v územích, které 
podléhají památkové ochraně. Pracovníci 
NPÚ vydávají odborné podklady, kterými 
jsou písemná vyjádření podle §14 zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 
Takovým odborným podkladem je i vyjádření 
z 30. ledna 2018 týkající se pokácení stromu 
v Michalské ulici v blízkosti hřbitovní zdi.

Odbornému vyjádření předchází ana-
lytické zhodnocení památky. NPÚ vždy 
přistupuje k dotčenému území komplexně 
a hodnotí památku, ať jde o vegetaci, kostel 
či jinou historickou zástavbu v širších 
souvislostech. Na příkladu aleje v Michalské 
ulici lze ukázat komplexnost přístupu již na 
samotném principu ochrany městské pa-
mátkové zóny. Zde je chráněna nejen 
vegetace, ale i okolní historické stavby, a to 
včetně dominantního postavení kostela 
sv. Michala, který vznikl v šedesátých letech 
17. století a patří k uměleckohistoricky 
nejhodnotnějším raně barokním stavbám 
nejen na jihu Čech. Od roku 1958 je chráněn 
jako kulturní památka České republiky. 

Ve vyjádření NPÚ je zachycen výsledek 
hodnocení současného stavu vegetace, její 
zdravotní stav, perspektiva a kulturně-
historický význam, včetně její důležitosti pro 
utváření genia loci. V úvahu bylo nutno vzít 
též postavení vegetace v kontextu do-
chované historické zástavby a historických 
proměn celkového urbanismu města. 
Zhodnocení zpravidla řeší nejen současný 
stav vegetace, ale i míru jejího začlenění 
v celku a historické okolnosti vysázení 
doprovodné vegetace, její původní druhové 
složení i účel. Důležitým zjištěním bývá 
zpravidla období, kdy byl tento krajinotvorný 
prvek vytvořen. Tato skutečnost je konfron-
tována s okolní historickou zástavbou 
a kulturními hodnotami dotčeného území. 
Výsledek vede ke zjištění míry dochovaných 
hodnot stávajících vegetačních úprav. 
Funkce alejové výsadby nebývá vždy jen 
doprovodná, podtrhující význam přilehlé 
komunikace či prvku, ke kterému směřuje. 
Alejová výsadba tohoto typu zaujímá i funkci 
společenskou, poskytuje prostor k setkávání 
lidí, determinuje historické vazby a podtrhuje 

významnost místa. Pokud zdravotní stav 
takové aleje není schopen naplnit tyto 
významné funkční atributy, památková péče 
se nejednou přiklání k celkové obnově 
vegetačních prvků, včetně úpravy sta-
novištních podmínek zemního podloží 
a ochrany nově vysazovaných jedinců. 

Vyjádření NPÚ proto bývají zpravidla 
podmiňována odbornými posudky. 

V Michalské ulici znalecký posudek 
č. 103-2 421/16 Ing. Kolaříka potvrdil 
zdravotní stav jírovce takto: „Silně narušený 
neperspektivní jedinec se sníženou 
stabilitou. Existence takového stromu je na 
stanovišti dočasná.“ Památková péče pak 
navrhuje nejen jeho odstranění z provozně 
bezpečnostních důvodů, ale i koncept 
obnovy v širších souvislostech. Doporučení 
ke kácení je zde dílčím krokem celého 
systému následných úprav a tyto projekty 
obnovy jsou průběžně konzultovány pra-
covníky NPÚ. 

K praktickému zhodnocení stávající 
situace v Michalské ulici z pohledu pa-
mátkové péče: S ohledem na současný 
stupeň poznání historického vývoje objektu 
lze konstatovat, že k památkovým hodnotám 
lokality patří zejména začlenění v urbanis-
tické struktuře města, hmotové uspořádání 
a částečně dochovaná materiálová skladba. 
Plocha před hřbitovem sloužila od konce 
19. století jako promenádní komunikace, 
výsadbu stromů lze datovat na přelom 
19., spíše začátek 20. století. Zde je vhodné 
si položit otázku, jaké historické reminiscen-
ce bude památková ochrana zdůrazňovat. 
Promenádu ve stavu před osázením ale-
jovými stromy, nebo stávající koncept 
vegetační úpravy? Byla tato úprava 
šťastnou volbou? Jaké potřeby naplňuje 
dnešní komunikace v souvislosti s životními 
standardy současných obyvatel? 

Dochovaný stav je necelistvou úpravou, 
původní výsadba dříve jírovcové aleje byla 
pozměněna. Dnešní stav je dle inventa-
rizace 11 ks stromů v dvouřadé aleji, z toho 
3ks jírovce a zbytek zaujímají lípy. Výsadba 
je vytvořena na náspu zpevněném zídkou, 
též v nepůvodní formě. Zdravotně je celý 
stav aleje velmi slabý, neperspektivní, 
stromy jsou poškozené a vyosené. Je nutné 
zohlednit i skutečnost, že alej zastiňuje 
kostel sv. Michala (zapsanou kulturní 
památku). Shromážděné informace vedou 
k řešení situace celkovou obnovou prostoru, 
a to včetně vegetačních úprav. 

AKTUÁLNÍ SITUACE

Jírovec

Odbor rozvoje MěÚ Tábor vydal zatím 
nepravomocné rozhodnutí o možném 
pokácení 1 ks jírovce v Michalské ulici 
z hlediska památkové péče za předpokladu, 
že město Bechyně v místě pokáceného 
jírovce vysadí obdobný předpěstovaný 
vysokokmen. 

Město prozatím z důvodu bezpečnosti 
a snížení rizikovosti stromu zajistilo redukční 
řez koruny kaštanu. Následně požádá odbor 
životního prostředí o rozhodnutí ve věci jeho 
možného pokácení.

Ing. Pavel Houdek,
starosta města



MUZEJNÍ NOC, 
„DIVOKÉ PALIČKY“ 
V BECHYNI …

Jako již tradičně, zveme 
všechny příznivce a návštěvníky jarní 
Bechyně v sobotu 19. května na další 
muzejní noc, která se koná v rámci 
celorepublikového festivalu muzejních nocí. 
Jako již v předchozích letech spolupracují 
v Bechyni dvě muzea – městské a muzeum 
turistiky. S místním Klubem českých turistů 
se opět můžete vydat na komentovanou 
vycházku po Bechyni, sraz je v 17 hod. před 
budovou Městského muzea. V 19 hod. 
následuje slavnostní zahájení u muzea 
a vystoupení bubenické show skupiny Wild 
Sticks. Jedná se o skupinu mladých bu-
beníků složenou z profesionálních hráčů 
a studentů konzervatoře. Jak prezentují na 
svých stránkách, tato show vám utkví v hlavě 
a nabije vás pozitivní energií. Vibrování 
jejich bubnů uslyšíte již před 19. hod. 
v Libušině třídě. U muzea si pak dáte dobrou 
kávu u stánku přislíbené pojízdné kavárny. 

Městské muzeum pokračuje po zahájení 
přednáškou na téma Slavné vily... a muzeum 
turistiky nabídne promítání filmů o Bechyni 
a posezení u ohně. Expozice obou muzeí 
budou otevřeny v tento den zdarma, a to 
minimálně do 22 hod., podle zájmu i déle.

V průjezdu Městského muzea můžete 
zhlédnout výstavu žáků místní ZŠ Školní 
s názvem Naše město očima dětí a v anketě 
hlasovat o nejhezčí obrázek. Na nejmladší 
návštěvníky též dbáme zábavnou formou. 
Pro vysvětlení těm, kdo se ptají na spo-
lupráci s AJG, pobočka Bechyně. Zájem 
o spolupráci na muzejní noci ze strany této 
organizace byl, ovšem AJG zahajuje sezónu 
až v dalším měsíci a obě zmíněná muzea, 
která nyní muzejní noc organizují, dbala na 
možnou kolizi s dalšími akcemi, jako je Open 
ZUŠ, Noc kostelů, Den dětí, Concertino di 
Praga v Bechyni apod. Též sál Městského 
muzea by v dalších dnech již nemohl být 
k dispozici pro účel přednášky, a to z důvodu 
přípravy interaktivní výstavy Mosty. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na 
vás.

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

+VÝZVA JITEX

Městské muzeum ve spolupráci s Prá-
cheňským muzeem v Písku svolává schůzi 
bývalých zaměstnanců podniku Jitex, po-

bočky v Bechyni. Schůzka se 
bude konat v přednáškovém 
sále muzea v úterý 15. května 
od 17 hod. Písecké muzeum 
připravuje výstavu o podniku 
Jitex a její kurátoři budou 
vděční, pokud se na schůzku 
dostavíte. 

Bližší instrukce ze strany 
Prácheňského muzea: Rádi 
bychom, aby se s námi podělili 
o své vzpomínky na léta 

v  Jitexu. Záměrně nechceme být konkrét-
nější, abychom pamětníky příliš neovlivňo-
vali. Rovněž budeme rádi, pokud by s sebou 
vzali nějaké drobnosti, které z Jitexu mají 
a které by byli případně ochotní půjčit na 
výstavu nebo alespoň umožnit jejich nafo-
cení. Předem by si lidé také mohli rozmyslet 
odpověď na otázku, zda by bylo možné jejich 
výpovědi nahrát pro muzejní účely (jak by se 
nahrávání konalo, domluvíme na místě). 
Schůzka bude zřejmě zahájena krátkým 
povídáním a promítáním, pak by následova-
la debata. Snad bychom v rámci plánované 
spolupráce mohli vystavit část této výstavy 
i  v Bechyni. 

Přijďte k nám zavzpomínat a posedět 
u malého pohoštění. 

všechny články JJ

+VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

Všem, kteří vyslechli naše výzvy. 
Přicházíte jak s příběhy legionářů, s deníky, 
dopisy, fotografiemi, tak máme reakce i na 
sběr suvenýrů ke stavbě mostu. Je úžasné, 
kolik mnoho věcí tak můžeme dát do 
souvislostí. Např. v souvislosti s životopisem 
Josefa Kazimoura (legionáře) jsme též 
darem získali obraz, podobiznu Karla 
Kazimoura, mlynáře popraveného nacisty. 
Je příhodné nyní s veřejností na podobných 
tématech spolupracovat, jinak s dalšími 
generacemi informace a dokumenty zmizí 
bez zaznamenání. Ohledně tématiky mostu 
máme k zápůjčce slíbený zajímavý soubor 
skla a keramiky, snad i s celou výstavou 
bude stát od 15. června za zhlédnutí. 
Z minulé výstavy k výročí mostu zůstala 
darovaná jistou rodinou z Větrova betonová 
sonda a železná tyč (pajcr) používaná k lá-
mání kamene, nyní snad zápůjčkou získáme 
nářadí tesaře, který na stavbě pracoval. 

Děkujeme i za další běžné dary muzeu, 
ty tvoří především keramika, nejrůz-

nější dokumenty a fotografie. Asi 
nastala doba, kdy vám všem 
dárcům a spolupracovníkům 
nebudu moci veřejně podě-
kovat jmenovitě, leda bych vás 

musela žádat o souhlas, a to by 
ztratilo punc překvapení, ale vy 

sami víte, že se o vás mluví 
a  muzeum je vděčné za kaž-
dou spolupráci, a to i všem 
svým dlouhodobým spolu-
pracovníkům.

+POSLEDNÍ AKCE 
SLAVNÉ VILY 
A VÝZNAMNÉ DOMY 
V BECHYNI

Vás všechny, kteří jste nestihli, či by pro 
vás bývala byla náročná loňská vycházka po 
zajímavých vilách v Bechyni, ještě napos-
ledy zveme na přednášku. Ta se uskuteční v 
rámci muzejní noci v sobotu 19. května od 
19.30 v přednáškovém sále muzea. 
Seznámíte se s pestrou architekturou vil a vý-
znamnějších domů, které byly postaveny 
v Bechyni od konce 19. stol. do konce ob-
dobí první republiky. Nahlédneme částečně 
i do osudů rodin, které ve vilách žily. Brožura 
vydaná k tomuto tématu a leták se zpraco-
vanou vycházkou jsou k mání v budově 
muzea. 

Pracovní doba MIC 
a Městského muzea 
(květen, červen):

PO, ÚT, 9.00–12.00 12.30–16.00

ST 9.00–12.00 12.30–17.00

ČT, PÁ 9.00–12.00 12.30–16.00

SO, NE 12.00–17.00
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GALERIE 2+1
 ČLOVĚK ZE VŠECH STRAN

Vernisáž v pátek 25. května / 17.00 hodin / Galerie 2+1
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Václava Pichla potrvá do 
30. června 2018. Prohlídka po dohodě na tel. 606 911 007 nebo 
v kanceláři KD.

GALERIE U HROCHA
 KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU
 Výstava fotografií Jany Jedličkové

GALERIE GALVÍNA
 KERAMONO
 Výstava keramiky.

MĚSTSKÉ MUZEUM
 NAŠE MĚSTO OČIMA DĚTÍ
 Potrvá od 7. do 29. května / Vstupní prostory muzea 
 / Vstupné dobrovolné
Výstava prací dětí ze ZŠ Školní. V rámci této výstavy bude probíhat 
anketa „Volíme nejhezčí obrázek“.

  VÝSTAVA ABSOLVENTŮ
 Vernisáž ve čtvrtek 24. května / 17.30 hod. / Galerie muzea
Výstava absolventů prvního cyklu výtvarného oboru ZUŠ Václava 
Pichla pod vedením Mgr. Ivany Blažkové. 
Výstava potrvá do 31. července.

Stálá expozice, věnovaná místnímu regionu od pravěku až po 
20. stol., otevřena celoročně 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
DUŠEVNÍ AKTIVITY, PŘEDNÁŠKY

Sobota 2. června / od 10.00 hod. / Park u Draka / Vstup zdarma
Od 10.00 h budete moci zhlédnout ukázku ženijní techniky 
a  materiálu AČR, ukázku bojového systému MUSADO. Vyzkoušet 
si střelbu ze vzduchovky či laserovou střelnici, součástí bude také 
zábavný a výukový program pro děti, kde nebudou chybět ani různé 
soutěže. Zahraje akustické duo V.E.T.
Od 16.00 h vystoupí kapely: Vejlet, Fylozofy Jam, DRC, Happy 
Band.
Pořádá Kulturní středisko města Bechyně a 15. ženijní pluk.

DĚTSKÝ DEN

DIVADLO GALERIE

PRO DĚTI

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 

Sobota 12. května / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč 
Jak si poradí malá chobotnička, která se ještě jako vajíčko zatoulá 
od mámy, ve velkém podmořském světě skýtajícím mnohá 
nebezpečí? A co teprve, když narazí na ďábelský gang mořských 
koníků? Naštěstí není všechno ztraceno, objeví nového kamaráda 
– mořského ježka. A protože ve dvou se to lépe táhne, společně 
překonají všechny nástrahy moře a zažijí mnoho zajímavých 
dobrodružství. Vydejme se spolu s nimi na vzrušující cestu pod 
mořskou hladinu.
Hraje: Divadlo Kaká

DĚTI MOŘE

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ

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.
V předprodeji v kanceláři KD, knihovně, infocentru a on-line na 
www.kulturnidum.cz, Ticketpro a Ticketportal.

CAVEMAN

Sobota 19. května / 17.00 hodin / Městské muzeum a Muzeum 
turistiky / Vstup zdarma
Pozor, opět od 17 hod. začne komentovaná vycházka s Klubem 
turistů po Bechyni se startem od Městského muzea. 
Od 19 hod. po slavnostním zahájení v Městském muzeu vystoupí 
bubenická skupina Wild Sticks, následuje přednáška na téma 
Slavné vily a významné domy v Bechyni.
V muzeu turistiky promítání filmů s bechyňskou tématikou, 
posezení u ohně. Obě muzea otevřena min. do 22 hodin.

MUZEJNÍ NOC V MĚSTSKÉM MUZEU
 A MUZEU TURISTIKY

TRADICE

Pátek 25. května / Kostel sv. Michaela, kostel sv. Matěje, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie / Vstup zdarma
Během noci kostelů budou otevřeny všechny sakrální prostory ve 
městě a vystoupí v nich žáci ZUŠ V. Pichla a chrámový sbor.
Více informací na plakátech.

NOC KOSTELŮ



PŘIPRAVUJEME
POHYBOVÉ AKTIVITY, TANEC

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.

ZÁBAVA
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Sobota 5. května / 17.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné dobrovolné
Prodejní módní přehlídka kolekce jaro/léto. 
Pořádá TEXTIL–GALANTERIE, Kateřina Dlouhá, Dlouhá 53, 
Bechyně. Rezervace na tel. 724 281 228

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Sobota 23. června / od 19.00 hodin / Klášterní zahrada / 
Vstupné v předprodeji 150, na místě 190 Kč
Zahrají kapely: Gangstaska, Žlutý fijalky, Peshata a Vodovod.
V předprodeji od 7. května v kanceláři KD, knihovně, muzeu 
a  on-ine na www.kulturnidum.cz

DUHAFEST

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

+  PRAVIDELNÉ HERNY: 
Pondělky  15.00–17.00 hodin
Středy  9.00–11.00 hodin  
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka100 Kč / 10 vstupů

+  POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
Sobota 12. května / 9.00–10.00 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
Výtvarná dílnička před pohádkou.

+  SOUTĚŽ ODRÁŽEDEL
Pondělí 21. května / 15.00–17.00 hodin / RC Hrošík

+  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.

Zahájení v pátek 14. září 2017 v 19. hodin ve velkém sále KD
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová. Kurzovné 1200 Kč, 
prodloužená 100 Kč, věneček 120 Kč, gardenka 390 Kč. 
Hlašte se nejpozději do konce srpna 2018 v kanceláři KD, 
na tel 776 381 203 nebo přes e-mail: program@kulturnidum.cz.

KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Středa 28. listopadu / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 590 Kč
Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou!! 
Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev tohoto 
vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a pro-
fesionalitou Jiřího Korna. Vystoupení 4TETu bývají vyvrcholením 
jak prestižních akcí, tak i společenských událostí.
4TET: 
Tenor: David Uličník  baritone 2: Jiří Škorpík 
baritone 1: Jiří Korn  bass: Dušan Kollár

V předprodeji od 1. června v kanceláři KD, knihovně, muzeu 
a  on-line na www.kulturnidum.cz, rezervace pouze 5 dní!!!

HISTORICKÉ TANCE  (IV. ročník)
Společné vystoupení účastníků kurzu historického tance se 
souborem za hudebního doprovoduLa Fiamma  Alla Breve 
z Prahy. Účastníky budou i soubory Fioretto z Českého Krumlova 
a Campanello z Českých Budějovic.
Sobota 19. května / 19.00 hodin / Sál ZUŠ V. Pichla / Vstupné 
dobrovolné
Neděle 20. května / 9.00–12.00 hodin / Dle počasí / Vstupné 
dobrovolné
Budete mít možnost zatančit si společně s účastníky kurzu. Tančit 
se bude v klášterní zahradě, či v sále ZUŠ V. Pichla, dle aktuálního 
počasí.

Koncert a výstava probíhají v rámci celorepublikové akce propa-
gující ZUŠ.

BARVY HUDBY
Čtvrtek 24. května / 17.00 hodin / Galerie muzea
Koncert hudebního oboru ZUŠ V. Pichla

VÝSTAVA ABSOLVENTŮ 
Vernisáž ve čtvrtek 24. května / 17.30 hodin / Galerie muzea
Výstava absolventů prvního cyklu výtvarného oboru ZUŠ Václava 
Pichla pod vedením Mgr. Ivany Blažkové. 

OPEN ZUŠ
ZUŠ VÁCLAVA PICHLA

Sobota 9. června / Špejchar / Koloděje nad Lužnicí
Kulturní propojení Bechyně a Týna nad Vltavou v prostorách 
barokního špejcharu. Více info na plakátech a webových stránkách 
www.kulturnidum.cz a www.kulturatyn.cz.

NA PŮL CESTY

4TET

verze V. premiéra



KINO BECHYNĚ KVĚTEN 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
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2. STŘEDA VE 20.00

KAZIŠUCI
Komedie – USA

Komedie o holkách, které chtějí přijít o 
panenství, a o rodičích, kteří jim v tom 

chtějí zabránit doslova za každou cenu.
102 min, české titulky, od 15 let, 120 Kč

5. SOBOTA V 17.00

TRIKY S TRPASLÍKY
Animovaný / dobrodružný / rodinný 

– USA, Kanada
Chloe a její maminka Catherine se už 

zase stěhují. Tentokrát do Nové Anglie, 
ve které si pořídily nádherný gotický dům, 

plný zvláštních zahradních trpaslíků. 
Chloe brzy pochopí, že trpaslíci jsou 

skutečně živí, a navíc mají dům chránit 
před hrozbou z jiné dimenze. 

89 min, český dabing, přístupný, 100 Kč

5. SOBOTA V 20.00

TICHÉ MÍSTO
Drama / horor / thriller / psychologický 

– USA
Když tě uslyší, tak tě uloví. Obyčejná 

rodina se snaží přežít ve světě, kde i ten 
nejtišší zvuk může znamenat rozsudek 
smrti. V hlavních rolích John Krasinski a 

Emily Blunt.
90 minut, české titulky, od 12 let, 120 Kč

9. STŘEDA VE 20.00

PEPA
Komedie / drama – ČR

Cesta k cíli bývá někdy hodně trnitá, a tak 
sledujeme sled více či méně marných 

a tragikomických pokusů outsidera Pepy 
o to, začít svůj život konečně žít.

92 min, přístupný od 12 let, 110 Kč

11. PÁTEK V 17.00

ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
Rodinný / fantasy / pohádka – ČR

vyprávění malé dívky, která jako Alenka 
v říši divů putuje krajinou svého dětství 
jako kouzelným labyrintem a pozoruje 

a zaznamenává svět.
110 min, mládeži přístupný, 100 Kč

11. PÁTEK VE 20.00

RAMPAGE NIČITELÉ
Akční / dobrodružný – USA

Mezi samotářským primatologem 
Davisem Okoyem (Dwayne Johnson) 

a výjimečně inteligentním gorilím 
samcem Georgem, o kterého se Davis 
stará od jeho narození, vzniklo velmi 
pevné pouto. Nezdařený nebezpečný 
genetický experiment však změní toho 

mírného lidoopa v obrovské zuřící 
monstrum.

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

16. STŘEDA VE 20.00

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA 
SVATBA

Komedie / romantický – ČR
Hlavní role sester ztvárnily Anna 

Polívková a Ester Geislerová. Jejich 
svérázné rodiče si zahráli Bohumil Klepl 

a Eva Holubová.
90 min, přístupný od 12 let, 110 Kč

18. PÁTEK V 17.00

HLEDÁ SE PRINCEZNA
Animovaný / dobrodružný / rodinný 

– Ukrajina
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se 
odehrává v době statečných rytířů, 

krásných princezen a zlých čarodějů.
85 minut, český dabing, přístupný, 110 Kč

18. PÁTEK VE 20.00

DEADPOOL 2
Akční / komedie – USA

Deadpool je chlapík mnoha tváří, ta jeho 
pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně 

hnusná. Ale za to nemůže. Což ovšem 
neplatí o jeho černém smyslu pro humor.
110 min, české titulky, od 15 let, 130 Kč

23. STŘEDA VE 20.00

DEN CO DEN
Romantický – USA

Film natočený podle úspěšného 
bestselleru Davida Levithana, vypráví 

příběh 16leté Rhiannon, která se zamiluje 
do někoho, kdo se probouzí každý den v 

jiném těle a žije život někoho jiného.
97 min, české titulky, od 12 let, 110 Kč

25. PÁTEK V 17.00 ČESKÝ DABING
25. PÁTEK VE 20.00 ČESKÉ TITULKY

SOLO: STAR WARS STORY
Akční / sci-fi – USA

Hluboko v temném a nebezpečném 
zločineckém podsvětí potkává Han Solo 

nejen mohutného Chewbaccu, svého 
budoucího kopilota, ale narazí i na 

nechvalně známého hazardního hráče 
Landa Calrissiana. Na této cestě se zrodí 
jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů 

ságy Star Wars.
135 min, mládeži přístupný, 120 Kč

30. STŘEDA VE 20.00

KLUCI Z HOR
Komedie / drama – ČR

Film vypráví o vztahu mentálně 
postiženého strýce (J. Lábus) se svým 

synovcem (M. Dejdar), které osud svede 
v jedné chvíli dohromady, aby postupně 

mezi nimi vzniklo pouto, které je 
prezentací síly a „moci“ přátelství.
91 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

POUTNÍCI A TURISTÉ!

Turistická oblast Toulava by Vám chtěla 
představit tři krásné církevní památky. 

Na své pouti objevíte honosné baroko – 
poutní místo Klokoty, starobylou románskou 
baziliku – klášter v Milevsku a nebo gotický 
skvost – klášter v Bechyni a získáte 
CERTIFIKÁT POUTNÍKA. 
A jak se stát poutníkem?
ź Poutníkem se stáváte, pokud do některé 

ze tří slavných památek dorazíte pěšky, 
minimálně 15 km. 

ź Ve vašem notýsku, turistickém deníku 
aj. musí být razítko z kostela, farnosti, 
informačního centra, obchodu, pošty 
atd. vzdáleného minimálně 15 km od 
poutního místa.

Pokud jste šli pěšky a prokážete se 
razítkem, získáte CERTIFIKÁT POUTNÍKA. 
Certifikát Vám vystaví:

ź Městské informační centrum Bechyně
ź Farní kancelář nebo obchůdek suvenýrů 

Klokoty
ź Obchůdek se suvenýry v klášteře v Mi-

levsku
Poutníci, vydejte se na jedinečnou pouť 

ke třem nádherným památkám Jihočeského 
kraje. Letáček „Poutní stezkou Toulavy“ 
s bližšími informacemi k poutní turistice je 
pro Vás k dispozici v Městském informačním 
centru Bechyně. 

CESTUJEME 
S KNIHOVNOU  

Zažít něco neočekávaného, 
co možná změní váš náhled na život a svět 
vůbec. To jsou sebepoznávací, a dokonce 
i léčebné expedice do Peru. Krásná příroda, 
historická města, památky a nakonec 
očistné šamanské rituály vám pomohou 
zbavit se nežádoucí životní negativity. S paní 
Blankou Peterkovou jsme už podruhé 
navštívili Peru a tentokrát jsme cestovali 
z Limy až do And k indiánským potomkům 
kmene Inků. Díky bohaté fotodokumentaci 
jsme obdivovali záhadné obrazce v peru-
ánské poušti, které jsou viditelné pouze 
z  letadla, tzv. geoglyfy, většinou ve tvaru 
zvířat. Překvapily nás zdejší pyramidy, které 
jsou starší než ty známé egyptské a prý se 
v nich dokonce i bydlelo. Dodnes zůstavá 
záhadou, jak vznikly precizní kamenné 
stavby, proč se zde vyskytly protáhlé lidské 
lebky a spousta dalších záhad. Rozhodně 
tato část světa za návštěvu stojí, což řeknou 
všichni, co si ten prožitek dopřáli! Moc 
děkujeme a těšíme se na další cestovatelské 
zážitky, o které byste se chtěli také podělit 
s ostatními. Na podzim chystáme povídání 
o výpravě na Sibiř!

V květnu zveme předškoláky z mateřské 
školy a budoucí čtenáře z řad prvňáčků. Po 
tradičním představení knihovny a prohléd-
nutí knížek absolvují školáci pohádkový 
závod kolem knihovny a na závěr školního 
roku předvedou bezchybné čtení při 
slavnostním pasování na rytíře řádu 
čtenářského v rámci projektu Knížka pro 
prvňáčky. Opět získají bezplatnou registraci 
do konce kalendářního roku a pěknou 
knížku na památku. 

EH



+SLAVNÉ BECHYŇSKÉ 
VILY SLAVILY ÚSPĚCH 
NA PŘEHLÍDCE 
TURISTPROPAG 2018

Dovolte mi se s vámi podělit o radostnou 
novinu a poděkování Mgr. Janě Janáčkové 
správkyni muzea, neboť její útlá knížečka 
Slavné vily a významné domy v Bechyni si 
odvezla z Lysé nad Labem ocenění nejvyšší 
– 1. místo v kategorii brožura. Doprovodný 
letáček navíc získal v kategorii leták 3. místo. 

Ocenění si za Kulturní středisko města 
Bechyně převzala správkyně městského 
muzea Jana Janáčková v rámci galavečera 
na veletrhu cestovního ruchu Regiony 
České republiky. Jednalo se již o třetí ročník 
soutěžní přehlídky „TURISTPROPAG“ 
o „Turistickou informaci roku 2018“ a „Zpra-
vodaj roku 2018“. Soutěžilo se ve 12 katego-
riích, které zahrnovaly materiály a aplikace 
sloužící k propagaci cestovního ruchu. Ceny 
jim předal starosta města Lysé nad Labem 

Karel Otava a ředitel společnosti Zlatý pruh 
Polabí o.p.s. Pavel Hlaváč.

„Knížka je návodem na procházku po Be-
chyni, představuje vily postavené v Bechyni 
od konce 19. století do konce období první 
republiky“, seznamuje nás s publikací Jana 
Janáčková, kurátorka muzea. Idea věnovat 
se zajímavým vilám pocházela již od paní 
Anny Plachtové, dlouholeté spolupracov-
nice muzea, která svoji práci nestihla 
dokončit a přešla tak v její pozůstalosti do 
sbírek muzea. První vydání brožury a letáku 
podpořil Jihočeský kraj v rámci grantového 
programu Propagace muzeí a galerií, 
kterému patří poděkování, jakožto i Janu 
Málovi, pedagogovi místní SUPŠ, grafikovi, 
bez jehož pomoci by kniha neměla svůj styl, 
a dále Zdeňku Novákovi, spolupracovníkovi 
muzea, za aktuální fotografie. Brožuru lze 
získat v přízemí Městského muzea, tj. 
v prostorách Městského informačního stře-
diska, a Galerii Galvína. 

Za KSMB
Mgr. Štěpán Ondřich 

+ROZJAŘENÉ JARO 
V BECHYNI JIŽ PO 
ŠESTADVACÁTÉ

13. a 14. dubna patřila v bechyňském 
kulturním domě prkna, co znamenají svět, 
jihočeské postupové přehlídce dětských 
divadelních, loutkářských a recitačních sou-
borů. Celkem se na ni sjelo čtrnáct souborů 
z celého Jihočeského kraje. V odborné 
porotě zasedli Markéta Pellarová, členka 
divadla Lokvar,  Tereza Machková, 
pedagožka tvořivé dramatiky ze ZUŠ 
Horažďovice a Jaroslav Provazník, 
pedagog z katedry výchovné 
dramat iky DAMU. Odborná 
porota doporučila k přímému 
postupu na Dětskou scénu do 
Svitav hru Zrádce v  provedení 
LDO ZUŠ Jindřichův 
Hradec, do užšího výbě-
ru doporučila Partu Ká-
mošů z  Borovan s hrou 
Astalavista, Pedro!, dále 
ZUŠ ze St rakonic 

s  autorskou hrou Šnofonius a  Mordulína 
a nakonec ZUŠ z Jindřichova Hradce 
s hrou O osmi bratřích ve studni. 

Bechyňské Jaro se neslo ve výborné 
náladě a naplnilo město svěžím divadelním 
duchem. Poděkování za přehlídku patří 
zaměstnancům kulturního střediska, Mini-
sterstvu kultury ČR, Jihočeskému kraji, 
Městu Bechyně, Nipos–Artama a v nepo-
slední řadě všem mladým hercům :-).

Jaro je za námi, ať žije Jarooooooooo.

Za Kulturní středisko města Bechyně 
Štěpán Ondřich 

+ BECHYŇŠTÍ ŽENISTÉ 
SE CVIČILI 
V MINOVÁNÍ 
A ODMINOVÁNÍ

Bechyně, Boletice – Více než sto 
vojáků se ve dnech 3. až 13. dubna 
účastnilo výcviku v ostrém trhání a mino-
vání na ženijním cvičišti ve Vojenském 
újezdu v Boleticích. Zapojeni byli jak 
ženisté ze 151. ženijního praporu, tak 
vojáci ze 4. brigády rychlého nasazení.

151. ženijní prapor je součástí 4. bri-
gádního úkolového uskupení, v rámci 
kterého plní celou škálu úkolů ženijní 
podpory. Mezi tyto úkoly mimo jiné patří 
pokládání minového pole, nebo naopak 
v minovém poli nepřítele vytvoření bez-
pečných průchodů pro postupující jednotky. 
Ostré trhání a minování je pro ženisty 
vrcholným výcvikem v ženijních zátarasech. 
A právě to bylo předmětem čtrnáctidenního 
výcviku na ženijním cvičišti Sádlno ve Vojen-
ském újezdu Boletice, kde se bechyňští 
ženisté společně s vojáky ženijních odbor-
ností 4. brigády rychlého nasazení zdokona-
lovali ve zřizování minových polí rojnicovým 
způsobem nebo pomocí minového pro-
vazce, zřizování průchodů v minových 
polích a  odminování.

Po celou dobu minování je kladen velký 
důraz na bezpečnost a pohyb po ženijním 
cvičišti se provádí po přesně stanovené ose. 
V adjustačním okopu vojáci pod dozorem 
svého velitele vloží do miny rozbušku a pak 
už se dostávají k samotnému pokládání min.

Při zřizování minového pole pomocí mi-
nového provazce pracují vojáci ve dvojicích. 
První z nich se plazí, položí miny dle stano-
vených postupů a vrací se zpět do okopu. 
Následně s minami vyráží další a provede tu 
samou činnost. Minová pole zřizovaná 
pomocí minového provazce se provádí 
v  možném dotyku s nepřítelem. Proto 
ostatní, kteří neprovádí činnost v minovém 
poli, zajišťují krytí palbou z okopu. V  případě 
zřizování minového pole v prostoru, který 
nepřítel neovládá palbou, by byl použit 
rojnicový způsob.

Vytváření průchodů v minovém poli pro-
bíhá v týmech, kdy ženisté pomocí minových 
bodců a detektorů kovů propátrávají terén. 
Pokud objeví minu, označí ji a ke každé 
nalezené mině připevní kotvičku s výtažným 
lanem, pomocí kterého jsou miny vyzved-
nuty z lůžka na dálku. Dodržením tohoto 
postupu se předchází případným ztrátám na 
živé síle v případě, že miny budou zajištěny 
proti zvednutí.

Ve výcviku šlo také o sladění jednotek 
4. brigádního úkolového uskupení v rámci 
společného nasazení.

kpt. Jana Sedláčková, 
tisková a informační důstojnice 

15. ženijního pluku

Foto: Marcela Alexa
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+ COŽE? JAKÝ ALBION?

Naše škola pořádala v březnu poznávací 
zájezd do Anglie. Tedy poznávací… 
Jazykově poznávací (což je od klasické 
verze, při které se navštěvují jen památky, 
odlišeno tím, že se děti dostanou i do školy, 
kde se snaží vylepšit svou jazykovou 
úroveň). Očividně spousta z našich dětí 
vypustila čtení programu, protože když jsme 
je nahnali do školy, dost nevěřícně na nás 
koukaly a stále doufaly, že jde jen o žert. 
Dlouho na nás nikdo nevrhal pohledy plné 
rozdrcené důvěry tak jako tenkrát v úterý 
ráno, ale vezměme to popořadě (pro ty, co 
nečtou naše webové stránky).

Po probdělé noci v autobuse, kdy si 
mnozí z nás sáhli na samé hranice své trpě-
livosti a kdy nikdo nikoho nenapadl, ačkoliv 
moc chtěl, jsme se dostali na anglickou 
půdu, kde bylo naší první zastávkou přímoř-
ské město Brighton se svým zářivým molem 
plným atrakcí a automatů, které ze sebe 
plivají mince té nejmenší hodnoty a plní 
kapsy dětí k prasknutí. Ale nebojte, hráče 
jsme od automatů odtrhli a donutili je 
obhlédnout Royal Pavilion a Sea Life Centre 
(kde všichni našli Nema, takže byla spoko-
jenost). Večerní setkání s ubytovávajícími 
rodinami přineslo povětšinou také radost, 
neboť k večeři byla prozřetelně zvolena 
pizza a hesla k wi-finám fungovala. 

Úterý a středa ráno se nesly v duchu 
zrady, jak jsem již naznačovala, ale všichni 
se se školou a svými fajnovými vyučujícími 
vypořádali a dnes se chlubí certifikáty ze 
školy ve Worthingu, což už není k zahození. 
Navíc jedna skupinka našich dětí přijela jako 
největší borci do školy taxíkem za všeobec-
ného padání čelistí na zem.

A co ještě jsme viděli? Procházeli jsme se 
po bílých útesech Seven Sisters (i když 
nechybělo málo a někdo se nedobrovolně 
procházel pod útesy), navštívili jsme loď 
Victory, na které zemřel admirál Nelson, 
a samozřejmě jsme se zastavili na skok 
i v Londýně, kde Houses of Parliament 
obalilo lešení a z ikony hlavního města, 
věže, ve které zní Big Ben, jsme viděli akorát 
tak ciferník. Ale je větší rarita vyfotit si to 
s lešením, než mít tu klasickou neoriginální 
fotku bez něho, takže nám to zas tak nevadí.

A. Němcová

+ O POHÁR MĚSTA 
BECHYNĚ 2018

O velikonočních prázdninách se na naší 
škole konal již 15. ročník florbalového 
turnaje O pohár města Bechyně. Letošního 
klání se během dvou dnů zúčastnilo celkem 
17 týmů základních škol z blízkého i vzdá-
leného okolí. Ve čtvrtek se odehrálo 28 zá-
pasů, v pátek úctyhodných 36. Tři nejlepší 
družstva z každé kategorie si odnesly 
poháry, medaile a sladkosti. Byly též vyhlá-
šeny individuální ceny. Každý florbalista si 
odnesl velikonoční nadílku.

Pořadí kategorie 1 (čtvrtek 29. 3.) 
1. Draci Chotoviny, 2. Ševětín zelení, 

3. Vyražené zuby, 4. Borci, 5. Sokol Sudo-
měřice, 6. Ševětín bílí, 7. CVČ Poškolák 
Hluboká nad Vltavou, 8. Drtivé hokejky

Pořadí kategorie 2 (pátek 30. 3.)
1. Ševětín, 2. CVČ Poškolák Hluboká nad 

Vltavou, 3. Draci Chotoviny, 4. Autíčka, 
5. Fidorky, 6. Aféry, 7. Sokol Sudoměřice, 
8. Bechyňáci, 9. Last cats.

Co dodat? Velké poděkování městu 
Bechyně a ZŠ Školní za finanční zajištění 
této tradiční dvoudenní akce. Všem hráčům 
i divákům, kteří přišli na tento krásný sport. 
Poděkování všem pořadatelům, rozhodčím, 
zdravotnicím a fotografům za hladký průběh 
turnaje.

Nezapomenu i na pana Lachouta s paní 
Dorňákovou, kteří se starali o pitný režim 
a žaludky všech, kteří naši školu v době akce 
navštívili.

Za organizátory Mgr. Milan Petr

+ PRVNÍ POMOC – 
PROJEKT TŘÍDY 8.A

Jako každý rok, tak i letos v dubnu nás 
navštívili vojenští zdravotníci – nadrotmistr 
Markéta Svatková a četař Milan Šulek, kteří 
žáky osmé třídy přijeli seznámit se zásadami 
první pomoci (PP).

V první vyučovací hodině proběhla 
teoretická část PP. Druhou hodinu si žáci 
prakticky vyzkoušeli kardioplumonální re-
suscitaci na umělé figuríně, zástavu tepen-
ného krvácení pomocí tlakového obvazu 
(popř. škrtidla) a funkci automatizovaného 
externího defibrilátoru.

Kurz první pomoci byl velmi poučný 
a zdravotníkům moc děkujeme za spolu-
práci.

Mgr. Jitka Radvanová

+ VÍTĚZSTVÍ NA 
KRAJSKÉM PŘEBORU 
V SILOVÉM ČTYŘBOJI

Na krajském přeboru v silovém čtyřboji 
v Jindřichově Hradci zvítězilo družstvo ZŠ 
Bechyně Školní ve složení: Matyáš Mako-
vec, Michal Strejc, Adam Berka a Dalibor 
Prokša. Čtyřboj se skládá z těchto čtyř 
disciplín: šplh na laně bez přírazu, shyby 
podhmatem, trojskok snožmo a leh-sedy 
bez opory nohou. Naši závodníci prokázali 
svoje kvality, především technickou a si-
lovou připravenost a byli bezkonkurenčně 
nejlepší! Mezi jednotlivci vybojoval bronz 
Matyáš Makovec, hned za ním skončil 
Michal Strejc a vyrovnanou výkonnost 
potvrdil pátým místem Adam Berka. 

Chlapcům gratulujeme a přejeme mnoho 
dalších sportovních úspěchů!

Mgr. Jan Pazourek

Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, 
Na Libuši 859 vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2018/2019,
který se bude konat: 
ve středu 2. května 2018  8–16 hod.
a ve čtvrtek 3. května 2018  8–16 hod.
Předem je třeba si v MŠ vyzvednout 
tiskopis Žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání (také na www.msjahudka.cz) 
a Evidenční list (pouze v MŠ).
K zápisu je třeba přijít s touto řádně 
vyplněnou žádostí, průkazem totožnosti 
rodiče a potvrzením o očkování dítěte na 
Evidenčním listu podle §50 zákona 
č. 258/2000 Sb.

UPOZORŇUJEME ZÁKONNÉ ZÁSTUP-
CE DĚTÍ, KTERÉ DOSÁHNOU VĚKU 
5  LET K 31. 8. 2018, NA POVINNOST 
ZAPSAT DÍTĚ K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ!

Ve středu 18. 4. 2018 
se koná pro nové děti 

Den otevřených dveří v MŠ
od 8.00 do 9.30 hodin – přezutí s sebou

8 Městský zpravodaj Bechyně /KVĚTEN 2018 



VÝTVARNÝ 
OBOR ZUŠ VÁS 
SRDEČNĚ ZVE 

na vernisáž každoroční 
výstavy výtvarného oboru nazvané
která se uskuteční v galerii kulturního domu 

2+1 v pátek 25. května od 17 hodin.

Za výtvarný obor Mgr. Ivana Blažková

ČLOVĚK ZE VŠECH STRAN,

+ ÚSPĚCH NA VÝTVARNÉ 
SOUTĚŽI V PÍSKU

Podobně jako v loňském roce, i letos 
pořádalo písecké středisko Naděje výtvar-
nou soutěž, tentokrát na téma: „Na statku 
žiju, jsem zvíře“. Za naši školu se soutěže 
zúčastnili studenti 1.G. V kategorii středo-
školáků z uměleckých škol obsadili:1. místo 
Pavlo Oliachenko (Pětuch), 2. místo Hana 
Havlová (Pojď si hrát), 3. místo Adéla 
Bendová (Ve výběhu) a čestné uznání 
Zuzana Turková (Duch zvířecí farmy). 
Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili, 
i Mgr. Drahomíře Bočanové, která práce 
vedla. Výstava soutěžních prací probíhala 
do 30. 4. 2018 ve foyeru píseckého kina 
Portyč. 

+ VÝMĚNNÁ PRAXE 
BECHYNĚ – TRENTO, 
TRENTO – BECHYNĚ

V druhém dubnovém týdnu proběhla již 
tradiční výměnná praxe mezi naší školou 
a školou Istituto dell Arti Alessandro 
Vittorio v italském Trentu. Italská skupina 
přijela v neděli 8. 4. 2018. V pondělí 
9. 4. 2018 v 9.00 byli studenti a jejich profe-
soři přivítáni ve škole. Po prohlídce školy 
jsme se prošli po městě a navštívili muzeum. 
Odpoledne začala práce v dílnách, a to 
v  dílně dekorace keramiky a porcelánu pod 
vedením Aleny Kissové. Další den práce 
pokračovala v tomtéž ateliéru s Jitkou Hrdin-
kovou. Ve středu byl na programu ateliér 
modelování (ak. soch. Miroslav Oliva). Poté 
následoval „odpočinek“: ve čtvrtek byl na 
programu výlet na Hlubokou (zámek 
a  Alšova jihočeská galerie) a do Holašovic. 
V  pátek se točilo na kruhu (Jan Vančura, 
Alena Kissová) a pracovalo se v modelovně 
a v sobotu studenti dodělávali nedokončené 
věci. Večer na školním dvoře proběhlo malé 
grilování a rozloučení. V neděli 15. 3. 2018 
ráno nás Italové opustili. Velké poděkování 
za překladatelskou práci patří panu Rudolfu 
De Fantovi.

Paralelně probíhal také pobyt naší 
skupiny v Itálii. Letos se jej zúčastnilo 
13 studentů pod vedením Davida Stankuše. 
Pracovali v dílně mozaiky, smaltu, šperku 
a v multimediální dílně a také absolvovali 
výlet do Verony. Do Itálie odjeli v sobotu 
7. 4. 2018, vrátili se v sobotu 14. 4. 2018.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

+ JARNÍ TVŮRČÍ DÍLNA 
V DPS BECHYNĚ

Jarní dílna proběhla 15. 3. 2018 se 
studentkami Střední uměleckoprůmyslové 
školy Bechyně Annou Matinkovou (1.DK), 
Markétou Hronovou, Sárou Štěrbovou 
(2.DK), Karolínou Novotnou, Kamilou 
Eliášovou (2.DK) a Karolínou Šimkovou 
(3.M). V milé a tvůrčí atmosféře vznikaly jarní 
vazby, věnečky, vázy a také pomlázka. 
Odpoledne se jako vždy vydařilo, s úsmě-
vem na tváři odcházeli klienti i studentky.

Jiřina Korecká, vychovatelka SUPŠ

+ PREVENTIVNÍ 
PŘEDNÁŠKY 
TOMÁŠE ŘEHÁKA

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhly dvě 
přednášky pana Tomáše Řeháka. První 
byla na téma sex, AIDS a vztahy a druhá 
měla jako hlavní téma soucit s trpícími. 
Přednášky se konaly v rámci Minimálního 
preventivního programu prevence nežádou-
cích jevů a zorganizoval je Mgr. Otakar 
Novák.

+ VZDĚLÁVÁNÍ III. VĚKU 
– AKADEMIE UMĚNÍ 
A KULTURY V BECHYNI 
– ZDARMA!

Základní umělecká škola V. Pichla 
v Bechyni přichází s nabídkou pro ty, kteří 
patří do věkové skupiny 55+.

Hrajete na nějaký hudební nástroj a chce-
te své schopnosti vybrousit? Nebo jste si to 
vždy přáli, ale dosud „nebyl čas“?  Možná 
raději chodíte do divadla, posloucháte 
dramatizace knih (tzv. mluvené slovo), 
anebo sami čtete knihy – jen tak pro sebe, 
nebo vnoučatům na dobrou noc? S oblibou 
navštěvujete výstavy výtvarného umění, 
památky, máte na stěnách svého bytu 
spousty uměleckých děl? Nebo si jen tak pro 
sebe rádi kreslíte a malujete? Nebo…? 

Právě pro Vás máme zajímavou nabídku. 
Od konce září tohoto roku otevíráme nově 
Akademii umění a kultury – společný projekt 
Jihočeského kraje a ZUŠ Václava Pichla 
v Bechyni. Nabízíme možnost vzdělávání 
v uměleckých oborech a to zcela ZDARMA! 
Stačí jen chtít, překonat ostych a přihlásit se 
ke studiu. 

Jedná se o typ studia univerzity třetího 
věku. Nabízíme Vám dva roky uměleckého 
vzdělávání rozděleného na zimní a letní 
semestry, slavnostně zahájeného, s indexy, 
zakončeného slavnostním předáním absol-
ventských pamětních osvědčení. Volba 
oboru je na Vás. Výuka bude vedena 
profesionály, kvalifikovanými pedagogy 
a specializovanými lektory na dvou našich 
pracovištích. V budově ZUŠ Václava Pichla 
(bechyňský klášter) – zde převážně v do-

poledních či večerních hodinách, a v námi 
využívaných prostorách ZŠ Sudoměřice 
u Bechyně – zde v odpoledních hodinách.

Studium bude probíhat formou indivi-
duální nebo skupinové výuky, přednášek, 
seminářů, tvůrčích ateliérů... Realizuje se 
podle vybraného oboru jednou týdně či 
jednou za 14 dní v lekcích o rozsahu 1–3 
vyučovací hodiny.

Hudební obor nabízí tato studijní zaměření: 
pracoviště ZUŠ v Bechyni – hra na klavír, 
elektronické klávesy, flétnu, příčnou flétnu, 
bicí nástroje včetně melodických; pracoviště 
ZUŠ v Sudoměřicích u Bechyně – lidová 
hudba, folklor.

Výtvarný obor nabízí  
– jednak studium praktické, zaměřené na 
konkrétní výtvarné techniky z oblasti kresby, 
malby, grafiky, počítačové grafiky, volitelně i 
sochařské tvorby,
– jednak teoretické studium dějin výt-
varného umění obohacené o návštěvy 
výstav a výtvarně významných míst.

Obě větve studia lze navštěvovat zá-
roveň či si zvolit jen jednu z možností.

Literárně-dramatický obor nabízí 
– dramatické techniky práce s hlasem, 
dechem, pohybem, 
– práce s literárním textem pomocí prostřed-
ků dram. výchovy, možnosti interpretace.

Přihlášky ke studiu jsou k dispozici na 
podatelně Městského úřadu v Bechyni 
a v kanceláři KS města Bechyně, na Obec-
ním úřadu v Sudoměřicích u Bechyně a na 
http://www.klaster-bechyne.org/

Pokud jsme vás naší nabídkou zaujali, 
zašlete nebo doneste svou vyplněnou 
přihlášku do poloviny června na adresu ZUŠ 
V. Pichla, Klášterní 39, Bechyně, 391 65
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Dubnová odpoledne 
a večery v 2. patře LD Olga 

tento program je zdarma:

 2. 5.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 2. 5.  Módní přehlídka 19.00

 3. 5.  NU Skin – zlepšení životního stylu 15.00

 4. 5.  Pozitivní účinky dýchání 14.30

 7. 5.  Život Eduarda Beneše + film 14.30

 7. 5.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 9. 5.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 9. 5.  Tajemství dávných léčitelů 19.00

 10 5.  Kosmetika z kozího mléka 14.00

 11. 5.  Páteř z reha. hlediska – přednáška 14.30

 14. 5.  Zajímavosti města Bechyně + film 14.30

14. 5.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 14. 5.  Pojďme si něco namalovat 19.00

 15. 5.  Karitol – úleva pro zdraví 14.30

 15. 5.  Beseda s veteránkou 2. sv. války 15.30

 16. 5.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 16. 5.  Tajemství dávných léčitelů 19.00

 18. 5.  Prevence a pohyb. léčba 14.30

 21. 5.  Bechyňské lázeňství + film 14.30

 21. 5.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 21. 5.  Cestopisná předn. o Indii + film 19.00

 23. 5.  Beseda s klienty o zdrav. stylu 14.30

 23. 5.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 23. 5.  Beseda s JUDr. P. Pavláskem 19.00

 24. 5.  Kosmetika z kozího mléka 14.00

 25. 5.  Cholesterol ve stravě - přednáška 14.30

 28. 5.  Petr Vok z Rožmberka na Bechyni 14.30

 28. 5.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 28. 5.  Východní medicíny + film 19.00

 29. 5.  Karitol – úleva pro zdraví 14.30

 30. 5.  Přírodní lékárna – individ. konzul. 14.00

 30. 5.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 30. 5.  Akupresura s Indem Dr. Sandhu 19.00

 31. 5.  NU Skin – zlepšení životního stylu 15.00

   Těšíme se na Vás

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

 1. 5. úterý Axa
 3. 5. čtvrtek Capella
 5. 5. sobota Countrio
 8. 5. úterý Duo Echoes
 10. 5. čtvrtek Axa
 12. 5. sobota Countrio
 15. 5. úterý RM band
 17. 5. čtvrtek Capella
 19. 5. sobota Countrio
 22. 5. úterý Capella
 24. 5. čtvrtek Echo
 26. 5. sobota Kamarádi
 29. 5. úterý RM band

Taneční večery sál:
19.30–22.30 hod.  Vstupné 35 Kč

 4. 5. pátek Duo Echoes
 11. 5. pátek Ševětínka
 18. 5. pátek Duo Echoes
 25. 5. pátek Ševětínka

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

MUDr. Olga Vačkářová

Seriál o lázeňských procedurách

2. Slatinné procedury

Slatinná koupel
Jde o vanovou proceduru v kašovité směsi slatiny, u které je 
využívána schopnost udržet homogenní konzistenci rozmělněné 
slatiny a vody. Je podávána o teplotě 37–39°C, a to obden. Pro 
optimální léčebný efekt je doporučeno absolvovat sérii 6–9 pro-
cedur. Po skončení 15 minutové koupele následuje očistná sprcha 
a  suchý ovin na lehátku v odpočívárně, kdy se dosahuje pro-
dloužení tepelného účinku.
Slatinný zábal
Procedura probíhá na lehátku, klientovi je přiložen určitý objem 
slatiny o husté konzistenci na příslušnou část těla, poté je klient 
zabalen do prostěradla a deky. Po skončení 15 min. procedury 

následuje sprcha a suchý ovin na lehátku v odpočívárně, kdy se dosahuje prodloužení 
tepelného účinku.

Co nového v lázních

V jarních měsících roku 2018 se za lázeňským 
domem Olga začalo s vyměřováním nového parku. 

2
Vzniká na ploše přibližně 10 000 m  z prostor, kam 
byla na podzim roku 2001 vyvážena ornice ze 
stavby LD Olga. Park je pojat v přírodně 
krajinářském stylu a svou podstatou bude 
navazovat na skalnaté stráně údolí řeky Lužnice. 
Za tímto účelem bylo důležité provést citlivé terénní 
úpravy, kdy bylo přesunuto několik tisíc kubíků 
zeminy a použito více jak 100 tun ovětralých 
balvanů. Nově vzniklý park bude osázen stovkami 
keřů a sedmdesáti stromy, a to i včetně vzácnějších 
taxonů jako např. svítel latnatý, kaštanovník setý 

a mnoho dalších. Toto vše nám sdělil zahradník pan Roman Sekal z Bechyňské Smolče, 
který celkovou podobu parku navrhl a provádí. V parku se počítá s odpočinkovou a relaxační 
zónou, kde budou instalovány 4 cvičící stroje od firmy COLMEX. Provozní řád seznámí 
lázeňské hosty, ale i veřejnost s jejich použitím.

Dagmar Faktorová

Mistr sportu JUDr. Petr Pavlásek

Beseda se zasloužilým Mistrem sportu, bývalým reprezentantem, 
olympionikem ve vzpírání v supertěžké váze JUDr. Petrem 
Pavláskem. Lázně Bechyně si naše klienty, ale rovněž širokou 
veřejnost dovolují pozvat na zajímavou besedu bývalého 
úspěšného sportovce, který ve své době patřil k nejsilnějším mužům 
světa. Dozvíte se zajímavé věci o vzpěračských soubojích po celém 
světě, mnohé ze zákulisí tohoto sportovního odvětví, ale rovněž 
i o intrikách, které provázely tento sport. 

Beseda se uskuteční dne 23. 5. 2018 od 19. 00 hod. v Lázeňském 
hotelu Olga.

Jaroslav Bezpalec

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

1. máj Bechyňská jedenáctka TJ Jiskra 
dociluje podstatně lepších výsledků, takže 
opět získává ztracené příznivce. Trvalo 
tedy od zrušení fotbalového prostoru 
u mostu pod lázněmi, které bylo v roce 
1953, trochu delší dobu, než se podařilo 
postavit Stadion a ještě déle než vzniklo 
mužstvo schopné representace.

Kritickým se stává opět situace měst-
ské plovárny, kde „vládl“ jako správce 
starý zálesák Majka Čech, starý skaut, 
přítel hudebního skladatele Evžena Iljína. 
Za jeho péče došlo k zřízení bufetu na plo-
várně, organizací výstav obrazů začínají-
cích výtvarníků na dveřích kabin. Pořádají 
se večery s kytarou. Došlo však ke stavu, 
že opět nemá tuto činnost provádět a tak 
zařízení plovárny chátrá a děti, které 
nemají, kde vybít energii bez dozoru 
rodičů likvidují a ničí. 

Dochází i k rehabilitaci organizace 
Junák. 23. května se schází na impuls 
manželů Čechových a dalších. Přihlásilo 
se 150 dětí. Pro výstavbu klubovny je 
navrhován borový háječek za vlečkou na 
konci Fučíkovi aleje za mostem.

V současné napjaté situaci se vytvořila 
fáma, že na území Polské lidové republiky 
je soustředěn značný počet ozbrojených 
sil zemí Varšavského paktu. Lidé se 
pochopitelně dohadují, že akce je jistě 
namířena proti Československu.

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

+ RADA SENIORŮ

Dne 10. dubna proběhlo první setkání 
seniorů v Domě s pečovatelskou službou – 
Povídání o Bechyni, organizované Radou 
seniorů v Bechyni za účasti 21 posluchačů. 

Cyklus besed je zaměřen na výročí 
slavená v tomto roce – začínáme tím, že 
obrazně procházíme Bechyní před sto lety, 
v době vzniku Československé republiky. Již 
při první besedě si pamětníci zavzpomínali 
na město svého mládí a naše povědomí 
o historických objektech, lidech i místních 
událostech se obohatilo.

Na neformální besedě se ale hovořilo 
i o současnosti – o tom, co by se mohlo 
zlepšit a čím bychom se měli jako Rada 
zabývat, aby se ulehčilo starší generaci. 

Rada čerpá inspiraci v práci se seniory 

v  Prachaticích, Českých Budějovicích a ve 
Strakonicích. Tam mají více jak desetileté 
zkušenosti v této oblasti, Bechyně a Tábor 
teprve začínají. Navázali jsme proto spolu-
práci s táborskou Radou seniorů a chceme 
některé projekty – jako je např. univerzitu 
třetího věku, dělat společně. 

V Bechyni se zatím úspěšně rozvíjí spor-
tovní aktivity seniorů – bowling a petanque, 
dáme-li tým dohromady, můžeme se zúčast-
nit krajských sportovních her seniorů v Čes-
kých Budějovicích.

Další Povídání o Bechyni bude pokračovat:
8. května na téma sváteční, významné 

a květnové dny v Bechyni.  
22. května – lázeňství a letní sezóna 

v Bechyni včera a dnes. 
Začátek besed opět v 16.00 v Domě 

s pečovatelskou službou, klubovna č. 401.

Za Radu seniorů: Josef Štefl
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+ VÁLKA JE VŮL

Můj děda František Gärtner se narodil 
v roce 1878 v Sedlčanech jako jedno z 11 
dětí dámského krejčího, který zemřel v 98 
letech v Bechyni. No, to víte, jak se oháněl 
jehlou, tak se mu urodilo. Byl jedním 
z prvních absolventů keramické školy 
v Bechyni, kterou dokončil v roce 1896. Ve 
svých 27 letech, v roce 1905, nastoupil do 
sádrovny této školy, kde působil krásných 
26 let. Do roka po nástupu na školu se oženil 
s Aloisií, rozenou Černou, dcerou čestného 
měšťana Bechyně Jana Černého. To byl syn 
nuzického obecního kováře, který byl 
nemanželský. Praděd Černý dokázal vystu-
dovat advokacii. Stal se jedním ze tří 
zakládajících akcionářů Křižíkovy elektrické 
dráhy, měl významný podíl na vzniku ke-
ramické školy a byl městským radním. Jako 
svatební dar dostali děda s babičkou od otce 
nevěsty vilu Luisu, jeden z prvních třípatro-
vých domů v Libušině třídě (dnes už vila 
neexistuje). Děda byl urostlý, pohledný a cha-
rismatický muž, i když relativně nemajetný. 

Když vypukla I. světová válka v roce 
1914, měli už jednoročního syna, mého otce 
Jiřího, který vystudoval advokacii, ale hlavně 
byl tenisovým šampionem Bechyně. Děda 
musel ve svých 36 letech narukovat ke 
kanonýrům do Slovinska a tam také přišel 
o sluch, protože mu od těch ran kanonů 
popraskaly ušní bubínky. Možná proto, že 
byl jen řadový voják, není žádné válečné 
foto. Až na ten sluch se vrátil z války zdráv 
a jako válečný invalida znovu nastoupil jako 
učitel na keramickou školu. Začali mu říkat 
Tygr, protože v důsledku sluchové vady 
mluvil nahlas. Prostě řval. Děda se o válce 
nikdy nebavil, asi mu stačila ta hluchota.

Stal se v Bechyni Sokolem a dlouhé roky 
jeho náčelníkem. O prázdninách dělal 
správce sokolského hřiště, které stálo na 
místě dnešního kulturního domu a které 
rovněž stavěl. Z principu své funkce se 
významně podílel na výstavbě Sokolské 
plovárny u Lužnice. Tam mě učil plavat 
s korky, protože vnuk náčelníka musel umět 
plavat. Ve svých 85 letech došel až na 
koupaliště a ještě plaval po řece. 

Byl paličatý, šetrný a umanutý, takže se 
jej můj otec obával i ve svých 50 letech. 
K vnoučatům byl přísný, ale spravedlivý. 
Jedním z trestů bylo medování. To se 
vybírala senkrovna šoufkem. Starší vědí, 
o co šlo, a mladí se jich mohou zeptat. Ježíš, 
to byl smrad. No do senkrovny ústil záchod. 

Volil anarchisty, prostě byl zastáncem 
absolutní svobody. Když procházel ulicemi 
se svou holí, v saku, pumpkách a s bílou 
čepicí, byl všemi uctivě zdraven.

Dovolte mi dvě poznámky. U radnice je 
pomník padlých. Původně ta dívka objímala 
legionářskou přilbu, což se pochopitelně 
nacistům nelíbilo, a tak povolali táborského 
kameníka a musela být přilba předělána. Na 
kaktus, či snad ananas? 

Byl jsem třikrát ve Slovinsku na řece 
Soče, kde byly nejurputnější boje I. světové 
války. Dodnes tam nacházíte šrapnely, 
vojenské knoflíky, nebo hilzny. Existuje tam 
tzv. Dutá hora, kterou vojáci pomocí kladiv 
a majzlíků provrtali na třípatrové opevnění, 
kde několik zim přebývali. Věřte, že pro-
cházet tím podzemním labyrintem je značně 
deprimující. A největší památník války ve 
Slovinsku, s více jak pěti tisíci mrtvých, 
slavnostně otevíral fašista Mussolini!

Prostě válka je vůl. 
Martin Gärtner, 
5. duben 2018

František Gärtner po příchodu z I. sv. války

MÍSTNÍ POPLATEK 
za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v roce 2018 

Poplatek za fyzickou osobu činí 600 Kč.
Poplatek za fyzickou osobu, která letos 
dovrší 70 let věku a osoba starší 500 Kč.
Fyzická osoba, která nemá v obci trvalý 
pobyt a má ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, uhradí poplatek 
600 Kč za jednu nemovitost.
Číslo účtu 19-0701467359/0800, VS 
stejný jako vloni, k doptání na MěÚ 
Bechyně (tel. 381 477 010, 381 477 035)
Splatnost poplatku je 30. 6. 2018.



+ EPAKTA JE, KDYŽ…

Obchody přetékající zbožím, vzývající 
oslavu pažravého molocha konzumu s „nevi-
ditelnou rukou trhu“, napřahující se po 
všelikých koupěchtivcích. Na každém rohu 
vykukují čokoládová vajíčka či něhyplní 
zajíčci. Figurky zmalovány v křiklavě 
pestrých barvách, na hraně, leč začasto 
však POD prahem, dobrého vkusu. Ano, 
právě takový obrázek, spíše karikaturu, 
skýtají Velikonoce posledních let. Krom jídla 
se omezují zpravidla jen na pondělní koledu, 
s pomlázkou a exekučním závdavkem pro 
děvčata, slečny a paní rozmanitého věku. 
Obvykleji v péči tatínků, nepohrdajícím 
kalíškem jakéhokoliv alkoholika rozmanitých 
značek a tekutosti. A to ve větším, než 
malém množství. 

Skutečnost, že se jedná o nejvýznam-
nější církevní svátky v roce, důležitější než 
Vánoce, se vytratila do vyprázdněné, plané 
podoby, zmatnělé patinou povrchnosti. 
Nezbývá, než vzít čistý hadřík, klůcek, a ná-
nos setřít. Vrátit Velikonocům původní lidový 
a prostý smysl i význam – jako oslavu 
zvěstování radostného poselství o vzkříše-
ném životě.

Velikonoce představují svátek pohyblivý. 
Jejich datum se každým rokem mění. 
K  výpočtu data Velikonoc slouží matema-
tický nástroj tzv. „epakta“. V roce 2018 byl 
velikonočním pondělím 2. duben.

V křesťanské tradici neděle Zmrtvých-
vstání připadá na první neděli po prvním 
jarním úplňku po rovnodennosti. Křesťané 
se připravují na Velikonoce čtyřicetidenní 

postní dobou. Začíná Pope-
leční středou a  končí šestou 
postní nedělí – Květnou.

Současně znamenají Veli-
konoce období lidových tradic, 
spojených s vítáním jara, pro-
vázeným veselým prozpěvová-
ním a rozpustilými říkačkami. 
Tradice praví, že dívky mají být 
na Velikonoce vyšlehány, „po-
mlazeny“, aby zůstaly celý rok 
zdravé a uchovaly si plodnost. 
Jako odměnu za svérázný 
„body lifting“ věnují vajíčka, pra-
starý to symbol nového života. 

A vskutku radostiplnou 
i  veselou podobu měla veli-
konoční návštěva pana faráře 
M g r .  A l o i s e  S a s s m a n n a 
4. dubna 2018. Se svou kytarou a ad hoc 
sestaveným pěveckým sborem dítek 
koordinátorek Mgr. Marušky Ondřichové 

a Vendulky Douskové, jakož pečovatelky 
Jany Michálkové, nám, obyvatelům DpS, 
společně zanotovali několik hezkých 

písniček coby dozvuk letošních 
Velikonoc. Na sám závěr přítomné 
dámy seniorky – nyní už opět děv-
čata – byly „pomlazeny“. Věřme, že 
kosmetická regenerační nadílka 
bude mít dlouhou působnost. Při-
nejmenším alespoň zase do 
příštích Velikonoc. Příjemné se tak 
snoubilo s užitečným. 

  

Za pěkné odpoledne, přinášející 
hezký zážitek, děkujeme panu 
faráři, dětem i koordinátorkám a 
ošetřovatelkám. Všem, kdo se na 
zprostředkování a organizaci akce 
podíleli. Vedení DpS najmě.

 

Spisovník: Karel KLAŠKA

+ KLARET NENÍ 
KLARINET

„Víno je mezi nápoji nejušlechtilejší, mezi 
pokrmy nejpříjemnější, mezi léky nejchut-
nější“. Byl pravil vědoucně Plútarchos, 
starořecký filosof a spisovatel. A k moudré-
mu výroku učencově dodávají vinaři z jihu 
Moravy svůj vlastní humorně empirický 
přípodotek – „Ve víně je prý pravda. Neví se 
ovšem po kolikátém litru...“

Věru, dlouhou historii má víno. Předsta-
vuje jeden z nejstarších nápojů lidstva. Sám 
pojem víno pochází z gruzínského „gvino“. 
Objev kvašení hroznů vína vznikl nejspíše 
náhodou. V hliněné nádobě, možná kože-
ném měchu, začaly sladké bobulky vlivem 
vysoké teploty kvasit. Výsledkem bylo – 
víno.

Vůbec nejstarší důkazy o pěstování 
hroznů vína pocházejí z doby před 10 000 
lety. V okolí Kaspického moře se lidé 
zabývali pěstováním vína a je nanejvýše 
pravděpodobné, že zkvašenou šťávu i pili. 
Ze starověkého Sumeru, z doby před 5 550 
lety, existují historicky doložené zmínky o ob-
chodování s vínem.

První známá písemná zpráva o víně 
pochází ze Starého zákona. „Noe se stal 
oráčem. Vysadil révu, pil víno a opil se.“ 
(Genesis 9–21). Vinná réva symbolizuje 
Ježíše Krista a bývá spojována i s Pannou 
Marií. Spojení mezi vínem a krví přetrvává 
v křesťanství do současnosti.

Četné odborné studie uvádějí, že pra-
videlné pití vína má příznivé zdravotní 
účinky. Látkou, která ve vinné révě účinkuje 
blahodárně, je fenol resveratrol. Působí 
v prevenci kardiovaskulárních chorob. Navíc 
další obsažené fenoly účinkují jako anti-
oxidanty, zpomalující stárnutí buněk.

Prvenství v roční spotřebě vína zaujímají 
v Evropě Andorra a Chorvatsko (44 litrů). 
Česká republika se statečně drží přibližně 
uprostřed žebříčku, s dvaceti litry na osobu 
a  rok.

O víně se může dlouze rozprávět, přemí-
tat a hodnotit. Lépe ho však ochutnávat, 
přivonět a poválet po půnebí, zkusit. A zcela 
nejlépe v kruhu přátel, lidí blízkých, v dobré 
společnosti. Právě takovou představují 
senioři z místního DpS. Sem, tedy do DpS, 
přišli ve čtvrtek 12. 4. 2018 paní Jaroslava 
Vrbická a Martin Zelenka, takto majitel 
umělecké galerie, potažmo vinotéky Gal-
vína. A nepřišli s prázdnou, nýbrž přinesli 
náruč dobrých vín ze sortimentu Galvíny.

V úvodu jsme ústy pana Zelenky absol-
vovali malý výlet do hájemství vědy enologie 
(= nauka o vínech a vinařství). Seznámil nás 
se škálou vín – od bílých, přes růžová po 
červená. Vysvětlil pojmy jakostní a zemské 
víno, výběr z hroznů, výběr z bobulí či výběr 
z cibéb. Zabýval se též cukernatostí vína 
a  způsobem jejího měření.

Šedá všechna teorie, jak věděl Johann 
Wolfgang Goethe, neboť každý se přece jen 
nejvíce těšil na praxi – ochutnávku. Ze 
sedmera nabídnutých vín, od bílých po 
červená, si každý na anketní soupisce mohl 
poznamenat svého „favorita“. Začínalo se 
bílým Müller Thurgau a na závěr se podávalo 
červené Svatovavřinecké, odrůda, která je 
v  tuzemsku nejrozšířenější. Ke každému 
vínu nám pan Zelenka uvedl doporučenou te-
plotu podávání a vždy doplnil i několik 
zajímavostí o dané odrůdě. Abychom znali, 
co pijeme, a jen neprolévali bezmyšlenkovitě 
hrdla více či méně barevnou tekutinou. 
Věděli byste například, že klaret je bílé víno, 
vyrobené z modrých hroznů?

Napsat jen stručné – prezentace s ochut-
návkou se všem líbila – je málo. Každý byl 
nadšen a s potěšením si na závěr zapěl 
společně „Vínečko bílé...“ 

Veliké poděkování proto náleží paní 
Vrbické a najmě panu Zelenkovi. 

Umělecká galerie Galvína se postupně 
vyprofilovala na jednu s prestižních výstav-
ních síní netoliko v Bechyni, leč i v jihočes-
kém regionu. Jistě se někteří z nás rozhodli 
k  její návštěvě, na pěknou výstavu. A svůj 
umělecký zážitek by mohli umocnit navíc 
posezením u dvojky oblíbeného vína. Ne-
menší dík patří též organizátorce akce, 
Mgr. Marušce Ondřichové, programové ve-
doucí, jakož všem, kdo se na vydařeném 
odpoledni podíleli.

„Znalost vína může být radostí po celý 
život člověka“, řekl Ernest Hemingway. 
V  duchu jsme mu dali za pravdu. Velký 
spisovatel hodně věděl o životě a nejspíše 
i  o víně…

Karel KLAŠKA
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Klub českých turistů Bechyně 
zve ke tradičnímu
44. turistickému pochodu 
a cykloturistické jízdě

ÚDOLÍM LUŽNICE
KDY: úterý 8. května 2018
START/CÍL:  Muzeum turistiky v Bechyni,
  Široká ul. 48
 8:00 – 10:15 hod.
(stanoviště startu čeká i na účastníky, kteří 
přijedou vlakem od Tábora)

Trasy vedou malebným okolím Bechyně a ře-
ky Lužnice. Navštívit můžete horu Tábor 
u Nemějic, kostelík sv. Rozálie u Borovan, 
Dobronice, řetězový most pod Stádlcem...

Informace: 
Petr Chaloupek, tel: 737 529 220, 
e-mail: bechyne.kct@seznam.cz

www.kct.bechynsko.cz

Nejrychlejší ženy v kategorii 34–49 let – Iveta Mášková a Kája Mášková, čas 57,89 s.
Nejrychlejší muži v kategorii 18–33 let – Jan Hubka a Jan Kabíček, čas 35,38 s.
Nejmladší závodník – Tomáš Kříž (1 rok), který běžel s Toníkem Železným, čas 1:50,50 s na 
krátké trati. Závodu se zúčastnilo 118 běžců, 
na fotografii: s číslem 38 – Matyáš Jílek, Michal Šimek, čas 1:18,68 s., 3. místo v kat.10–11 let

+ ŠACHOVÝ SPOLEK 
REALITY HORŇÁK 
BECHYNĚ

1. jihočeská divize – záchrana na posled-
ní chvíli

Až v posledních dvou kolech to byla zase 
„stará dobrá Bechyně“. Celou sezónu jsme 
se špatně scházeli, prohrávali jsme nejtěs-
nějším rozdílem zápasy, které jsme měli 
vyhrát, a už to s námi opravdu vypadalo zle – 
nedobře. Ale v předposledním kole jsme se 
proti výbornému Táboru sešli skoro v základ-
ní sestavě a vybojovali jsme vynikající a pře-
kvapující remízu. To nám ale nemuselo 
stačit, protože náš největší konkurent v boji 
o  záchranu hrál závěrečné kolo na půdě 
posledního a nejslabšího účastníka divize, 
zatímco my jsme jeli do Prachatic, družstva 
z  popředí tabulky. Opět se nám podařilo dát 
dohromady téměř kompletní sestavu a po 
bojovném výkonu jsme dosáhli na potřebné 
3 body, které znamenaly, že se nejvyšší 
krajská šachová soutěž bude v Bechyni hrát 
i příští sezonu.

2. jihočeská divize – pohodové udržení se

Naše béčko se rovněž potýkalo s pro-
blémem scházení se na zápasy, ale díky 
svému úsilí kapitán družstva Jaroslav  Alexa 
dal vždy dohromady potřebný počet hráčů 
a my jsme všechny zápasy odehráli v osmi 
lidech. Tentokrát se nám nepodařilo postou-
pit ze základní skupiny do bojů o postup, ale 
v skupině o udržení jsme v pohodě udrželi 
3. místo a vyhnuli se obavám o sestup. 
Výsledky byly často těsné a záleželo na tom, 
v jak silné sestavě jsme se sešli. V béčku je 

důležité, aby si zahráli hráči, kteří nehrají 
moc často za áčko, takže kdo chtěl, zahrál si 
dost.

3. jihočeská divize – zapojení mládeže

Naše céčko sice výsledkově neexce-
lovalo, ale jeho cílem bylo zapojit naši 
mládež do šachů dospělých a dát jim 
možnost zahrát si v tempu praktického ša-
chu. Kapitán družstva Jan Malý od začátku 
dával příležitost právě našim malým šachis-
tům, takže Nikola Jílková, Sebastian Ray 
a  Barbora Holinková odehráli dostatečné 
množství partií a soutěž si naplno užili. Proti 
dospělým a daleko zkušenějším hráčům se 
jim moc nedařilo, ale nakonec každý z nich 
zažil radost z vítězné partie a společně se 
podíleli na jediné výhře družstva. 

Poděkování patří i dalším hráčům, kteří 
se zapojili do herní činnosti ve 3. jihočeské 
divizi a reprezentovali náš oddíl.

Štefan Bernáth

+BECHYŇSKÉ SCHODY
45. ročník 

Foto:Martin Okrouhlica

+ FC LEADER 90 CUP

I v letošním roce se v sobotu dne 17. 3. 
v tělocvičně Základní školy Františka Křižíka 
v Bechyni konal tradiční, dnes již 23. ročník 
futsalového turnaje – FC Leader 90 cup. 
Vítěznou trofej si po vzájemných soubojích 
odneslo mužstvo z Radětic, kterému 
k tomuto úspěchu gratulujeme. Zúčastnění 
strávili příjemnou sportovní sobotu a pořa-
datelé – mužstvo FC Leader 90 doufá 
v hojnou účast i v příštím roce.

Pořadatelé děkují městu Bechyně a panu 
Maťkovi za finanční podporu akce.

Prezident klubu 
Ondřej Semerák

Městský zpravodaj Bechyně /KVĚTEN 2018 13

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ OSADNÍCI Z KATANU

Letošní bechyňský turnaj Osadníci 
z Katanu pořádaný 7. 4. podpořil svou účastí 
místní skautský oddíl Jitřní stovka, a tak se 
účast vyšplhala na neuvěřitelných 32 příz-
nivců deskových her. Šest nejúspěšnějších 
se kvalifikovalo na mistrovství republiky 
v říjnu do Prahy. Na prvním místě skončila 
Dana Bělská, druhá Pavlína Márová a třetí 
hájící barvy Bechyně Roman Adam. Díky 
účasti skautů bylo dost dětí, proto se tři hráči 
v dětské kategorii kvalifikovali na MČR do 
Prahy. Dětskou kategorii ovládnul Drahoš 
Kohoutek, Aneta Ernestová a Petr Herza. 
Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme 
ZŠ Františka Křižíka za poskytnutí perfekt-
ního zázemí.

Deskovkám zdar! 

Za organizační tým Martin Herza 
a Ivana Frolíková.



+ POZVÁNKA

Dovolujeme si vás tímto pozvat na 
slavnostní předání nového zásahového 
vozidla CAS 30 T815-7 jednotce sboru 
dobrovolných hasičů města Bechyně.

Slavnostní akt proběhne dne 

12. 5. 2018 od 13.00 hod. 
před požární zbrojnicí v Bechyni 

(sídliště Obránců míru).

K vidění bude nejen nové zásahové 
vozidlo, ale veškerá současná technika, 
požární zbrojnice a zázemí výjezdové 
jednotky SDH města Bechyně.

Luboš Klobása, 
velitel JSDH Bechyně

NOVÁ SEZÓNA 
S PETANQUE

Sluníčko už nám dává naje-
vo, že přebírá žezlo vlády nad přírodou. My 
příznivci zdravého pohybu a obzvláště hry 
pétanque jsme hru nikdy nepřerušili a hrávali 
jsme i v zimním období.

Pro zájemce o tuto hru: scházíme se za 
příznivého počasí na sportovním stadionu 
v Bechyni v pátek a v neděli od 14.00 hod.

Chtěli bychom uspořádat turnaj ke dni 
dětí 1. 6. 2018.

V Kaplici se konají 21. 6. 2018 třetí spor-
tovní hry seniorů, kterých bychom se také 
rádi zúčastnili. Pokud by se chtěl také někdo 
z bechyňských seniorů přidat, dejte mi, 
prosím, vědět na telefon 604 719 792.

Za pétanque klub Bechyně
Josef Bučinský

Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni 
za podpory starosty města Bechyně, OSH Tábor

a Oranžového roku Skupiny ČEZ pořádá

v sobotu 5. května 2018
na městském stadionu v Bechyni
soutěž družstev v požárním útoku

ź O putovní pohár starosty města Bechyně
ź O putovní pohár OSH Tábor (série šesti kol) – první kolo (muži, ženy)
ź O putovní pohár starosty OSH Tábor (dětská soutěž)
ź O putovní pohár MH (kat. starší) – Memoriál Vladimíra Kálala

PROGRAM
   8.30 – 9.00 příjezd družstev mladých hasičů a prezence
   9.30 slavnostní nástup MH – zahájení soutěže
 12.45 předpokládaný konec soutěže MH
 13.00 slavnostní nástup MH – vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen
 12.00 – 13.00 příjezd a prezence družstev SDH – ženy a muži
 13.15 slavnostní nástup – zahájení soutěže mužů a žen
 16.00 slavnostní vyhodnocení, předání cen a pohárů
 16.30 předpokládaný konec soutěže, volná zábava

Změna programu vyhrazena. 
Podle účasti družstev může docházet k časovému posunu programu. 

Přijďte povzbudit mladé hasiče a hasičská družstva. Občerstvení zajištěno.

Tuto akci podporuje 
Skupina ČEZ – ORANŽOVÝ ROK 2018 
V BECHYNI

+ STOLNÍ TENISTÉ 
JISKRY BECHYNĚ 
ZAKONČILI SEZÓNU

Posledními březnovými zápasy zakončili 
stolní tenisté Jiskry Bechyně další soutěžní 
sezónu. Její hodnocení je trochu rozpo-
ruplné. Každému ze 3 družstev oddílu se 
dařilo naprosto rozdílně. Začněme odzadu, 
tedy družstvem C. Hrálo v předposlední třídě 
okresního přeboru a bohužel skončilo na 
posledním sestupovém místě. Sportovní 
výsledky u družstva hráčů, kteří jsou 
většinou již veteránského věku a pro něž by 
měl být pohyb za zelenými stoly hlavně 
zábavou, nejsou příliš důležité. Spíše vadilo 
časté odkládání zápasů, špatná docházka 
na tréninky i zápasy, vázla komunikace mezi 
hráči. Proto došlo na závěrečné valné 
hromadě oddílu ke změně organizačního 
pracovníka „céčka“, kterým se stal I. Ková-
řík. Nejlepším hráčem družstva C se byl 
V. Urban s 59% úspěšností, dále nejvíce 
bodovali V. Vanýsek 36 %, J. Havlík 36 %, 
V. Školka 28 % a P. Ursíny 17 %.

Družstvo B hrálo velmi silnou skupinu 
Krajské soutěže, ve které kralovaly českobu-
dějovické oddíly Orel a Pedagog. Béčko se 
potýkalo hlavně se zraněním 2. hráče týmu 
Miloše Fábera, který se dokonce po půlce 
soutěže rozhodl ukončit aktivní činnost 
a vyléčit chronické bolesti ramene. Jelikož 
i další stálý člen týmu F. Brhel se potýkal se 
zdravotními problémy a mladíci T. Kovářík 
a O. Panský ještě na kvalitu této soutěže 
výkonnostně nedorostli, skončilo družstvo B 
na předposledním místě. Naštěstí sestupuje 
jen poslední Soběslav, takže krajskou 
soutěž se nakonec podařilo zachránit i pro 
další sezónu. Z jednotlivců si udržel svůj 
standard M. Mikolášek, který byl díky 
úspěšnosti 78 % 7. hráčem celé soutěže. 

M. Fáber měl úspěšnost 38 %, T. Kovářík 
24 %, F. Brhel 13 % a O. Panský jen 10 %. 

Největší radost udělalo našemu oddílu 
tradičně družstvo A, které dlouho bojovalo 
v  nejvyšší krajské divizi o prvenství a nako-
nec suverénně obsadilo 2. místo za rezervou 
ligových Strakonic. Je až s podivem, že 
s minimálním tréninkem (pracovní i rodinné 
vytížení hráčů) si toto družstvo drží stabilní 
výkonnost a již 4. rokem obsazuje medailové 
příčky v nabité soutěži. Oporou družstva byl 
tradičně J. Alexa, který byl s úspěšností 92 % 
(61 výher, pouhých 5 porážek) opět nejlep-
ším hráčem celé jihočeské divize. Skvěle mu 
však sekundovali i O. Kupilík 68 %, P. Pučégl  
58 % a T. Soldát 50 %. Důležitými body 
několikrát vypomohl i mladík na střídavý 
start J. Syrovátka z Týna n.Vltavou 39 %. 

V poslední době probíhají jednání s vítě-
zem divize družstvem Strakonic, které z per-
sonálních důvodů pravděpodobně nebude 
mít zájem o postup do 3. ligy, čímž by se 
našemu oddílu poprvé v historii mužů otev-
řela cesta zahrát si kvalitní ligovou soutěž. 

Konec sezóny si stolní tenisté tradičně 
okořenili závěrečným turnajem, který se 
tentokrát konal pod záštitou Ivoše Kováříka, 
jenž si zvolil zajímavý tzv. handicapový 
systém a nechal vytvořit Kovkiho putovní 
pohár, o který v sobotu 7. dubna bojovalo 24 
hráčů. O záludnosti handicapového systému 
hovoří fakt, že ani hráči našeho úspěšného 
divizního áčka Alexa či Soldát se do závě-
rečných kol neprobojovali. Nakonec 
1. ročník Kovkiho poháru vyhrál neregistro-
vaný hráč Lukáš Zýka z Týna nad Vltavou, 
2. skončil R. Jehně z VS Tábor a na 
3.–4.místě L. Stoklasa ze Sudoměřic 
a M. Mikolášek z domácího oddílu. 

Poslední turnaj sezóny úspěšně skončil 
a již se těšíme na jeho 2. ročník. 

Milan Mikolášek
Ivoš Kovářík předává putovní pohár vítězi 
turnaje Lukáši Zýkovi
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+ TURNAJ V KARETNÍ 
HŘE „PRŠÍ“

V sobotu 24. 3. 2018 uspořádala restau-
race Hermína již 6. ročník oblíbeného 
turnaje v karetní hře „Prší“. 21 účastníků 
bojovalo o Putovní pohár restaurace 
Hermína a další hodnotné ceny. Turnaj 
probíhal ve 3 kolech, každý hráč absolvoval 
více než 90 partií. V kategorii mužů zvítězil 
Daniel Mládek se ziskem 43 bodů. Druhý 
skončil Jiří Hájek – 41 bodů a třetí Pavel 
Vostoupal – 40 bodů.

V kategorii žen zvítězila obhájkyně celko-
vého prvenství z loňského roku Jiřina Valen-
tová se ziskem 42 bodů, 2. místo obsadila 
Věra Janečková – 39 bodů a na 3. místě 
skončila Renata Svobodová – 38 bodů. 

Putovní pohár a hlavní cenu pak získal 
absolutní vítěz turnaje Daniel Mládek. Další 
ceny obdrželi i nejmladší účastník Filip 
Zvolánek, stejně jako nejstarší hráč turnaje 
Jaromír Dobrovolný. Zvláštní cenu útěchy – 
dort v podobě karty Černého Petra – vyhrál 
Radek Sedlář, jenž vybojoval nejmenší 
počet bodů.

Pořadatelé by chtěli poděkovat hlavní 
organizátorce turnaje Ivetě Tušinovské, 
všem sponzorům (Jihočeská keramika 
Bechyně) a žákům učebního oboru cukrář 
na Střední škole obchodu, služeb a řemesel 
v Táboře za zhotovení dortů s karetními 
motivy.

Všichni účastníci si pochvalovali příjem-
ně strávené odpoledne a společně s majiteli 
Hermíny se již nyní těší na další ročník 
turnaje.

Milan Mikolášek

+ TÝM BECHYNĚ
OPĚT BĚŽÍ 
VLTAVA 
RUN

O víkendu 12.–13. května se bechyňský 
běžecký tým již potřetí zúčastní štafetového 
běhu Vltava Run 2018. Trasa je dlouhá 
360 km a vede podél Vltavy – ze Zadova až 
do Prahy. Na 36 úsecích se nás střídá 
12 běžců (4 ženy a 8 mužů), kteří si předávají 
štafetový kolík. V letošním ročníku startuje 
300 týmů z celé ČR i ze zahraničí a my 
věříme, že vylepšíme své osobní i náš 
týmový čas.

Celý tým si stanovil 3 cíle: 1. předběhnout 
tým TV Nova (loni se podařilo), 2. doběhnout 
do 99. místa a 3. vylepšit dosavadní týmový 
čas (pod 31 hodin). Ale tím nejdůležitějším 
je: pořádně si to užít!

Protože toho moc nenaspíme a zejména 
3. etapu běžíme na doraz, jakákoliv podpora 
od fanoušků přímo na trati (běžíme přes Týn 
a Koloděje) nebo na naší facebookové 
stránce nás všechny neobyčejně vzpruží 
a potěší. Na stránce „Běžecký klub Bechy-
ně“ bude možné on-line sledovat naše 
předávky i průběžný čas. Čas startu ze 
Zadova se dozvíme až týden před startem. 
A  máme jednu výzvu pro případné cyklo-
fandy – v nočních hodinách uvítáme společ-
nost doprovodného cyklisty / vodiče na 
cyklostezce Boršov–České Budějovi-
ce–Hluboká (zájemci hlaste se přes FB).

Vše by se nepodařilo zorganizovat bez 
pomoci našich rodin, kamarádů a také za 
finanční podpory Rady města Bechyně – 
všem děkujeme! O výsledcích a splnění 

našich cílů vás budeme informovat v dalším 
vydání.

A pokud běhání baví i vás, chcete s ním 
začít, zlepšit se, závodit, nebo jen tak si jít 
s někým zaběhat, sledujte naši FB stránku 
„Běžecký klub Bechyně“ (@behbechyne), 
kde najdete pro inspiraci běžecké trasy 
kolem Bechyně, pozvánky na závody v okolí, 
termíny skupinových tréninků i kontakt pro 
individuální konzultace, diagnostiku běhu či 
sestavení tréninkového plánu.

Běhu zdar a držte nám palce!

Za běžecký tým Bechyně
Alice Skalka Suchanová

Do nově vzniklého provozu 
v objektu vrakoviště v Bechyni 
přijmeme:

• paní na úklid
• mechanika
• asistentku do kanceláře

Více informací získáte 
na tel. 606 272 373, e-mail 
auta.bechyne@seznam.cz
nebo v kanceláři firmy 
– Bežerovice 52, Bechyně
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+ KANOISTIKA – TJ 
JISKRA BECHYNĚ

Sjezd – Začátkem dubna pořádal náš 
oddíl první jarní závody ve sjezdu na tradiční 
trati Dobronice – Hutě. Závody se konaly za 
pěkného počasí a účasti 12 oddílů z repu-
bliky a naši závodníci se rozhodně neztratili. 
Cenné kovy vybojovali v kategorii kajakářů-
veteránů Michal Háša (také C1), Ferko Uhlík 
a Jan Pazourek, mezi muži získali medaile 
bratři Jan a Filip Zvolánkové, v nejmladší 
kategorii předžáků sbírali cenné zkušenosti i 
medaile Honza a Vojtěch Uhlíkové. 

Rafty – 18. ročník raftových závodů 
proběhne v sobotu 14. července pod 
Bechyňskou duhou, prezence od 9.00 hod. 
Kategorie: muži, ženy, mixy, veteráni a mlá-
dež. Startovné 200 Kč. Speciální kategorií 
bude soutěž o nejlépe ustrojenou posádku. 
Zveme všechny příznivce vodácké recese, 
večer zakončí vodácká párty s kapelou!

za oddíl kanoistiky pazi
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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

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Tel: 604 718 306

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY
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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 PEŘINY

Villa Liduška přijme 
pokojskou od května 2018 

TEL. 731 109 101

Čtyřčlenná rodina hledá dočasný 
pronájem obytného prostoru po 
dobu rekonstrukce vlastního RD 
(cca 1 rok) v Bechyni a okolí.
Děkujeme. Mobil: 604 980 814

ÚKLIDOVÁ FIRMA SCHRŮTA DANIEL 

PŘIJME PRACOVNÍKY NA ÚKLID 

TEL: 603 239 487

Služby města Bechyně, p.o., přijmou 
do pracovního poměru zahradnici / 
zahradníka. Požadujeme vyučení 

a praxi v oboru a řidičský průkaz sk. B. 
Nástup od 1. 5. 2018 nebo dle domluvy. 

Bližší informace na tel. číslech 
381 213 383 a 603 179 307.


