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ČERVEN 2018

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
červen 2018

 89 let Kalousková Soňa
 88 let Čápová Anna
 87 let Valenta Theodor
 85 let Dopitová Anna
  Zavadilová Věra
 84 let Danáková Helena
  Stoulil Josef
 83 let Pávková Anna
 82 let Drábková Miluška
  Chalupský Václav
  Kodadová Miroslava
  Krejčová Věra
 81 let Laláková Jaroslava
  Zeleňák Petr
  Milota Petr
 80 let Baťala Zdeněk
  Matějíčková Věra
 79 let Kratochvílová Eva
 78 let Kavka Jaroslav
  Zíka Josef
 77 let Ryba Václav
 75 let Kordina Jan
  Smíšek Jaroslav

+ GRATULACE 
K VÝROČÍ SVATBY

Dne 18. 5. 2018 oslavili manželé Zdeněk 
a Marie Měšťanovi vzácné 50. výročí 
uzavření sňatku v Bechyni – zlatou svatbu. 

V sobotu 19. 5. 2018 své 60. výročí 
uzavření manželství – diamantovou svatbu 
oslavili manželé Josef a Marie Kasáčkovi 
v obřadní síni města Bechyně. Oslavencům 
popřál prožití dalších krásných a pohodo-
vých chvil také starosta města Ing. Pavel 
Houdek.

Příspěvky do letního dvojčísla 
posílejte nejpozději 18. června na 
propagace@kulturnidum.cz

SPLATNOST POPLATKU 
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
30. 6. 2018

Upozorňujeme občany s trvalým po-
bytem v Bechyni, že 30. 6. 2018 je datum 
splatnosti poplatku za komunální odpad. 
Poplatek je možné uhradit v pokladně MěÚ 
Bechyně nebo převodem na účet číslo 
19-0701467359/0800, s příslušným 
variabilním symbolem. Výše poplatku činí 
600 Kč. Osoby, které dovrší v roce 2018 
70 let věku a osoby starší, zaplatí 500 Kč. 
Poplatková povinnost se týká rovněž osob, 
které mají trvalý pobyt na ohlašovně 
městského úřadu (nám. T. G. Masaryka 2, 
Bechyně).

Poplatek mohou stejným způsobem 
platit majitelé staveb určených k indi-
viduální rekreaci, bytů nebo rodinných 
domů, kteří nemají v Bechyni trvalé byd-
liště, v jejichž nemovitostech není hlášena 
žádná osoba k trvalému pobytu. Číslo účtu 
i variabilní symbol jsou stejné jako v minu-
lých letech. Výše poplatku činí 600 Kč bez 
věkového zvýhodnění. Splatnost poplatku 
je rovněž 30. 6. 2018.

Veškeré dotazy týkající se poplatku za 
komunální odpad Vám zodpovíme na tel. 
čísle 381 477 035 nebo na mailové adrese 
vankova@mestobechyne.cz. 

Podrobné informace je možné získat v 
obecně závazné vyhlášce města Bechyně 
č. 2/2017, která je k dispozici na stránkách 
města Bechyně .www.mestobechyne.cz

finanční odbor MěÚ Bechyně

+PROVOZ LETNÍHO 
KOUPALIŠTĚ

Dnem 1. 6. 2018 bude zahájen provoz na 
letním městském koupališti. 

Kompletní informace pro návštěvníky 
jsou na stránkách Služeb města Bechyně.

+ZMĚNA VÝVOZU BIO 
ODPADU

Dnem 4. 6. 2018 bude vývozu bio odpadu 
jedenkrát za 14 dnů (pondělí), a to: 
4. a 18. 6., 2., 16. a 30. 7., 13. a 27. 8. 2018.

Ing. Ladislav Janda, ředitel 

ZÁŘEČSKÁ POUŤ
16. 6. 2018 od 14 hodin

 

Zveme všechny, kdo se chtějí pobavit 
a vidět, co už nikdy neuvidí, do Zářečí 

na 20. pouť. 
Těšíme se na vás. 

Zářečáci

+ DO TŘETICE VŠEHO 
DOBRÉHO...

Vážení přátelé, po 5 letech Vás zveme na 
III. setkání rodáků a přátel SENOŽAT.

V tento den na Vás bude čekat na 
senožatské návsi spoustu přátel a známých, 
se kterými jste se dlouho neviděli. 

K tanci a  poslechu bude hrát dechová 
hudba Radověnka. K dobré pohodě patří 
taktéž dobré občerstvení, které bude jak na 
návsi, tak v klubovně SDH po celou dobu 
zajištěno. 

Sejdeme se v pátek 6. 7. 2018 ve 13.00 
hodin na návsi, kde bude zahájení s krátkým 
programem k uplynulému 90. výročí SDH.

Osadní výbor Senožaty 
a SDH Senožaty

foto: Martin Okrouhlica

+RALLYE KŘIVONOSKA 
ZAMÍŘILA 
DO BECHYNĚ

Svátek veteránských akcí – mezinárodní 
Rallye Křivonoska, jejíž už 48. ročník se 
odehrál na jihočeských silničkách v sobotu 
5. května, dorazil i do Bechyně. 

Celkem 230 předválečných automobilů 
a motocyklů a k tomu ještě čtyři desítky 
vozidel pořádajícího českobudějovického 
veterán klubu naplnilo bechyňské náměstí 
nostalgií k radosti všech přihlížejících. 



+ FINANCOVÁNÍ 
PEČOVATELSKÉ 
SLUŽBY

Pečovatelská služba města Bechyně 
zajišťuje svým klientům pomoc při základ-
ních úkonech péče o člověka a jeho domác-
nost. Touto cestou se město Bechyně snaží 
pomáhat svým občanům seniorům a zdra-
votně postiženým, aby mohli co nejdéle 
setrvat ve svém domácím prostředí. 

Předpokládané náklady na provoz naší 
pečovatelské služby jsou rozpočtovány na 
letošní rok částkou 1.002.000 Kč. Na 
financování nákladů se podílí město 
Bechyně jako zřizovatel a malou částí také 
klienti. Aby finanční zátěž města Bechyně 
nebyla tak velká, snažíme se využívat všech 
dostupných dotačních programů a získat 
peníze na provoz i z jiných zdrojů. 

Úhrady od klientů jsou limitovány práv-
ním předpisem a město Bechyně může 
úhrady přijímat jen do stanoveného limitu. 
Předpokládáme, že úhrady od klientů v roce 
2018 nepřesáhnou částku 70.000 Kč cel-
kem. Právě již zmiňovaná limitace úhrady, 

jak je dána právním předpisem, neumož-
ňuje, aby klienti platili městu Bechyni za 
poskytnuté služby větší částky. 

Město Bechyně každoročně žádá Jiho-
český kraj o poskytnutí dotace na provoz 
pečovatelské služby. Jihočeský kraj nám 
poskytnul na rok 2018 dotaci ve výši 776.000 
Kč. Tato částka bude celá použita na provoz 
pečovatelské služby. Pokud bychom tuto 
neinvestiční finanční dotaci nedostali, prak-
ticky veškeré náklady na provoz pečovatel-
ské služby by muselo město Bechyně nést 
ze svých zdrojů, neboť jak bylo uvedeno 
výše, úhrady od klientů jsou v celkovém 
objemu zanedbatelné. Rozpočtové náklady 
ve výši 1.002.000 Kč budou tedy v letošním 
roce pokryty dotací od Jihočeského kraje, 
příspěvky od klientů a zbývající část doplatí 
město Bechyně z vlastních zdrojů. 

Díky poskytnuté dotaci město Bechyně 
uspoří vlastní finanční prostředky a bude je 
moci využít na jiné výdaje ve prospěch všech 
občanů města. 

Více informací získáte u sociální pracov-
nice města Bechyně na tel. 381 477 025 
nebo na www.mestobechyne.cz 

Bc. Lenka Matyšová
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Obnova kanalizace Parkány

+ REKONSTRUKCE 
ULICE ZA TRUBNÝM

Stavba byla zahájena dne 24. 5. 2018 
frézováním vozovky v celé délce dotčené 
části ulice Za Trubným. Předpokládaný 
termín ukončení stavby je 31. 10. 2018. 
Stavba bude prováděna ve dvou etapách:

1. etapa – od křižovatky ulice Za Trub-
ným, sídl. 5. května a sídl. Písecká po č.p. 
237 / č.p. 235, předpokládaný termín ukon-
čení 20. 8. 2018 

2. etapa – od křižovatky ulice Za Trubným 
a sídl. 5. května (č.p. 237 a č.p. 235) po křižo-
vatku s ulicí U Vodojemu (benzinku), předpo-
kládaný termín zahájení 20. 8. 2018, před-
pokládaný termín ukončení 31. 10. 2018. 

Po celou dobu stavby nesmí v tomto 
prostoru parkovat žádná vozidla. 

Obyvatelům dotčené části ulice Za 
Trubným 1. etapa doporučujeme využívat 
k  parkování volná parkovací stání na sídl. 
5. května a na sídl. Písecká. Obyvatelům 
dotčené části ulice Za Trubným 2. etapa 
bude po dobu stavby umožněno parkovat na 
vyhrazené zelené ploše v ulici Za Trubným.

Během 1. etapy bude část ulice Za 
Trubným, která bude realizována v 2. etapě, 
pro motorová vozidla s opatrností průjezdná 
(bude ofrézováno cca 10 cm asfaltového 
povrchu).

Během realizace stavby dojde k určitým 
dopravním omezením. 

Po celou dobu realizace jednotlivých etap 
stavby bude zajištěn přístup k jednotlivým 
nemovitostem, nikoliv však příjezd k nim. 

Svoz komunálního odpadu po dobu 
stavby – každý pátek, popelnice musejí být, 
před nemovitostí nejpozději v 6.00 hod. 
Každá popelnice musí být viditelně ozna-
čena číslem popisným domu, ke kterému 
má být vrácena. 

Svoz bioodpadu po dobu stavby – platí 
stejné podmínky jako pro svoz komunálního 
odpadu.

+ OBNOVA TEPLOVODU 
A OPS NA SÍDL. 
OBRÁNCŮ MÍRU

Stavba bude zahájena dne 28. 5. 2018, 
předpokládané ukončení 27. 9. 2018.

Po celou dobu stavby bude umožněn 
vstup do jednotlivých bytových domů, nikoliv 
však příjezd k nim. Parkování vozidel na 
parkovištích nebude omezeno . 

Během realizace dojde k odstávkám 
teplé vody. Obyvatelé jednotlivých bytových 
domů budou s předstihem o těchto odstáv-
kách informováni.

Svoz odpadu bude bez omezení.
Zjistíte-li, že zhotovitel nebo některý 

z  jeho dodavatelů svojí činností ohrožuje 
kvalitu prací nebo bezpečnost, projednejte 
tuto skutečnost s investorem.

U obou akcí dbejte zvýšené opatr-
nosti, zejména pak u svých dětí!

Věříme, že omezení způsobená 
stavbou vám vynahradí kvalitně a bez-
pečně realizované a dokončené dílo. 

Remíza již získává novou podobu
za finanční podpory města Bechyně
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

POSLEDNÍ VÝZVA 
V RÁMCI VEŘEJNÉ 
SBÍRKY NA 
PODPORU 

RESTAUROVÁNÍ SOCHY 
SV. ZIKMUNDA

Lidičky, sbírka byla velice úspěšná 
(dosud cca 52 000 Kč) a s Vaší pomocí se 
nyní restauruje socha sv. Jana Nepomuc-
kého a sv. Zikmund bude též restaurován 
ještě v letošním roce. Tak se nám i sbírka 
chýlí ke konci. Bude trvat do konce října 
a  toto je pro nás výzva, napnout ještě 
poslední síly… Srdečně všechny prosím, 
kdo máte chaty, léty již zařízené obýváky, 
nebo lásku ke sběru nejrůznějších starožit-
ností či potřebných věcí jako ten dotyčný ze 
Slavností sněženek, ukliďte si a přineste tyto 
věci k nám do muzea. My z nich nachystáme 
v srpnu bleší trh, jehož výtěžek opětovně 
poslouží Zikmundovi (tedy muzeu). To 
budeme všichni koukat po jeho opravě, jak 
bude zářit. Jedná se o barokní dřevěnou 
sochu z 18. stol a výsledek bude, domnívám 
se, barevný a zlacený. Sbírka též běží 
formou dárcovské kasičky, ta je umístěna 
v  přízemí muzea. Stejně tak můžete prů-
běžně navštívit stále běžící bazar v průjezdu 
muzea a něco si na konto této sbírky (za 
libovolný poplatek) vybrat. 

Děkujeme vám všem, kteří pomáháte. 
Velice si vážíme dárce, který nosí artefakty 
z cest po celém světě a tyto se pak velice 
rychle udají. 

JJ

+ OTVÍRÁME VÝSTAVU 
K 90. VÝROČÍ DOSTAVBY 
MOSTU V BECHYNI

Most Duha, otvíraný jako Jubilejní, v hi-
storii vícekrát přejmenovaný (i na Stalinův) 
slaví letos 90 let od své dostavby. Z původ-
ního názvu vyplývá, že byl otevřen cíleně 
28. 10. 1928, právě na oslavu 10 let nové re-
publiky. Muzeum pro vás přichystalo výsta-
vu, která představí známé i méně známé 
fotografie právě z fází stavby mostu 
(1926–1928), fotografie technického 
zázemí, staré pohlednice, ale také suvenýry 
a  upomínkové předměty s motivy bechyň-
ského mostu. Tento architektonický 
skvost a pýcha mostního stavitelství první 
republiky se totiž během let stal jedním ze 
symbolů města Bechyně a  může být i s po-
divem, na jakých artefaktech se jeho 
symbol objevoval. Stejně tak se stával 
opakovaně objektem zájmu výtvarných 
umělců a filmových tvůrců. Též předsta-
víme vzor, který inspiroval architekty při 
návrhu zdejší železobetonové samonos-
né konstrukce oblouku, a to most ve 
Švýcarském Langwies. Díky reakcím na 
výzvu představíme zapůjčené dochované 
nářadí tesaře, který na mostě pracoval, 
a také menší sbírku suvenýrů s  motivem 
mostu.

Výstavu otevíráme v půli června 
a bude doplněna o dětskou interaktivní 
část. Jak cítím z ohlasů, tento most je pro 
místní srdeční záležitostí, a tak se těším, 
že se přijdete podívat. Již teď je jisté, že 
výstava bude pestřejší a bohatší než ta, 
kterou již muzeum na toto téma v roce 

2008 připravovalo, protože tehdy jsme též 
slavili opakující se výročí budovy ZŠ 
F. Křižíka (1928) a  výročí zprovoznění trati 
Tábor–Bechyně (1903). O jak významnou 
stavbu se svého času jednalo dnes 
chápeme i z probíhající ankety: České 
a slovenské stavby století 1918–2018 na 
portálu www.stavbystoleti.cz, kde můžete 
pro most v Bechyni hlasovat. Těšíme se na 
Vaši návštěvu. 

JJ

+ ANTONÍN MATOUŠ, 
ZÁHADNÝ OSUD 
BECHYŇSKÉHO 
LEGIONÁŘE

Při pátrání po osudech místních mužů na 
frontě první světové války narazíte na kusé 
zprávy o jejich pohybu na frontě v rámci R-U 
armády, více pak o jejich dalším působení po 
eventuálním vstupu do Československých 
legií působících ať již na východní frontě či 
ve Francii, či v Itálii. Základní informace 
o vstoupivších do legií můžete získat na 
webu: http://legie100.com/krev-legionare/, 
kde vyhledáváte podle jména či rodného 
místa. Je zde k nalezení i životní peripetie 
Antonína Matouše, syna 
Františka Matouše (obuvníka) 
a Terezie Matoušové ze 
Zářečí. Hoch se narodil 22. 1. 
1892, vyučil se zedníkem, byl 
jako mnozí členem sociální de-
mokracie. Během války bojo-
val v řadách 28. zeměbra-
neckého pěšího pluku (Písek) 
na východní frontě, kde byl 
v  listopadu 1915 zajat Rusy 
jako četař R-U armády. V říjnu 
1917 vstoupil do čsl. legií 
a sloužil u záložního pluku, 
kde byl prováděn výcvik. Po 
uzavření příměří mezi čsl. 
legiemi a  bolševickými silami 
(7. 2. 1920), v  době evakuace 
legionářů z  Vladivostoku zpět 
do Evropy, žádal o propuštění 
ze s lužby s  úmyslem se 
natrvalo usadit v Rusku. 

Naposled jej, Toníka, viděli, jak s vysokou 
čepicí, vpředu s rudou hvězdou (přidal se 
k  bolševikům), hlídal obrněný vlak. Na 
bývalé kamarády volal: „Pozdravujte 
v  Bechyni a řekněte, že já se do Perníkové 
chaloupky už nevrátím!“ Tak říkal své rodné 
chaloupce v Bechyni – Zářečí. Snad si tam v 
Rusku našel ženu a s přesvědčením v lepší 
život chtěl budovat nový řád, bez bídy 
a  chudoby. Dlouho po válce se jeho rodiče 
snažili přes Červený kříž dostat nějaké 
zprávy o svém synovi. Ze Sovětského Ruska 
už však žádné zprávy nepřišly. 

...ze vzpomínek příbuzných

Ani dnes není snadné a snad vůbec 
možné tento příběh dopátrat. Muselo by být 

hledáno na území Ruska. Pro 
rodiče a  příbuzné muselo být 
těžké nevědět, jak příběh 
A. M. pokračoval. Nemohl tak 
být ani zapsán na místní 
pomník padlým v první válce, 
nemohl tak být nikdy pro nás 
ostatní se zájmem o historii 
místního regionu dokončen. 

Čest všem, kteří padli, 
a všem, díky nimž následně 
vznikla naše Československá 
republika. 

JJ 
(článek vznikl s pomocí 

p. Tomáše Ruska)

Pozn. Máte dokumenty, 
fotografie, či jen vzpomínky 
týkající se vojáka R-U armády 
či posléze legionáře? Ozvěte 
s e  M ě s t s k é m u  m u z e u , 
tel: 774 911 067

NEJEN OSOBNÍ 
ÚDAJE A GDPR

Jak knihovna nakládá po 
25. 5. s osobními údaji a k če-

mu je využívá? Jak je chrání? Základní 
odpovědi na tyto otázky přináší článek 
uveřejněný na webových stránkách kultur-
ního domu (www.kulturnidum.cz) v záložce 
knihovna. Úplnou informaci o ochraně 
osobních údajů spravovaných Městskou 
knihovnou v Bechyni nabízí aktualizovaný 
Knihovní řád, který najdete tamtéž a v listin-
né podobě u výpůjčního pultu. Na požádání 
čtenářům Knihovní řád zdarma vytiskneme.

V měsíci květnu jsme s prvňáčky 
absolvovali besedu o knihovně a knížkách, 
pohádkový závod a před koncem školního 
roku se při slavnostním pasování přesvěd-
číme, zda a jak dobře si osvojili dovednost 
čtení. Opět získají čestnou průkazku, která 
umožní začínajícím čtenářům po registraci 
rodičem využívat zdarma služby knihovny 
do konce kalendářního roku. 

Před prázdninami pošleme do oběhu 
čerstvé novinky, které vám budou dělat 
společnost na zasloužené dovolené. Neza-
pomínáme ani na ty opotřebované knihy, 
kterým dáváme druhou šanci v knihobud-
kách na náměstí, na městské plovárně 
a před vchodem do knihovny. Neváhejte 
a přispějte i vy, ale jen tolik, kolik jsou 
miniknihovničky schopné pojmout. Nene-
chávejte knížky ležet pod nimi. 

Na závěr připomínám, že se opět na 
začátku července mění provozní doba na 
zkrácenou prázdninovou.

EH

fotografii leptu Richarda Laudy poskytla 
Jihočeská vědecká knihovna 

v Českých Budějovicích
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MĚSTSKÉ MUZEUM
  VÝSTAVA ABSOLVENTŮ
 Potrvá do 31. července / Galerie muzea / Vstupné 20 a 30 Kč
Výstava absolventů prvního cyklu výtvarného oboru ZUŠ Václava 
Pichla pod vedením Mgr. Ivany Blažkové. 

 VÝSTAVA K 90. VÝROČÍ
 DOSTAVBY MOSTU V BECHYNI
 Od pátku 15. června / Průjezd muzea / Vstupné 30 Kč, 
 děti 20 Kč / Potrvá do 30. září
Uvidíte fotografie ze stavby mostu, též představíme most
ve výtvarném umění či na suvenýrech. 

  MOSTY (MOSTY MEZI NÁMI)
 – Interaktivní výstava
 Od pátku 15. června / Přednáškový sál muzea a na dvorku
 muzea / Vstupné 50 Kč, školní skupiny 20 Kč, rodinné
 vstupné 150 Kč / Potrvá do 30. září
Hravou formou představíme mosty z celého světa, výstava je 
vhodná od nejmenších až po žáky prvního stupně ZŠ a jako 
v loňském roce pro všechny starší hravé duše. 

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

GALERIE 2+1
 ČLOVĚK ZE VŠECH STRAN

Potrvá do 30. června 2018
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Václava Pichla. 
Prohlídka po dohodě na tel. 606 911 007 nebo v kanceláři KD.

GALERIE U HROCHA
 KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU
 Výstava fotografií Jany Jedličkové

GALERIE GALVÍNA
 IRENA NOVÁKOVÁ – obrazy
 KAREL FRANTEL – keramika 
 Vernisáž v sobotu 2. června / 15.00 hodin / Galerie Galvína

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
 PETRA KŘIVOVÁ / PEŠKOVÁ – 
 KŘÍŽOVÁ CESTA 
 Vernisáž ve čtvrtek 14. června / 15.00 hodin / Do 7. října
 Výstava absolventky Akademie výtvarných umění v Praze.

 VÝBĚR ZE SYMPOZIÍ AJG
 Vernisáž ve čtvrtek 14. června / 15.00 hodin / Do 7. října
Představí sbírku a jednotlivá sympozia i autory rok po roce počínaje 
rokem 1966. Vzhledem k letošnímu výročí bude důraz kladen na 
Mezinárodní keramické sympozium 1968. 

 ALŠOVA ZEMĚ / CESTOU NECESTOU
 Vernisáž ve čtvrtek 21. června / 10.30 hodin / Do 7. října
Cestou necestou odkazuje na souběžnou výstavu krajinomaleb 
v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou.

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

KNIHOVNA

Sobota 2. června / od 10.00 hod. / Park u Draka / Vstup zdarma
Od 10.00 hod. 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 W.E.T.
Od 16.00 hod. vystoupí kapely: 

VEJLET, FYLOZOFY JAM, D.R.C. a HAPPY BAND.
Pořádá Kulturní středisko města Bechyně a 15. ženijní pluk.

DĚTSKÝ DEN 
a otevření turistické sezóny

HUDBA GALERIE

Pondělí 18., středa 20. a pondělí 25. června / 16.30 h / Knihovna
Slavnostní okamžik pro děti a jejich rodiče, kdy se z prvňáčků 
stávají rytíři Řádu čtenářského v rámci projektu Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvňáčka.

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ

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

PRO DĚTI

Úterý 12. června / 17.00 hodin / Vokův sál / Zámek Bechyně / 
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 40 Kč
50. ročník Jihočeského festivalu Concertino Praga se koná pod 
záštitou starosty města Jindřichův Hradec, starosty města Český 
Krumlov, starostky města Třeboně, starosty města Bechyně a za 
podpory Panství Bechyně. Přijďte si poslechnout vítěze meziná-
rodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Jsou to profesionálové 
každým coulem; neuvěříte tomu, že nejsou ještě ani plnoletí! 
V úterý 12. června zavítají při svém turné na Panství Bechyně.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, knihovně a Městském 
informačním centru v budově muzea.

CONCERTINO PRAGA

Sobota 23. června / 19.00 hod. / Klášterní zahrada / Vstupné 
v předprodeji 150 Kč, na místě 190 Kč
– zahrají kapely 

GangstaSKA, ŽLUTÝ FIJALKY, PESHATA 
a VODOVOD
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, knihovně, Městském 
informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz

23. 6. 2018open air



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
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.

BIO       BABÍ LÉTO
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Úterý 5. června / 19.00 hodin / Kino / Vstupné 60 Kč
Na plátna kin se dostal dramatický osud Milady Horákové. Scénář 
Davida Mrnky na základě skutečných událostí a bez zbytečného 
patosu vypráví osobní příběh hlavní protagonistky.

MILADA

 4. 7.  Hastrman  / 21.00 hod. / Náměstí T. G. M.

 18. 7.  Čertoviny  / 21.00 hod. / Náměstí T. G. M.

 8. 8.  Mamma Mia!  / 21.00 hod. / Náměstí T. G. M.

 22. 8.  Tátova volha  / 20.30 hod. / Náměstí T. G. M.

LETNÍ KINA

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

+  PROZLOUČENÍ PŘED LÉTEM
Středa 27. června / 9.00 – 11.00 / 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. 
Hlaste 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!!!

Středa 13. června / 16.00 hodin / Klubovna KD / Vstup zdarma
Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám!
Státní fond životního prostředí ČR a obec Modrava vás srdečně 
zvou na seminář, na kterém vám odborníci poskytnou aktuální 
informace o dotačních možnostech z programu Nová zelená 
úsporám na výstavbu a rekonstrukci rodinných domů, ale také 
k dotačnímu programu Dešťovka zaměřenému na podporu 
efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech.
Přijďte si poslechnout, jak velkou dotaci můžete získat. Dokážeme 
vám, že to má smysl a že získat dotaci není tak obtížné, jak se může 
na první pohled zdát. Prostor bude dán i vašim dotazům a indi-
viduálním konzultacím. Zájemci se mohou na seminář dostavit bez 
předchozího přihlašování.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
SEMINÁŘ

Sobota 14. července / Od 10.00 hodin / Klášterní zahrada
Bohatý divadelní program pro malé i velké diváky pod širým nebem.

DIVADLO V TRÁVĚ XXVI. ročník

4TET

verze V. premiéra

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY A DOBROVOLNICE, 

ABY NÁM POMOHLI S PROVOZEM 

RODIČOVSKÉHO CENTRA HROŠÍK. NEVÁHEJTE 

A PŘIDEJTE SE K NAŠEMU TÝMU!!!

AKADEMIE
AKADEMIE – ZŠ ŠKOLNÍ

Čtvrtek 14. června / 19.00 hodin / Velký sál KD

AKADEMIE – ZŠ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA
Čtvrtek 21. června / 19.00 hodin / Velký sál KD

ZAHÁJENÍ „LÉTA NA BECHYŇCE“
Sobota 16. června / 9.45 hod. / Vlakové nádraží Bechyně
Slavnostní přivítání Bobinky v 9.54 hodin a Elinky v 10.33 hodin 
doprovodí Dixie Street Band Tábor.
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KINO BECHYNĚ ČERVEN 2018
www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 
tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz
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2. SOBOTA V 17.00

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH 
O OBROVSKÉ HRUŠCE

Rodinný / Animovaný – Dánsko
Okouzlující animované dobrodružství o 

cestě za velkým objevem nejen pro 
menší děti.

78 minut, český dabing, mládeži 
přístupný, 90 Kč

2. SOBOTA VE 20.00

DÁMSKÝ KLUB
Komedie – USA

Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí 
kromě pevného přátelství společná záliba 

v knihách. Pravidelně se scházejí ve 
svém dámském knižním klubu. Jednoho 

dne se ponoří do lechtivě erotického 
románu Padesát odstínů šedi. Tahle 

volba se ukáže jako více než 
inspirativní…

103 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 12 let, 110 Kč

5. ÚTERÝ V 19.00

MILADA
Drama / Životopisný – ČR

Na plátna kin se vůbec poprvé dostane 
dramatický osud Milady Horákové, který 

ve své době otřásl světem. Scénář 
Davida Mrnky není založen na popisu 

tehdejší politické situace v 
Československu, ale na základě 

skutečných událostí a bez zbytečného 
patosu vypráví osobní příběh hlavní 

protagonistky.
130 min, mládeži přístupný, 60 Kč

7. ČTVRTEK 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 Pepy, hrdiny 
outsidera, o to začít svůj život konečně 

žít. Hrají: Petra Špalková, Michal 
Suchánek a Jakub Kohák
92 min, mládeži přístupný 

od 12 let, 100 Kč

9. SOBOTA V 17.00

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Loutková animace – ČR

Pat a Mat, jak již jsme zvyklí, přinášejí 
zábavu na ostří šroubováku a legraci, až 

se hřebíky budou prohýbat. Doma to 
raději nezkoušejte!

75 minut, mládeži přístupný, 120 Kč

9. SOBOTA VE 20.00

DELIRIUM
Psychothriller / Horor – USA

Když si myslíte, že jste duševně nemocný 
a čerstvě vás propustili z psychiatrické 

léčebny, pak je někdy těžké rozlišit, co je 
skutečnost a co jsou choromyslné 

výplody odehrávající se jen ve 
vaší šílené hlavě.

96 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 12 let, 110 Kč

13. STŘEDA VE 20.00

HMYZ
Komedie / Drama – ČR

Divadelní ochotníci na malém městě 
zkoušejí hru bratří Čapků "Ze života 

hmyzu". Během zkoušky se prolnou jejich 
životy s osudy postav této divadelní hry. 
Hmyz je posledním celovečerním filmem 

světově uznávaného režiséra 
Jana Švankmajera.

98 min, mládeži přístupný 
od 12 let, 90 Kč

16. SOBOTA V 17.00

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Rodinný / Fantasy / Pohádka – Německo, 

Lucembursko, Dánsko
Příšerky z vesmíru by dostaly do úzkých i 

muže v černém a k tomu si zvládají 
udělat legraci ze všech možných sci-fi 

filmů a příběhů a představ o 
mimozemských civilizacích. Mimo jiné 

konečně odhalí, co se skrývá za 
tajuplnými kruhy v obilí, které se vyskytují 

po celém světě.
85 min, český dabing, 

mládeži přístupný, 120 Kč

16. SOBOTA VE 20.00

BACKSTAGE
Taneční / Romantický – ČR, SK

Backstage přináší do českého filmu úplně 
nový a výjimečný žánr tanečního filmu. 
Uvolněný styl streetdance, dynamický 

rytmus a čisté emoce a vášeň těch, kteří 
nevěří nikomu nad třicet let.

94 min, mládeži přístupný, 120 Kč

20. STŘEDA VE 20.00

TEAMBUILDING
Komedie – ČR

Crazy komedie o tom, co se stane, když 
banda zaměstnanců jedné banky vyrazí 

na teambuilding.
83 min, mládeži přístupný 

od 15 let, 120 Kč

22. PÁTEK V 17.00

O MAŠINCE
Animovaný / Pásmo – ČR

Bubla Fráček: Strašidýlko v zahrádce / 
Pět draků vodáků: Jak se stal Horymír 

plavčíkem / Pohádky o mašinkách: 
O zvědavé mašince / O zvířátkách pana 

Krbce: Povodeň / Bob a Bobek: Ve 
vzduchu / Divoké sny Maxipsa Fíka: 

O vynálezech – O žních / Jája a Pája: Jak 
plnili jarní přání/ Štaflík a Špagetka: 

Správný tón.
69 minut, mládeži přístupný, 90 Kč

22. PÁTEK VE 20.00

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Akční / Dobrodružný – USA

Pokračování jednoho z nejúspěšnějších 
filmů všech dob. Dinosauři z Jurského 

světa jsou v ohrožení a Chris Pratt spolu 
s Bryce Dallas Howard se vydávají 

na jejich záchranu.
130 min, český dabing, mládeži přístupný 

od 12 let, 130 Kč

27. STŘEDA VE 20.00

JSEM BOŽSKÁ
Komedie / Romantický – USA

V komedii Jsem božská hraje Amy 
Schumer úplně obyčejnou holku „krev a 

mlíko“, která po ráně do hlavy začne 
sama sebe vidět a vnímat jako super 

kočku. A taky se podle toho 
začne chovat.

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

29. PÁTEK V 17.00

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ 
A LOKOMOTIVA EMA

Dobrodružný / Fantasy / Rodinný – 
Německo

Jima Knoflíka, strojvůdce Lukáše a 
lokomotivu Emu čeká více než 

podivuhodné dobrodružství.
110 min, český dabing, 

mládeži přístupný, 120 Kč

29. PÁTEK VE 20.00

GHOST STORIES
Horor – Velká Británie

Skeptický profesor Phillip Goodman se 
zabývá vyvracením zdánlivě 

nadpřirozených událostí. Do rukou se mu 
ale dostanou tři nevysvětlitelné případy a 

ve chvíli, kdy je začne řešit, se sám 
dostane do děsivé hororové smyčky.

98 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 12 let, 110 Kč

Změna programu vyhrazena



ZAHÁJENÍ LÉTA NA 
BECHYŇCE

16. června 2018 historické vozy 
„Bobinka“ a „Elinka“ již potřetí přijedou na 
bechyňské nádraží v rámci nostalgických 
jízd po naší nejstarší elektrifikované trati 
z  Tábora do Bechyně. Vláčky přivítá 
František Křižík se svou chotí za příjem-
ného doprovodu dobové hudby. Pro nej-
menší je připraven skákací hrad a Elfikovy 
hry. V opravené remíze se budou prohá-
nět modely vláčků pana Kohoutka. Jízdy 
historických vlaků začnou 16. června 
a  skončí 16. září. Na vybraných pravi-
delných spojích každou sobotu a  neděli a 
o státních svátcích budou probíhat jízdy 
historické soupravy s  „Bobinou“. Zvláštní 
jízdy s „Elinkou“ budou vypraveny ve 
dnech 16. a 30. 6., 5., 14., 28. 7.,11., 19. 
a 25. 8., 8., 15. a 16. 9. Na jízdu „Elinkou“ 
je třeba provést rezervaci z důvodu 
omezené kapacity. Místo si můžete 
rezervovat v kterékoliv pokladně ČD 
maximálně dva měsíce před jízdou. 

Více informací získáte na webových 
stránkách www.cd.cz/nostalgie.  

Za Kulturní středisko města Bechyně 
Štěpán Ondřich 

+ XXIV. SLET ČARODĚJNIC 
V BECHYNI 

I v letošním roce se již po 24. slétly všechny čarodějnice před kulturní dům, kde je přivítala 
zestárlá čarodějka Uršula. Uršula poprosila kolegyně o pomoc při sběru kouzelného koření 
na omlazující lektvar. Na výpravu za sběrem ji doprovázel rytmus magického bubnu. Koření 
do lektvaru se podařilo díky kolegyním sesbírat a pak už nás čekalo samotné míchaní, 
kouzlení. „Čáry máry“ a bylo, čarodějnice omládla a  vyzvala všechny zúčastněné k tanci 
a hrám.

Celé odpoledne se neslo ve výborné náladě a i počasí nám přálo.
Dovolte mi, abych poděkoval všem čarodějnicím a čarodějům  za výbornou atmosféru. 

Dále bych chtěl poděkovat zaměstnancům KSMB, Městské policii a  SDH Bechyně za 
pomoc při organizaci.

Za Kulturní středisko města Bechyně
Mgr. Štěpán Ondřich 

+ POHÁDKOVÉ 
PUTOVÁNÍ KOLEM 
KULTURNÍHO DOMU

Děti ze dvou prvních tříd vytvořily galerii 
na chodníku za knihovnou, kde křídami 
namalovaly svého nejoblíbenějšího pohád-
kového hrdinu a prošly 10 stanovišť, kde 
prokázaly znalost pohádek. Do třetice se 
s nimi setkáme při slavnostním pasování 
v knihovně na konci června a uzavřeme 
projekt Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka!  

EH
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Červnová odpoledne 

a večery v 2. patře LD Olga 

tento program je zdarma:

 1. 6.  Škola zad – přednáška 14.30

 4. 6.  Rok na Blatech + film 14.30

 6. 6.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 6. 6.  Praktické rady pro zdraví 19.00

 7. 6.  Kosmetika z kozího mléka 14.00
 8. 6.  Rehab. u revm. chorob - přednška 14.30

 11. 6.  Bechyňské lázeňství + film 14.30

 11. 6.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 11. 6.  Emoce dělají nemoce 19.00

 13. 6.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 13. 6.  Umění bytí + film s besedou 19.00

 15. 6.  Rehab. po náhr. kyčelního kloubu 14.30

 18. 6.  Zajímavosti města Bechyně + film 14.30

 18. 6.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 18. 6.  Léčivé koření 19.00

 19. 6.  Karitol – Úleva pro tělo 14.30

 20. 6.  Beseda s klienty o zdrav. stylu  14.30

 20. 6.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 20. 6.  Cestování po Indii + promítání 19.00

 21. 6.  Kosmetika z kozího mléka 14.00

 22. 6.  Pozitivní účinky dýchání 14.30

 25. 6.  Knížecí rod Schwarzenberků 14.30

 25. 6.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 25. 6.  Módní přehlídka 19.00

 27. 6.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 27. 6.  Akupresura s Indem 19.00

 29. 6.  Rehab. po operaci kol. kloubu 14.30

Těšíme se na Vás

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

MUDr. Olga Vačkářová

Seriál o lázeňských procedurách

3. Vodoléčba (Hydroterapie)

Vyznačuje se tepelným a mechanickým vlivem na organismus. Při ponoření do vody je tělo 
nadnášeno, což je provázeno pocitem odlehčení, oba účinky pak způsobují snížení 
svalového napětí a zlepšení pohyblivosti. Voda se používá na povzbuzení i uvolnění.

Koupel perličková

Vodní koupel s probubláváním vzduchu, který způsobuje mikro masáž těla, podle teploty 

může působit buď relaxačně až sedativně (chladnější), nebo povzbudivě (teplejší). Běžně se 

připravuje o teplotě 36°C.

Koupele přísadové: 

Bechyňská bylinná koupel, Jod, Solfatan, Sůl z Mrtvého moře (čistá), Levandule 

(relaxační), Eukalyptus (povzbuzující), Pomeranč (regenerační), Meduňka (olejová) 

uklidňující. Všechny druhy se většinou připravují o teplotě 37°C.

S TROŠKOU (Zdeňkem) POHÁDEK DO SVĚTA

Knížka Josefa Rypla Bechyňské vyprávění dědy Josefa, vykročí za svými čtenáři po 
koupeli v Galerii Záliv Lázně Bechyně v sobotu dne 
23. června 2018 v 18.30. Vínem ji bude lehce kropit 
a  legraci přitom tropit věhlasný chasník vesnického 
humoru a kouzelník filmových pohádek, soused z jiho-
českých Hoštic, režisér Zdeněk Troška. Už slíbil, že se na 
kus řeči s lázeňskými hosty i starousedlíky rád zastaví. 
Pepa Pety Rypl, čaroděj keramické tvorby, tremp 
a  muzikant, sepsal hebce čtivou knížečku o lesních 
a  vodních strašidlech usazených kolem Bechyně za 
starých časů. Pohádky, sdělované mazlivou češtinou 
našich předků, vyzdobil vlastními ilustracemi, které 
nepoděsí, nýbrž přítulně zahřejí jako kachlová kamna 
v zámeckých komnatách a zavoní po sušených bylinách. 
Před lety letoucími stařík Josef Lepič vyprávěl, až se mu od 
huby prášilo. Jeho vnuk, Josef Rypl, dnes už také moudrý 
děd, shrábnul ten zlatý prach vzpomínek do dlaně 
a přeměnil ho v laskavou knížku, kterou vyprovodí do života 
členové spolku OSVĚTÁŘI JIHU. 

BECHYNĚ JE DOMOV MŮJ
Název výstavy kreseb a maleb školáků, zobrazujících město Bechyni z jeho titulní strany 

i zpoza zastrkaných uliček a malebných zákoutí, se váže 
k  české hymně jen proto, aby se v nás rozhýbaly vlaste-
necké pocity. Obrázky vodních toků, staveb, ulic a parčíků 
městečka, ve kterém ulehají děti s krajkou sladkých snů pod 
hlavou a kde je probouzí rosa zlacená sluncem nového dne, 
jsou plodem srdcí nakloněných barvám. Vernisáž těch 
akvarelových, křídových a pastelových vyznání městu 
proběhne v Galerii Záliv Lázně Bechyně dne 23. června 
v  18.30 hod., tedy ve shodném termínu, jako křest knížky 
Bechyňské vyprávění dědy Josefa. Školačky a školáci, kteří 
si na svých pracích dávali záležet, bude čekat odměna 
v  podobě ohňostroje mlsů a domů je doprovodí nejen 
radost z úspěchu, ale i nepovinné čtení na dobrou noc. 
Výstava, přístupná denně zdarma, se protáhne až do 
sklonku léta a zpěvem ji zahájí krásná Michaela Katráková. 

Postřehy z lázní

Pavel Šmidrkal

PROGRAM

Taneční večery kavárna: 
19.30–22.30 h 
Vstupné 25 Kč

 2. 6. sobota Countrio
 5. 6. úterý Capella
 7. 6. čtvrtek Axa
 9. 6. sobota Kamarádi
 12. 6. úterý RM band
 14. 6. čtvrtek Capella
 16. 6. sobota Countrio
 19. 6. úterý Axa
 21. 6. čtvrtek Axa
 23. 6. sobota Kamarádi
 26. 6. úterý RM band
 28. 6. čtvrtek Capella

Taneční večery sál: 
19.30–22.30 h
Vstupné 35 Kč

 1. 6. pátek Cora
 8. 6. pátek Ševětínka
 15. 6. pátek Ševětínka
 22. 6. pátek Cora
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA
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BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+MLADÍ ZÁCHRANÁŘI 
V AKCI

Během měsíce března a dubna se žáci ze 
třetí a šesté třídy zúčastnili soutěže „Mladý 
záchranář v akci“ pořádané PČR a HZS 
České Budějovice. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 33 družstev v mladší a 38 ve starší 
kategorii. V základním kole pětičlenné týmy 
plnily mnoho úkolů zadávaných prostřed-
nictvím internetu ve čtrnáctidenních inter-
valech. Soutěžící hledali informace na 
internetu, vyráběli různé plakáty, či maketu 
policejního automobilu, hledali zdroje 
hasební vody, učili se postupy při záchraně 
osob v nebezpečných situacích, plnili testy 
a  mnoho dalších náročných a zajímavých 
úkolů.

V mladší kategorii pod názvem Kobry 
soutěžili Petr Janáček, Jonáš Klasna, 
Tereza Dědičová, Filip Klůfa a Matyáš 
Dolínek, umístili se na dělené 21.–23. 
příčce, a pod názvem Turboželvy Štěpán 
Fojt, František Kumžák, Michal Růžička, 
Matyáš Poslušný a Jakub Svoboda získali 
dělené 14.–15. místo.

Nejlepší umístění vybojovalo ve starší 
kategorii družstvo Záchranáři ve složení 
Jakub Prachař, Patrik Jošt, Vendula 
Bluďovská, Markéta Mášková, Libor Tupý a 
Aneta Fáberová, kteří budou 23. května naši 
školu reprezentovat ve finále šesti nejúspěš-
nějších týmů své kategorie přímo na 
Hasičském záchranném sboru v Českých 
Budějovicích. Přejeme hodně štěstí v silné 
konkurenci!

Bc. Marta Widlová

Všichni jste srdečně zváni na školní 
akademii, kterou pro Vás společně připravují 
žáci 9. tříd a doufáme, že s námi přežijete.

Těšíme se na Vás.

AKADEMIE 9. TŘÍD

14. 6. 2018 v 19.00
KD Bechyně
Vstupné dobrovolné

+MATEMATICKÁ 
OLYMPIÁDA

17. dubna se žáci 6. a 7. 
ročníku zúčastnili okresního kola 
matematické olympiády. Nejvyšší 
umístění si vypočítal a plný počet 
bodů dosáhl Sebastian Ray ze 6.A. 
Gratulujeme a přejeme mu 
mnoho dalších úspěchů 
nejen v matematických 
soutěžích. 

Velká pochvala patří 
i  dívkám ze šestého 
ročníku – Emě Zavadi-
lové, Karolíně Válkové 
a Sabině Urbánkové, 
neboť získaly vysoký 
počet  bodů a jsou 
úspěšnými řešitelkami. 

Všem zúčastněným 
žákům děkujeme za účast 
v soutěži.

Ing. Ilona Mašterová

+ DEN ZEMĚ 
– 1. STUPEŇ

V rámci dne Země žáci 1.–5. tříd navštívili 
Hněvkovickou přehradu, kde se seznámili 
s  významem vody pro život člověka a její 
funkcí pro JET. Potom následovala exkurze 
do informačního centra jaderné elektrárny 
Temelín. Děti ze 4.–5. ročníku se před 
odjezdem na Temelín zdokonalovaly ve 
třídění odpadu teoreticky i prakticky. V rámci 

exkurze JE Temelín si tito žáci mohli navíc 
prohlédnout výcvikové pracoviště pro bu-
doucí operátory. Děkujeme tímto panu 
Mašterovi za zajištění.

Akce se vydařila, odjížděli jsme spo-
kojeni, všechny děti navíc s dárkem – 
reflexním páskem s logem JET.

Marie Bromová Fejklová

+ EURORÉBUS – 
POSTUP NA REPUBLIKU

Naši žáci se zúčastnili krajského kola 
soutěže Eurorébus, kde sbírali cenné 
zkušenosti a především Sebastian Ray ze 
6.A obsadil 3. místo a zajistil si tak postup na 
republikové finále v Praze. Nejlepší ze 
třídních kolektivů byla 7.A, které postup utekl 
o pouhé jedno místo, doufejme, že příští rok 
se to už podaří. Naše škola skončila celkově 
na 1. místě v Jihočeském kraji mezi všemi 
ZŠ. Všem zúčastněným a šikovným žákům 
gratulujeme za vzornou reprezentaci školy!

 Mgr. Jan Pazourek



+ DENÍK PSANÝ 
GRAFIKOU

Španělsko: Jerez de la Frontera

Projekt Erasmus+ s názvem Deník 
psaný grafikou, který na naší škole probíhá 
v letošním roce, je zaměřen na studijní stáže 
žáků, ale zároveň i na jednu stáž učitele. 
Pracovní pobyt byl koncipován jako stínová-
ní v hodinách v EAJ v jihošpanělském městě 
Jerez de la Frontera. Pracovní cestu 
absolvovala Mgr. Marta Kotková, vedoucí 
oboru grafický design, ve dnech 5.–20. 2. 
2018.

Cesta do španělské školy nebyla cestou 
do neznáma. Před devíti lety jsme ukončili 
tříletou úspěšnou spolupráci pěti evrop-
ských škol v rámci programu Socrates – 
Comenius. Bylo tedy příjemné se do tvůrčího 
prostředí kvalitní výtvarné školy vrátit.

Zásadní změnou byl univerzitní statut 
školy, která začala nabízet dva magisterské 
obory. Zároveň také bakalářské a vyšší 
odborné studium. Kromě grafického 
designu, vizuální komunikace a fotografie, 
které byly mým středem zájmu, bylo zají-
mavé sledovat práci v ostatních výtvarných 
odvětvích ve škole – keramika, sochařství, 
produktový design, textilní tvorba a návr-
hářství.

Zásadní pro mě byly návštěvy v hodinách 
počítačové grafiky, typografie, grafických 
výtvarných technikách, vizuální komunikace 
a fotografování. Získala jsem povědomí 
nejen o různých možnostech zadání výtvar-
ných úkolů, ale i způsobu prezentace 
vlastních výsledků, které mají velmi důležité 
místo ve všech zpracovávaných úkolech. 
Sama jsem si vyzkoušela práci na vlastním 
fontu a editaci znaků v programu FontLab. 
Práce s fotografií byla velmi zajímavá, a to 
jak fotografování v ateliéru s kvalitní 
technikou, tak i výroba a použití vlastní 
kamery obskury. V grafické dílně jsem mohla 
zkusit tisk z výšky s šablonovou pěnovou 
hmotou a velmi přínosné byly hodiny 
přípravy, leptání a tisku akvatinty. Zajímavou 
zkušeností byly hodiny angličtiny, během 
kterých jsem mohla studentům přiblížit naši 
školu, zemi, zvyky a dovědět se naopak 
něco od studentů o Španělsku a krásné 
Andalusii.

Za dva týdny jsem důkladně prověřila 
vlastní angličtinu a zjistila, jak omezená je 
moje znalost odborných slovíček, ale záro-
veň však, jak celkově příjemné je domluvit 
se. Kromě zajímavých hodin ve škole jsem 
měla možnost podívat se k oceánu a zahléd-
nout břehy nedaleké Afriky, slyšet skutečné 
flamengo a zažít španělský karneval. 
Možnosti vycestovat si velmi vážím. Ten 
krásný pocit souznění a porozumění s do té 
doby cizími lidmi, který jistě mohu nazvat 
přátelství, mě naplňuje a trvá dodnes.

Mgr. Marta Kotková

Portugalsko: Druhá mise Porto

Podruhé v tomto školním roce měli 
vybraní studenti naší školy možnost strávit 
dva týdny v portugalském městě Porto. Díky 
projektu Erasmus+ Deník psaný grafikou 
se stali Terezie Marčíková, Alice Martin-
cová, Nikola Pazderová, Marie Zinková, 
Michaela Šatopletová, Nikola Kortánová 
a Tadeáš Bačák na dva týdny studenty 
Éscola Artística de Soares dos Reis. Druhá 
„Mise Porto“ probíhala od 7. do 21. dubna 
2018. 

Bylo to dobrodružství v pravém slova 
smyslu, navíc plné poprvé: pro mnohé se jed-
nalo o první let letadlem, pro značnou část to 
bylo první delší odloučení od rodiny a přátel, 
někteří poprvé viděli moře, bořili nohy do 
písku na pláži nebo ochutnali dary moře 
v útulné přímořské hospůdce. Někteří také 
měli možnost poprvé si prověřit angličtinu 
v praxi mimo stránky učebnic a pracovních 
sešitů.  

Pro všechny se ale jednalo o první velkou 
zkoušku, jak obstát v neznámém prostředí 
a zejména na cizí střední škole, kde každý 
den probíhalo vyučování v grafických díl-
nách a fotografických ateliérech. Studenti 
měli jedinečnou možnost pracovat s novými 
i tradičními grafickými  technikami a postupy, 
porovnat je s našimi domácími, vše si vyz-
koušet, inspirovat se.  

I Porto samotné bylo velkým zdrojem 
inspirace. Je to skutečně krásné město, 
které po prvním propršeném a nezvykle 
chladném týdnu odhalilo svou krásu. Zcela 
stačilo posadit se do jedné z mnoha kaváren, 
objednat si vafle se zmrzlinou nebo se jen 
tak procházet uličkami historické části, 
zvednout hlavu a obdivovat úzké zdobené 
balkonky a fasády domů s typickými azule-
jos, pozorovat ruch, nasávat atmosféru. 
A  pohled na noční město a stovkami světel 
ozářený most Ludvíka I. klenoucí se nad 
řekou Douro nás jenom ujistil, že na druhé 
největší portugalské město jen tak neza-
pomeneme. 

Obrigada, Porto, naše deníky jsou plné!

Mgr. Markéta Kuthanová

Tento pobyt byl zároveň závěrečným 
v rámci projektu Deník psaný grafikou. 
Poděkování patří všem, kteří se na pro-
jektu jakýmkoli způsobem podíleli, Mgr. 
Martě Kotkové, Mgr. Markétě Kuthanové 
i  všem studentům, kteří se zúčastnili 
obou pobytů v portugalské škole.

+VĚRA A STANISLAV 
MARTINCOVI: KERAMIKA

V červnu a červenci 2018 ve školní Gale-
rii Na chodbě probíhá výstava absolventů 
školy Věry a Stanislava Martincových. 
Výstava přibližuje výběr z tvorby obou 
umělců. Kontakt je 723 165 306.

+KURZY PRO VEŘEJNOST

Od 28. 6. 2018 do 8. 7. 2018 probíhají ve 
škole oblíbené kurzy pro veřejnost. Je 
přihlášeno na sto zájemců ve dvanácti 
kurzech akreditovaných Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy (keramika, 
kresba a malba, grafika, počítačová grafika). 
Bechyňskou veřejnost a návštěvníky města 
srdečně zveme na výstavu výsledků 
kurzů, která se koná v sobotu 7. 7. 2018 ve 
14.00 ve školní Galerii Na chodbě.

+ 28. ROČNÍK 
MEZINÁRODNÍHO 
KERAMICKÉHO SYMPOZIA

K naší radosti kontinuita bechyňských 
mezinárodních keramických sympozií ne-
končí. S jiným složením výboru Mezinárodní 
sympozium keramiky, o.p.s. se pokračuje 
dále. Letos se již 28. ročník sympozia 
uskuteční 10. 7. – 3. 8. 2018.  21. 7. 2018 se 
bude konat Den otevřených dveří, kdy 
budou zájemci moci přijít  do školy, 
dekorovat výrobky, které pro ně budou 
připraveny (vyzvednout si je mohou na 
vernisáži výstavy výsledků sympozia 
v Mezinárodním muzeu keramiky 3. 8. 
2018). Od 15.00 do 16.30 bude probíhat pre-
zentace tvorby účastníků, od 17.00 do 18.30 
prezentace tvorby pozvaných hostů (obojí 
v posluchárně v 1. patře školy), v 18.30 bude 
zažehnuta pec na školním dvoře. Výsledky 
sympozia budou představeny bechyňské 
veřejnosti a návštěvníkům města v pátek 
3. 8. 2018 ve 14.00 v Mezinárodním muzeu 
keramiky. Srdečně zveme!

+ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ 
SOUTĚŽI PAMÁTNÍK 
TEREZÍN

Podobně jako v minulých letech jsme 
i letos obeslali literární soutěž, kterou 
pořádá Památník Terezín. Letos se konal již 
24. ročník, tentokrát na téma „Domov“. Velmi 
nás těší, že studentka Marie Dvořáková 
(3.K) získala Cenu Erika Poláka. 

Gratulujeme a děkujeme za skvělou 
reprezentaci školy. Poděkování patří také 
vychovatelce Soně Houdkové, která vede 
literární kroužek na našem domově mlá-
deže, a Mgr. Ludmile Krůčkové.

ODLET PTÁKŮ
Marie Dvořáková
Jen když je vám člověk drahý, jen když je 

ho potřeba.

U dveří ti zpříma stojím.
Kde je lidská ochota?

Teplý krb a šálek čaje, chtěl bych si jen 
ohřát dlaně,

složit hlavu před nocí.
Však můžeš mi pomoci.

Pro mě dnes již pouhé snění,
pro vás denní jistota,

probouzet se v opojení rodiny a domova.
Moje slova do prázdnoty, chabý výkřik do 

ticha.
To, co bylo, dávno není.
V srdci zbyla prázdnota.

Žal mě mlčky k zemi sráží, výraz ničí v mojí 
tváři.

A s tím vším se v noci peru,
mysl má se brodí v šeru.

„Nemá cenu cpát vám dlaně, jen se broďte 
v tom svém bahně.

Jen se broďte, broďte pryč. Pro vás není 
žádný klíč!“
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ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Květnové akce 
ź proběhl zápis nových dětí k předškolnímu 
vzdělávání
ź sférické kino v MŠ
ź dětské dopravní hřiště Tábor – předškoláci
ź Polisiáda – sportovní olympiáda pořádaná 
Městskou policií Tábor – předškoláci
Červnové akce 
ź sportovní den pro děti a rodiče k MDD
ź ukázky Policie ČR – výbava kola, výstroj 
policisty
ź ukázka hasičské techniky, simulovaný 
požární poplach
ź beseda s myslivcem
ź třídní výlety – Zemědělské muzeum Netě-
chovice, Sladovna Písek, ZOO Hluboká.

Slavnostní rozloučení s předškoláky 
proběhne 13. 6. v obřadní síni za přítomnosti 
pana starosty.

Děkujeme panu Pavlu Zíkovi za pomoc 
při údržbě zahrady MŠ.

Přejeme vám krásné léto.
Více info na www.msjahudka.cz

ŠŠ

ROLNIČKOVÉ DNY 
VYBRALY NA NOVÝ 
MIKROBUS

Od 20. do 27. dubna se v 11 městech 
Jihočeského kraje konal 17. ročník veřejné 
pouliční sbírky Rolničkové dny. I letos bude 
výtěžek sbírky určen na nákup nového 
mikrobusu pro naši službu dopravy. Ten si 
Rolnička přeje jako dárek ke svým 25. naro-
zeninám, které v letošním roce oslaví.

„Máme velikou radost, protože celkový 
výtěžek letošní sbírky je 192 059 Kč, což 
znamená, že již máme celou potřebnou 
částku na nákup nového mikrobusu,“ říká 
Ludmila Pokorná, koordinátorka sbírky.

Diakonie Rolnička pomáhá téměř 120 dě-
tem i dospělým s mentálním a kombinova-
ným postižením z celého Táborska. Aby 
služby byly dostupné všem, kdo je potřebují, 
provozujeme službu dopravy. V současné 
době vlastníme 4 mikrobusy, které obsluhují 
6 tras a denně najednou více jak 800 km. 
Vzhledem k velké vytíženosti aut bude nutné 
jedno z nich letos nahradit novým. I díky 
výtěžku letošního ročníku sbírky vyjedou 
klienti Rolničky v září novým mikrobusem.

V jednotlivých 11 městech přispěli jejich 
obyvatelé těmito částkami:

Chýnov – 13 943 Kč 
Bechyně – 7 448 Kč
Jindřichův Hradec – 13 312 Kč
Tábor – 36 789 Kč
České Budějovice – 52 569 Kč
Veselí nad Lužnicí – 12 738 Kč
Planá nad Lužnicí – 5 557 Kč
Soběslav – 15 232 Kč
Třeboň – 13 783 Kč
Kardašova Řečice – 11 843 Kč
Sezimovo Ústí – 8 845 Kč

„Moc děkujeme všem, kdo nám v minu-
lém týdnu přispěli. Výsledek sbírky je pro nás 
důkazem, že žádný dar není malý a že i přís-
pěvek ve výši 30 Kč do sbírkové pokladničky 
má smysl. Náš velký dík patří i mladým 
lidem, kteří si na sebe minulý týden oblékli 
žlutá trička a se zapečetěnými poklad-
ničkami pro nás v 11 městech Jihočeského 
kraje vybírali. Jednalo se studenty středních 
a vysokých škol, žáky základních škol 
a skautky a skauty. Bez nich bychom to 
nedokázali,“ dodává Pokorná.

+ DOBRÝ ANDĚL

Dvě rodiny z Bechyně a dalších čtyřicet 
jedna z Táborska již dostalo finanční podpo-
ru nadace Dobrý anděl, která pomáhá také 
rodinám, v  nichž se dítě potýká s  vážným 
onemocněním. Díky každoměsíčním 
příspěvkům dárců – Dobrých andělů – 
mohou všechny těžkosti zvládat lépe 
alespoň po finanční stránce. Pomozte najít 
další rodiny, které tuto podporu potřebují! 

„Dětí s  vážným onemocněním, jejichž 
rodiny by potřebovaly finanční podporu, je 
mnohem více. Rodiče často neví, že u nás 
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, 
aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ 
říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace 
Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí 
lékaři či sociální pracovníci přímo v nemoc-
nici, jiným pomoc doporučí pacientské 
organizace. K mnohým z nich se ale i přesto 
tato informace nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc 

podporují rodiny s  nezaopatřenými dětmi, 

které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky 
se jedná o onkologické onemocnění, selhání 
ledvin či jater, vážné metabolické poruchy, 
nemoc motýlích křídel, cystickou fibrózu 
a  další těžká kombinovaná postižení. Kromě 
dětských pacientů podporují také rodiny 
s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden 
z rodičů. Za 6 let fungování nadace podpořili 
dárci více než 5  200 rodin z  celé České 
republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s  tak-

to  vážně nemocným dítětem, neváhejte jí 
pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi 
jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat 
e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. 
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé 
rodinám rádi pomohou. 

Staňte se i vy Dobrým andělem…
       … Stačí krátká registrace na 

www.dobryandel.cz a můžete začít 
přispívat. Vaše finanční pomoc bude 
rodinám odeslána do posledního haléře. 
Díky svému Andělskému účtu si navíc 
můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, 
kterým pomáháte. 

www.dobryandel.cz/mapa/

Tak brodím se bahnem sám, 
kdo mi tedy ruku dá?

Kdo mi podá dlaně své, mojí duši ztrápené.
Z domů světla svítí nocí.

Proč jsem sám – pln emocí?
Jen si mějte svoje světy, 

myslete si víc či míň.
Moje duše – volní ptáci,

spolu s nimi odletím.
Nepláčí a netrápí se nad životem ubohým.

Svobodné však přec to ptáče, 
do hnízda se nevrátí.

Prázdný výraz, spadlé tváře zde sedících 
přítomných.

Jak se cítím?
Špatně – špatně!

Znechucen tu sedím v šeru, pro dnešní 
den nechám věru, psaní veršů do dlaní.

V ranním světlu končím větu, 
pod mlhavou závějí.

Kapky rosy, vnímám cosi – 
co dává mi naději.

+SPOLUPRÁCE 
S ROLNIČKOU SOBĚSLAV

V pondělí 23. 4. 2018 proběhl v Bechyni 
další Rolničkový den. Účastnili se ho 
studenti 3.G a vybrali krásných 7.448,- Kč, 
které byly předány Diakonii ČCE Rolnička 
v Soběslavi. Děkujeme studentům i obča-
nům Bechyně, kteří na sbírku přispěli.

Ing. Jaroslava Bínová připravila již 
šestý Bazárek pro Rolničku, a to na dny 
9.–30. 4. 2018. Opět se konal v čítárně ve 
3. patře. Sběr věcí (oblečení, sportovní 
vybavení, nádobí, hračky atd.) byl zahájen v 
březnu. Výtěžek 8.200 Kč byl poukázán na 
konto soběslavské Rolničky pro zdravotně 
postižené děti a klienty tohoto zařízení. Věci, 
které nebyly prodány, budou odvezeny do 
obchůdku Dobré vůle pro tutéž organizaci. 
Zbylé věci pak poputují na charitativní 
sbírku, která proběhne na konci července. 
Poděkování patří všem, kteří přispěli věcmi, 
všem, kteří si něco koupili, a především Ing. 
Jaroslavě Bínové, která akci připravila.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně
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Motto: „The grass is always greener on the 
other side of the fence.

anglické přísloví

+CO JE DOMA, TO SE 
POČÍTÁ!

Proč závistivě nahlížet za humna k cizá-
kovi. Přece doma je také hezky! Česky. 
Nebo, chcete-li, Československy, uvážíme-li 
stav do konce roku 1992. Domovinu, tehdy 
tuzemsko, tvořilo pásmo do Šumavy k Tat-
rám. Celistvá podoba republiky, tj. včetně 

2
Slovenska, čítala 128 tisíc km . 

Zmíněnou federální skutečnost si patrně 
připomněli pořadatelé oblíbených senior-
ských velo-cyklo-šlapo-jízd – DpS Vrbno pod 
Pradědem. Začátkem března vyhlásili už třetí 
ročník oblíbené soutěžní hry „Jedeme v tom 
společně“ s dovětkem „Po vlastech českoslo-
venských“. Kromě domovského Vrbna se 
přihlásili ještě borci a „borovice“ z dalších 
devětapadesáti DpS. S ohledem na předcho-
zí úspěšnou reprezentaci nemohl mezi nimi 
chybět i kolektiv z bechyňského DpS.

Na trať, zvící 1800 km se závodníci vydali 
1. března a pomyslný „peloton“ více než 550 
lidí směřoval do černouhelné Ostravy, 
Povážské Bystrice, Košic, přes Nitru, Brati-
slavu a Brno. Projel i Českými Budějovicemi, 
Pískem, Plzní, dále pokračoval na Prahu, 
Hradec Králové a Olomouc zpět k Pradědu, 
do mateřské destinace Vrbna. Senioři na 
rozmanitých „šlapostrojích“ museli okružní 
trasu zvládnout do závěru dubna, přesněji do 
27. IV. 2018. 

Záštitu nad jízdou akcí události převzal 
prof. Ing. Ivo Vondrák, hejtman Moravsko-
slezského kraje,  a t radičně i  Ivana 
Zemanová, choť páně prezidentova.

Novinkou byla aplikace zaznamenávající 
výsledky družstev „on line“. Mohla sledovat 
aktuální výkon teamů, ukazovat jejich polohu 
na mapě. Desítka vybraných našich obyvatel 
DpS odpovědně od pondělka do pátku 
ukrajovala kilometry. Pokud síly umdlévaly, 
vždy stály nablízku trenérka cyklostáje, 
zkušená koučka Lenka Kašparová, s druhou 
trenérkou Petrou Ondřichovou. Radou, 

odbornou pomocí či duševní vzpruhou 
povzbudily do další jízdy. Zároveň Lenka 
Kašparová pravidelně publikovala na 
vývěsce průběžný stav i pořadí naší 
cyklostáje. Průběžně se celý kolektiv držel 
zhruba v polovině pelotonu. 

Košický řízek s tarhoňou, pražská hovězí 
pečeně nebo olomoucký herteplák. Lákají 
vás pokrmy k ochutnání? Toť namátkový 
výběr z menu regionálně zaměřených jídel, 
jež vždy jeden den v týdnu bylo věnováno 
jednomu dalšímu z etapových měst. O fak-
tickou, tedy chuťovou, podobu se staral pan 
šéfkuchař Míla Štrouf se svým kolektivem 
skvělých paní kuchařek. Jakostní stravou 
závodníky udržovali v kondici, aby mohli 
podávat náležitý výkon. 

V závěru dubna, dvacátého sedmého, se 
na blízkém horizontu objevila silueta hory 
Praděd, s Vrbnem v podhůří. Víření pedálů 
ustalo, pomyslné kostky byly vrženy.

Jste zvědavi stejně jako my, jak nám 
pořadatelé nakonec spočítali výsledek? 
Políčko s medailemi sice požali jiní. Domov 
„Sosna“ z Třince s osmi tisícovkami /sic!/ 
ušlapaných kilometrů. Toť výkon natolik ob-
divuhodný, že by tým seniorů – přeborníků – 
mohl směle pomýšleti o aktivní účasti na 
prestižních závodech Giro d´ Italia, španěl-
ské Vueltě či rovnou Tour de France. 

Ovšem ani naše domovská cyklostáj si 
„z ostudy kabát“ rozhodně neoblékla. Kolek-
tivní úsilí se zúročilo a po statečném i odpo-
vědném výkonu dosáhla DpS Bechyně 
s počtem bezmála 2 300 ujetých kilometrů na 
šestadvacátou pozici. 

Jmenovat, kdo z bechyňské jezdecké 
družiny byl nejlepší a ujel nejvíce kilometrů, 
by nebylo spravedlivé. Uznání a dík zaslouží 
každý, byť by ušlapal jen jediný kilometr. 
Svou aktivní účastí,osobním vkladem i sna-
hou aktivně podpořil úsilí ostatních, celého 
kolektivu. Prokázal svůj zdravý smysl pro 
pohyb a soutěživost. Neboť byl pravil moudrý 
čínský filosof Konfucius – „Lépe zapálit 
malou svíčku, než stále proklínat tmu.“ 
P.S. Česká verze přísloví – „Na druhé straně 
plotu je i tráva vždy zelenější.“ 

 Karel KLAŠKA

+ KOŠTĚ A PLETICHY 

Jmeniny náleží sice Blahoslavům, však 
nešťastníci tito za nic nemohou. Toliko náho-
dou se ocitli v nesprávný den na nesprávném 
místě kalendáře. Totiž 30. duben, úradkem 
starobylé tradice, nese označení filipojakub-
ská noc, anobrž noc Valpuržina, totožná 
s keltským svátkem Beltain. Tehdy nastává 
rej přízračných, temných sil s potměšilými 
úmysly. Nejčastěji lze zaznamenati výskyt 
čarodějnic a jim podobných zlých divo-
tvůrkyň. Bytosti této množiny představují 
čeládku kromobyčej prožluklou a smýšlení 
nečistého, zlověstného, ba navýsost haneb-
ného. K jejich nejčastějším schopnostem 
patří záškodná magie, kletby nebo uhranutí, 
včetně výzvědné nekromantie.

Kouzelnice, sedlavše svá trysková koš-
ťata, se právě o Valpuržině noci slétají do 
zvolené destinace, jíž bývá nejčastěji vyvý-
šený pahorek, návrší či hůrka. Zde se natírají 

omamnými mastmi ze směsi rulíku (Atropa), 
blínu (Hyoscyamus) a pokřínu (Mandragora). 
Jsouce takto impregnovány, snovají své 
záštiplné úklady. Záznamy o dalším dění jsou 
ovšem již sporné a rozcházejí se. Panují 
toliko dohady a spekulovat nám nepřísluší…

V pondělí 30. dubna 2018 odpoledne se 
jedna taková pometlová letecká peruť vydala 
na pouť, přičemž jedna z účastnic leteckého 
provozu se z mateřského hejna, neznámo 
proč, oddělila. Patrně chybou GPS navigace. 
Ano, i vědmy sledují moderní trendy v sou-
časné elektronice :-). Svedena chybnou 
radou, dezorientována, odchýlila se od sta-
noveného kursu letu a zabloudila.  Snesla se 
na dvoreček, do atria vnitrobloku v našem 
DpS. Ruče zde jata a, po odebrání koštěte, 
bez okolků pohotově pacifikována ostraži-
tými aktivistkami, nebo-li koordinátorkami. 
Duchapřítomně takto zamezily dalším jejím 
případně možným poťouchlým nepravos-
tem, rejdění a poletování. Patřičně zkrotlá 
vědma byla neprodleně bez okolků přichys-
tána k exekuci – dle ustáleného zvyku 
žehem. Zlovolné skutky její byly natolik 
průkazné, že soudní přelíčení se omezilo 
pouze na pár stručných vět krátké obžaloby. 

Obřad „pálení čarodějnic“ má dlouhou 
tradici a v současnosti se tak děje v rámci 
sousedů, přátel nebo i nás, obyvatel DpS. 

Původní ochranný význam skýtá nyní už 
spíše funkci společenskou a zábavnou.

Konec dobrý, všechno dobré. Správná 
věc se podařila, síla dobra (=nás všech) 
zvítězila. Proradnou, temnou mocnost po-
razila – zpopelnila. Úspěšná likvidace se 
řádně – hodováním – oslavila. O dokonalý 
servis se postaral sám Maestro šéfkuchař, 
pan Míla Štrouf, jemuž asistencí pomáhala 
kuchařka Dáša Mikšovská. S příjemnými 
písničkami a se svým instrumentem přispěl 
harmonikář a hráč na klávesové nástroje, 
osvědčený již pan Petr Vozka. Hezké melo-
die provázely celé toto vydařené odpoledne.

Veliké poděkování proto náleží kolektivu 
děvčat z aktivitních dílen za uspořádání 
radovánky. Any, maskovány a našminková-
ny, v dokonalých kostýmních převlecích co 
lesní víly, mátohy a divoženky, svým svůd-
ným vlněním i vilnými pohyby dotvářely pů-
sobivě přízračný kolorit dění. Dík tudíž všem 
(!), kdo se na organizaci povyražení podíleli.

Na závěr zbývá pouze objasnit záležitost 
ohledně dopravy čaromocných žínek. Proč 
sedlají pometla a nikoliv třeba jen obyčejnou 
suchou haluz či mnohem komfortnější 
necky? Ovšem jedná se o problematiku 
natolik komplexní a složitou, že přesahuje 
rámec tohoto textu. Možná někdy příště...

Karel KLAŠKA

+ VY JSTE KTEREJPAK?

Potká Kohn Roubíčka... Ano, tak začíná 
většina židovských anekdot. S sebou 
přinášejí životem a léty poučenou zkušenost 
a moudrost. Nejsou, jak se říká „k popukání“, 
nýbrž posmutněle úsměvné, vlídné. S nad-
hledem a pochopením hodnotí lidské chyby 
i nedostatky. Jindy ovšem s ironií nastavují 
křivé zrcadlo vstříc povahám lidí, jejich 
zlozvykům. Vždy ovšem s brilantní, jiskřivou 
pointou na závěr.  

Nedosti, též celé židovské kultuře v dějin-
ných a společenských souvislostech náleží 
důležité místo. Judaismus jako jedno z nej-
starších náboženství zaujímá ve světové 
kultuře zásadní význam. Nejedná se pouze 
o náboženství určitého národa, nýbrž tvořil 
i celou inspirační základnu křesťanství. 
Židovský národ prošel v dějinách velkými 
útrapami. Připomeňme středověké pogromy 
či tragický osud národa za II. války – šóa. 
Však díky přísnému dodržování pravidel 
konfese, vyznání, i pravověrné filozofie se 
židovství dokázalo udržet po tisíce let. Dějiny 
židovského národa začínají ve druhém 
tisíciletí před Kristem. Jsou jedním z ne-
mnoha národů, jež si dokázaly průběžně 
udržet nepřetržitou historii. 

Se svým laskavým slovem a s úsměvem 
mezi nás 10. května 2018 zavítal častý host, 
farář Mgr. Alois Sassmann. Pan farář vskut-
ku naplňuje pojem „renesanční osobnost“. 
Šíře jeho zájmů je vpravdě obdivuhodná 
a  košatá. Krom svého povolání, tj. ducho-
venské služby na Táborsku, náleží též 
k  předním českým sběratelům ex-libris. 
Zabývá se i historií.

Jeho dílo, výtečné čtyřdílné „Kořeny“, 
představuje zasvěcené a v daných souvi-
slostech i ojedinělé, pojednání o rodopisu 
(genealogii), o hledání rodových vztahů, 
tvorbě rodokmenů, způsobech pátrání po 
předcích, ve vztahu k jižním Čechám. Jak mi 
pan farář při rozhovoru prozradil, rád by svou 
naučnou studii uzavřel ještě pátým dílem.
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Tentokráte k nám do DpS přišel, aby nám 
pověděl zajímavosti o židovských jménech 
a židovské kultuře. S sebou přizval ředitele 
Husitského muzea v Táboře, pana Mgr. Ja-
kuba Smrčku, rovněž kytaristu. U nás se 
však chopil nástroje poněkud objemnějšího 
– basy.

Na několika vybraných příkladech vy-
světlil pan Mgr. Sassmann vznik a původ 
židovských jmen i příjmení z odborného 
pohledu. Dozvěděli jsme se některé, až 
nečekané, poznatky. Víte, že v češtině 
běžná jména Tomáš, Jan, Zuzana, Tereza 
nebo František původem pocházejí z židov-
ského jazyka? Výklad doplnila i obrázková 
prezentace a mluvené slovo průběžně lemo-
valy židovské písně. V příjemném dvojhlasu 
obou pánů vynikla jejich typická zpěvnost. 
Pozoruhodné přitom je, že melodika písní 
tolik kontrastuje s tragickým údělem židov-
ského národa v historii. „Shalom chaverim“ 
nebo „El shalom adonai“, toť toliko dva 
příklady za mnohé další.

Odpoledne navýsost splnilo svůj účel, 
neboť jsme mohli rozhojnit své vědomosti 
o  poznání nevšedního tématu. Děkujeme 
upřímně panu faráři Sassmannovi za 
poučné povídání a písničky, nedosti, též 
panu řediteli Smrčkovi za výtečný hudební 
doprovod i komentář k jednotlivým songům. 
Těšíme se opět na viděnou, budete vítáni!

Za bezchybnou organizační stránku věru 
ušlechtilého počinku patří dík všem akti-
vistkám i ošetřovatelkám, které se na zdaru 
akce podílely.

Mimochodem, tuhle znáte ?
Kohn s Roubíčkem v džungli. Prodírají se 

houštinami, když tu náhle vyskočí na krk 
Roubíčkovi prskající divoká šelma.

„Himmel“, vyjekne Roubíček, „Kohn, co je 
to ?!!“

„Um Gottes Willen, jak já to mám vědět“?, 
odpovídá Kohn. „Oni sou kožešník, ne já...“

Karel KLAŠKA

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

Dne 1. června 1902 vyjel na trať nové 
elektrifikované trati Tábor Bechyně, tedy 
před 65 lety prvý zkušební vůz na 
elektřinu. Byl to veliký úspěch našeho 
krajana, který jako syn obuvníka, jako 
vynálezce mnoho dobrého pro naši vlast 
vykonal a i na našem spojení do města 
hejtmanského zásluhy má. Rozhodlo se, 
že 22. června 1968 vyjede tradičně stará 
elinka s průvodčími v historických krojích 
c.k. V Bechyni se slavnostního uvítání 
účastnila v krojích celá družina ochotníků 
v čele s biřici a panem starostou p. Zden-
kem Bartákem.

Majitelé osobních vozů v sídlišti docílili 
povolení pro stavbu dvou dalších areálů 
garáží na východní stranu sídliště smě-
rem k zahrádkářské kolonii. Přesto však 
žadatelů je tolik, že ani tato 3. část garáží 
nepostačí. 

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

Z historie

+ SVĚTEM JDOUCÍ

Při pátrání po vzniku a začátcích orga-
nizované turistiky v Bechyni jsem narazil na 
lid „světem jdoucí“. Nejsou to ale turisté. Tak 
se říkalo v jižních Čechách lidem, kteří za 
živností chodili od vesnice k vesnici.

Tento rázovitý typ lidí již zcela vymizel 
z našeho prostředí a posledního pochůzkáře 
lze dopátrat na území Bechyně v roce1922. 
To jistý řemínkář Stanislav Vintr, světem 
jdoucí, t. č. ve Zruči, si bere za manželku 
Marii Hospodářskou z Hodonic, též zazna-
menanou jako světem jdoucí. Ale to se již pro 
tento typ kočujících živnostníků vžil němec-
ký název „hausírníci“.

Kdybychom se zeptali před sto padesáti 
léty výměnkářů na venkovských statcích, 
řekli by nám, jací to lidé tehdy bývali, ti 
„světem jdoucí“.

Například každá krajina mívala svého 
„advokáta“. To byl znalec práva a soudu. Do 
roka obešel své klienty několikrát, podle 
toho, jak bylo jeho rady a práce zapotřebí. 
Takový „světem jdoucí advokát“, býval 
zpravidla člověk učený, někdy zkažený stu-
dent, leckdy také bývalý vrchnostenský 
úředník, jenž nějakou svou chybou pozbyl 
služby a chytil se potulného advokátství. 
I když byl propuštěn, znal vrchnost v kraji, 
a tak oblasti zůstal věrný a rolníkům vyřizo-
val stížnosti, žaloby či právní spisy.

Podobná figurka byl cestující zvěrolékař, 
„medicus“. Hojil dobytek a uměl prý léčit i lidi. 
Požíval všeobecné důvěry jako jeho kolega 
„advokát“ a na mnoha místech lékaře k ne-
mocnému nezavolali, trpělivě čekali, až 
„světem jdoucí“ medikus náhodou nezavítá 
pod jejich střechu.

Dalšími tuláky po kraji byli „zeměměřiči“. 
Odměřovali rolníkům pozemky v době, kdy 
ještě nebyli geometři. Tito lidé rozhodovali 
spory sousedů o půdu, a hlavně spory 
vrchnosti se sousedy. Že si nepočínali vždy 
spravedlivě svědčí množství stížností oby-
čejného lidu – aby si nerozházeli vrchnost, 
téměř vždy měřili ve prospěch vrchnosti.

Zajímavou osobou v této skupině potul-
ných lidí byli „facírové“. Facír, to byl 
řemeslnický chasník, který z vrozené lenosti 
nechtěl pracovat, a proto se toulal po světě. 
Jindy býval facír myslivecký mládenec bez 
místa. Tito facírové bývali řádnými myslivci, 
lidé světa znalí, kteří si ale nezvykli na 
pravidelnou službu. Chodili jen po mysliv-
nách, zámcích, vypomáhali na podzim nebo 
v zimě při honech a byli zpravidla i výteční 
střelci. Za služby si vybírali drobné cestovné.

Nejvíce podomních pochůzkářů ale mělo 
docela obyčejné, někdy i bizarní zaměření. 
Jmenujme některé: Slovenský sklinkař roz-
nášel zboží skleněné ve velikých koších na 
zádech. Popelář sbíral pro mydláře do vo-
zíku popel a dával za věrtel čtvrtku mýdla. 
Brusič (šlejfíř) brousíval nůžky, nože a břitvy. 
Paraplář prodával a opravoval deštníky. 
Peckáři přiváželi na vánoce sušené švestky 
a hrušky, za něž nejraději brali suché houby. 
Kořenářka přicházela do vsi v létě rok co rok. 
V nůši na zádech a v koši na ruce měla plno 
všelikých čerstvých i sušených bylin, mastí 
a léků. Všude ji rádi vídali a hospodyně se 

zásobovaly léčivým kořením na celý rok. 
Důležitým pro hospodyně byla návštěva 
drožďáře. Ten kupoval droždí v pivovarech 
a s ním pravidelně objížděl vesnice. Záro-
veň vyřizoval pro hospodáře různé záleži-
tosti ve městě. Vlasaři přicházeli do vesnice, 
aby za několik krejcarů zbavovali ženy 
a dívky jejich vlasů. Zvláštní místo v této 
společnosti zaujímali různí krtičkáři, krysaři 
a myšaři. Krtičkáři se objevovali s jarem jako 
tažní ptáci, vždy v čase, kdy se louky po zimě 
čistily. Živili se chytáním krtků a prodejem 
jejich kožíšků. S krtičkáři chodili i brabenáři. 
Ti znali okolní krajinu a v ní každé mraveniš-
tě. Z těch vybírali mravenčí kukly a nosívali je 
do měst ptáčníkům na prodej. Ruce mívali 
stále bolavé – starý brabenář měl obyčejně 
ruce živé maso. Kromě prodeje mravenčích 
vajíček připravovali mravenčí líh, jímž se 
hojili bolesti kloubů a zastuzeniny. Jistý druh 
brabenářů se v létě živil chytáním a pro-
dejem jepic. Dráteníci drátovali nádoby, 
prodávali plechy a drátěné zboží. Kmínaři 
prodávali po vesnicích kmín. Semínkáři 
roznášeli různá semena (řepy, jetele, mrkve) 
a pro děti mívali „sladký dřevo“ nebo „sladký 
hořký“. Octaři vozívali ocet ve velkých 
sudech a prodávali jej na džbánky. Husáci 
přicházeli do vesnice po žních a kupovali od 
hospodyň odrostlé husy. Židé chodívali po 
vesnicích s ranci a kupovali všeliké druhy 
peří. Peciválové byli zajímavými figurkami 
našich dědin. Celí umounění potulovali se 
ode vsi ke vsi, aby opravovali a vymazávali 
domácí pece. Také cikáni a cikánky bývali po 
vesnicích dosti častí hosté. Cikáni prodávali 
řetězy, sekery a nebozezy, cikánky nero-
zumným ženám vykládaly karty, hádaly 
z dlaní a čarovaly.

Jiný druh kočovných obchodníků byli 
drobní výrobci, co prodávali své zboží po 
vesnicích. Je to rozmanitá škála řemesel: 
kolomazníci, řitičáři, lopatáři, vařečkáři, 
výrobci loubkového a slaměného zboží, 
k nimž patří ošatkáři, rohožkáři, bačkoráři; 
dále jsou to knoflíkáři (nitěné knoflíčky), 
krajkářky, štětkaři, hřebenáři, řemínkáři, 
pometláři, výrobci prostých holí, násadek 
a dřevěných dýmek. Jiný druh podomních 
obchodníků byli obchodníci v pravém slova 
smyslu, kteří prodávají cizí zboží. K těm 
náleželi niťaři, tkalounkáři, jehlaři, brouskaři, 
nožaři, pláteníci, šátkaři, hračkáři, škatuláři, 
cvočkaři, obrazníci, papírníci a inkoustaři.

Vedle již vyjmenovaných přicházeli do 
vesnice různí muzikanti, jako kolovrátkáři, 
flašinetáři, harfeníci a šumaři, kteří za 
chvilkovou produkci svého pochybného 
stroje nebo umění se dožadovali nějakého 
daru. Někdy zabloudili do vsi komedianti, jež 
provozovali své umění buď na návsi, nebo 
v hostinci.

K „světem jdoucím“ nutno přiřadit i doha-
zovače nevěst a ženichů. Ti obcházeli 
vesnice a venkovská města. Bez takového 
dohazovače se tehdy žádný sňatek na 
venkově neuzavřel, a když, jistě nestál za 
nic. Dohazovač měl v hlavě seznam nevěst 
a ženichů z celé krajiny a věděl na vlas, kdo 
se ke komu hodí, ve kterém statku je třeba 
peněz, a která nevěsta právě tolik má.

Příchod každého takového pocestného 
do vesnice se stal hotovou událostí. Nejvíce 
se na jejich příchod těšily děti. Tyto osoby 
byly něčím neznámým a tajemným pro 
dětský svět. To budilo u dětí přirozeně 
zvědavost, jíž chtěly za každou cenu uspo-
kojit, a tak s „obchodníkem“ prošly celou ves.

Josef Štefl
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+ BECHYŇŠTÍ ZÁLOŽNÍCI 
TRÉNOVALI STAVBU 
MOSTŮ, KTERÉ 
POMÁHAJÍ PŘI 
POVODNÍCH

Příslušníci Aktivní zálohy 15. ženijního 
pluku absolvovali ve dnech 16. až 20. dubna 
nepřetržitý vojenský výcvik. V rámci něj si 
záložníci ve středisku Státních hmotných 
rezerv Soběslav (SSHR) prakticky procvičili 
dovednosti a návyky v přesném plnění úkolů 
při stavbě provizorních mostů. Konkrétně se 
jednalo o mostovou soupravu MS – 21 a těž-
kou mostovou soupravu TMS.

Mostové soupravy se využívají v případě 
vyhlášení krizových stavů, konkrétně v době 
povodní, kdy dojde k poškození či stržení 
stálých mostů, nebo v případě, kdy je 
potřeba vybudovat provizorní nouzové 
přemostění vodního toku.

„Co se týká stavby TMS, zvolili jsme 
jednopatrovou dvoustěnnou variantu, 
konkrétně projekt, který již byl využit ve 
Středoafrické republice. Tam dva naši 
kolegové ve spolupráci s italskou ženijní 
jednotkou tento most stavěli,“ uvádí 
nadporučík Jan Holub, instruktor výcviku 
a dodává. „Výhodou je také to, že ke stavbě 
nepotřebujeme těžkou mechanizaci. Tento 
jednopatrový most se dá postavit ručně, což 
momentálně chlapi dělají. Díky tomu si 
postup a jednotlivé činnosti lépe zapamatují, 
než kdyby to za ně tahal jeřáb nebo jiný 
manipulační prostředek.“

Jednotky, které pomáhají v případě 
krizových stavů

Záložníky v rámci výcviku čekala střelba 
z pistole vzor 82, výcvik řidičů, pěší přesun 
podle mapy v rámci topografické přípravy 
a především již zmíněná stavba mostních 
provizorií MS-21 a TMS, kterou prováděli 
v Soběslavi.

„TMS si můžeme imaginárně přirovnat ke 
skládačce Merkur. Jednotlivé díly spojujeme 
různými druhy šroubů, s tím rozdílem, že ty 
díly jsou o poznání větší. Jde to velmi dobře, 
všichni jsme mile překvapeni,“ říká s ús-
měvem záložník četař Petr Maun a dodává: 
„V našich řadách máme lidi, kteří jsou 
z  oboru. V civilu jsou to hasiči, záchranáři, 
lezci a mají k tomu velmi blízko.“

Jednotky Aktivní zálohy hrají důležitou 
roli při krizových stavech vojenského i nevo-
jenského charakteru. Mohou být nasazeny 
při živelních pohromách, jako byly povodně, 
nebo pro plnění úkolů ženijní podpory na 
území České republiky i mimo ni.

Most Anežky České ve Středoafrické 
republice:

ź Most napomohl ke zlepšení životních 
podmínek obyvatel v hlavním městě 
Středoafrické republiky Bangui, kde byl 
během konfliktu zničen původní most přes 
vodní kanál, který zajišťoval pohyb obyvatel 
a přepravu nákladů mezi jednotlivými 
městskými obvody v hlavním městě.

ź Těžkou mostovou soupravu o délce 
24 metrů poskytla Správa státních hmotných 
rezerv Soběslav.

ź Rozložený most měl přes 1700 dílů.
ź Česká republika poskytla mostovou 

soupravu do Středoafrické republiky formou 
humanitárního daru.

kapitánka Jana Sedláčková
Tisková a informační důstojnice

15. ženijní pluk Bechyně

+ ODBOR KČT BECHYNĚ 
SLAVÍ 100 LET

Odbor Klubu českých turistů Bechyně 
oslaví 100 let svého trvání v neděli 
24. června 2018. Oslavy začnou přijetím 
pozvaných hostů na radnici města. Do oslav 
budou zahrnuty průvodcované prohlídky 
městského opevnění a okružní jízda 
elektrickým vláčkem po Bechyni a jejím 
okolí. Od 14.00 h pak ve velkém sále ZUŠ 
Bechyně ve františkánském klášteře dojde 
ke slavnostnímu zasedání s kulturním pro-
gramem. V rámci tohoto programu pozdraví 
hosty starosta města Ing. Pavel Houdek, 
eventuálně i další pozvaní čestní hosté. 
Krátkou přednášku o podmínkách a vzniku 
odboru KČT Bechyně v roce 1918 přednese 
autor textu publikace 100 let KČT BECHYNĚ 
Ing. Jan Havelka. Dvouhodinový program 

bude sestaven z vystoupení žáků ZUŠ 
Bechyně a sólového vystoupení sopranistky 
Ing. Barbory Přechové, členky KČT z Prahy. 
Součástí programu budou i čtené scénky 
z článku PhDr. J. Gutha-Jarkovského, před-
sedy KČT v době založení bechyňského 
odboru. Slavnostní zasedání je veřejně 
přístupné a začíná 

v neděli dne 24. 6. od 14 hod.
Po skončení slavnostního zasedání 

proběhne v klášterní zahradě večerní 
setkání při kytarách.

Na zasedání  i  další 
program O-KČT Bechyně 
zve srdečně i členy dalších 
bechyňských spolků a ob-
čany Bechyně. 

Na setkání se těší 
členové Odboru KČT 

Bechyně

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ PETANQUE  NAPŘÍČ  
GENERACEMI

Příznivci hry pétanque 
a  zdravého pohybu předsta-
vují nejlepšího hráče měsíce 
dubna a symbolickou cenu pro 
tohoto šampiona. Nejlepší 
hráčkou pétanque se v měsíci 
dubnu sta la paní  Vanda Nováková 
reprezentující klub vojenských důchodců 
z Bechyně. 

Za PETANQUE klub Bechyně 
Josef Bučinský

Pro zájemce o tuto zábavnou hru: 
Scházíme se v pátek 9.30 a v neděli od 
14.00 hod. za příznivého počasí na bechyň-
ském sportovním stadionu. 

SPORTOVNÍ TÝM 
Z BECHYNĚ 
VSTUPUJE DO 
1. SHOTBALOVÉ 
LIGY

Ano, v nadpisu chyba není. Shotbal je 
zcela nový sport a nás velmi těší, že Be-
chyně má možnost se zapojit do nejvyšší 
soutěže, kde mj. nastupují týmy Benešova, 
Tábora, Žebráku a Písku. Jde o velmi dobrý 
nápad, jak zdokonalit individuální činnost 
jednotlivců ve fotbale. 

Shotbal znáte možná jako překopku nebo 
rány z brány do brány. Je to sport o střelách 
a  gólech. Na hřiště (viz obr.) nastupují proti 
sobě dva a dva hráči. Každý z nich má pouze 
jeden dotek a nesmí na polovinu soupeře. 
Hraje se fotbalovým míčem a cílem je vstřelit 
soupeři gól. Hřiště je ohraničené mantinely 
a  míč tedy zůstává stále ve hře. Shotbal 
bychom mohli přirovnat k tenisové čtyřhře 
nebo k nohejbalu s tím rozdílem, že se 
nehraje na body, ale na branky. Základními 
přestupky jsou přešlap přes půlící čáru, hra 
rukou, dvojdotek či překopnutí hřiště. Tyto 
přestupky se sčítají a za tři takové chyby se 
kope penalta.

Český shotbalový svaz pořádá základní 
dvě soutěže. Mistrovství České republiky 
dvojic a 1. ligu týmů, do které Bechyně 
vstoupí a popere se o titul. Za naše město 
bude nastupovat Jan Prantl, Marek Šneidr, 
Tomáš Zeman, Jindra Ždych, Ondra Balík 
a Michal Prokeš. Týmová soutěž se hraje 
„daviscupovým“ systémem, tzn. 4 dvojice 
hrají postupně proti čtyřem dvojicím soupeře 
a za nerozhodného stavu o bonusový bod 
hraje jeden na jednoho. Výsledky mohou být 
tedy 4:0, 3:1, 3:2pp, 2:3pp, 1:3 nebo 0:4. 

Držme palce klukům, co se rozhodli hrát 
za Bechyni, a věříme, že všechny soupeře 
potrápí a udělají dobrý výsledek v soutěži 
a  zároveň čest našemu městu.

Radim Studnička
zakladatel a jednatel
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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

+ JAK JSME BĚŽELI 
VLTAVA RUN

12 běžců + 360 km + Vltava + 36 úseků + 
30 hodin 18 minut = Vltava Run

Dali jsme to! V sobotu a v neděli v po-
lovině května jsme uběhli 360 km dlou-
hou trasu ze Zadova do Prahy. Pepa, 
Vojta, Jindřich, Míra, Jirka, Roman, Petr, 
Zdenda, Iveta, Petra, Maruška a Alice. 
Jeden tým. Tým Bechyně.

A protože jsme běželi už potřetí, dali jsme 
si 3 motivační cíle. A jak to dopadlo?

1. předběhnout tým TV Nova – letos 
raději vůbec neběželi, takže splněno   

2. doběhnout do 99. místa – umístili jsme 
se na 64. místě z 294 týmů – splněno 

a 3. vylepšit dosavadní týmový čas (pod 
31 hodin) – náš čas v cíli: 30 hodin 
18 minut a 1 vteřina – splněno 

Tím nejdůležitějším bylo pořádně si to 
užít! Ale to nebylo tak jednoduché. Únava, 
nedostatek spánku (někteří nespali vůbec), 
bolavé nohy, křeče, nedělní velké horko 
a odpolední houstnoucí provoz na silnicích 
i trati byly náročné. O to víc ale celý tým držel 
při sobě, fandili jsme si, pomáhali a podporo-
vali se navzájem. Díky adrenalinu a houžev-
natosti navíc každý z týmu běžel na něk-
terých úsecích rychleji, vylepšili jsme své 

osobní časy, posunuli 
naše limity a dosáhli 
jsme tak celkově na čas 
a umístění, o kterém se 
nám ani nesnilo.  

Byl to prostě krásný 
víkend s partou úžas-
ných lidí, s běžeckými 
trasami přes Národní 
park Šumava, po hrá-
zích přehrad a v zele-
ných  l es í ch  ko lem 
Vltavy. A i když se v ne-
děli večer s medailí na 
krku loučili unavení 
a rozhodnutí už nikdy 
nic takového neběžet, 
už druhý den psali, kdy 
zase vyrazíme.

A mám pro vás ještě pár zajímavých čísel:
ź Každý člen týmu běžel přibližně 3× 10 

km. Některé úseky byly delší a nejvíce 
km naběhal Zdenda Doskočil – 41 km. 

ź Celkově jsme na trase nastoupali 
5 460 m a nejvíce kopečků na svých úse-
cích vyběhl Vojta Ingr, který nastoupal 
765 m. 

ź Také jsme seběhli 6 341 výškových 
metrů a nejvíce klesal Míra Vavreček – 
875 m. 

ź Třemi auty jsme celkově najeli skoro 
2 tisíce km

ź Zhubli jsme dohromady 16 kg.
ź Průměrný věk členů týmu je 41 let.

Díků není nikdy dost, a proto děkujeme 
Radkovi Sušerovi za skvělý cyklodoprovod 
na nočních úsecích Boršov – České Budě-
jovice – Hluboká, díky kterému se Marušce 
a  mně běželo parádně a bez obav. Celý tým 
také děkuje Vláďovi Hollíkovi, který obětoval 
svůj volný víkend, bezpečně a včas nás 
dopravil na úseky, povzbuzoval, dokumento-
val a byl skvělou podporou. A také děkujeme 
našim rodinám, přátelům a fanouškům, kteří 
nás sledovali on-line, fandili, povzbuzovali 
a drželi nám pěsti. 

Fotografie, videa a výsledky najdete na 
FB Běžecký klub Bechyně. A pokud rádi 

běháte, nebo chcete začít, pojďte si zaběhat 
někdy s námi jen tak nebo i zazávodit. My 
všichni jsme příkladem, že to jde v každém 
věku. Běhu zdar! 

Za běžecký tým Bechyně Alice 

+ KANOISTIKA – TJ 
JISKRA BECHYNĚ

Slalom a sjezd – V květnu se konaly 
Přebory Jihočeského kraje ve vodním 
slalomu a sjezdu, kde naši závodníci 
posbírali mnoho úspěchů. V Táboře na 
Harachovce ve slalomu zvítězil ve své 
kategorii kajakářů K1 muži Jan Zvolánek, 
v kategorii vet. ml. Michal Háša, který byl 
druhý i na kanoi, Jan Pazourek vypádloval 
bronz mezi veterány na kajaku a nejmladší 
závodník Honza Uhlík vybojoval stříbrnou 
medaili v kategorii předžáků. Na krajském 
přeboru ve sjezdu v Českém Krumlově zví-
tězil ve své kategorii K1-vet. Jan Pazourek.

Rafty – 18. ročník Raftových závodů 
(sprint na 150 m) se bude konat v sobotu 
14. 7. pod Bechyňskou duhou. Tradičně se 
bude závodit v těchto kategoriích: děti a 
mládež, ženy, muži, mixy a veteráni. 
Speciální kategorií jsou oblíbené převleky 
čtyřčlenných posádek. Zveme všechny 
příznivce vodáckého sportu a recese! 

za oddíl kanoistiky pazi

Klub českých turistů Bechyně 
zve k  tradičnímu pochodu

ÚDOLÍM 
ŽIDOVY STROUHY

TERMÍN:  sobota 16. června 2018
START:  08:30 – 10:15 hodin
od budovy MUZEA TURISTIKY v Bechyni, 
Široká ul. 48

CÍL POCHODU: soutok Židovy strouhy 
s Lužnicí (Lužnice levý břeh u skály s lávkou)

Trasy pěšího pochodu: 10–15 km

Na krátké trase budou připraveny hry a sou-
těže. V cíli občerstvení, případně možnost 
přepravy lodí přes řeku Lužnici. Účastníci zde 
obdrží pamětní list.                  Petr Chaloupek
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NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 
Neš�pané palivové dřevo  v délkách 2 m

 (cena bez 15 % DPH):
jehličnaté palivové dřevo  

650 Kč/prm

listnaté palivové dřevo bříza   
 

750 Kč/prm

listnaté palivové dřevo dub     800 Kč/prm 

borovice, smrk

listnaté palivové dřevo měkké 550 Kč/prm

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

Ceny viz. webové stránky

PRODEJ  KUŘIC
                2018

 
FIRMA

          NOVÁK
                     RADOMYŠL

BECHYNĚ – 10.00 hod.
 U INFOCENTRA
DNE: || 30. 5. || 27. 6. || 27. 7. || 24. 8.

 || 21. 9. || 24. 10. || 21. 11.

červené, černé kropenaté, modré,
žíhané, bílé  – stáří 20 týdnů
                      cena 165 Kč/ks

tel.- 602 115 750
www.drubez-novak.cz


