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ECHYNSKÝ
ČERVENEC–SRPEN 2018

+ Životní jubilea 

červenec 2018
95 let Filipová Vlasta
93 let Čížková Libuše, Hovorková Vlasta
90 let Malíková Jaroslava, 
 Roesslerová Blanka 
88 let Vomáčková Růžena
87 let RSDr. Michal Otakar, 
 Řeháková Jarmila
86 let Ševčíková Marie, Klůfa Stanislav
85 let Lavičková Libuše
84 let Hovorka Josef, Matyásek Václav, 
 Nováková Wanda
83 let Hrnčárková Anna, 
 Petráňová Hana
82 let Čábelová Božena
81 let Růžička Jaroslav
80 let Haškovcová Marie, 
 Chalupská Anna, Šmídová Růžena
79 let Zelenková Zdeňka
78 let Kroupová Libuše, Matyásková Věra
77 let Bursová Barbora, 
 Zákostelecký František
75 let Bílek Karel

srpen 2018
94 let Kovandová Marie
92 let Stínil Bohumír
89 let Vobůrková Bohumila
88 let Husa Václav, Nosálková Ludmila, 
 Krejčí Vratislav
87 let Danák Jozef, Fábera Václav, 
 Hrádek Miloslav, Piskačová Marie
84 let Bakule Jaroslav, Tupý Václav 
83 let Bakulová Věra
82 let Kojnoková Marie
81 let Ing. Urbaník Ludvík
80 let Hovorková Marie, 
 Švecová Jaroslava, 
 Vrůblová Ludmila
79 let Kordina Jaroslav
78 let Dobiášová Božena
76 let Cmuntová Věra, 
 Kratochvíl František
75 let  Drdová Jindřiška, Mlázovská Jana, 
 Peštová Irena, Trnka Josef, 
 Zeleňáková Ľubica

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
B

VÝSTAVA – NAŠE MĚSTO OČIMA DĚTÍ

V Městském muzeu Bechyně proběhla v měsíci květnu výstava prací žáků Základní školy 
Bechyně ve Školní ulici. V rámci výstavy probíhala zároveň anketa „Volíme nejhezčí 
obrázek“. Rozhodování to nebylo jednoduché – vybrat ten nejhezčí z 84 dětských prací. 
Celkem bylo uděleno 950 hlasů, z nichž pro sebe nejvíce získaly žákyně E. Šťástková 
a V. Siblíková ze 4.A a jejich obrázek Bechyňská duha. Na 2. místě se umístili žáci 8. A s 
obrázkem Naše Město – P. Březinová, M. Spisáková, D. Paletář a M. Procházka. 3. místo 
obsadila opět skupina žáků 8. A – K. Klůfová, Z. Radvanová, O. Porada, V. Hudcová, Š. Cais. 

Výhercům gratulujeme a děkujeme všem dětem za krásnou, podnětnou a  barevnou 
výstavu.

Městské muzeum a Městské informační centrum Bechyně

+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 7. června 2018 bylo v obřadní 
síni přivítáno starostou města Bechyně 
Ing.  Pavlem Houdkem těchto deset nej-
mladších bechyňských občánků: Jiří Hladík, 
Melissa Lichá, Jakub Ševčík, Veronika 
Smíšková, Adéla Komínková, Ema Musál-
ková, Mia Magdalena Dünker, Rozálie 
Huislová, Daniel Hamaj, Sofie Vodenková. 
Slavnostní obřad hudebně doprovodili 
zástupci ZUŠ V. Pichla Bechyně. Přítomní ro-
diče pro své děti obdrželi pamětní list s dár-
kovým poukazem v hodnotě pěti set korun, 
knihu s věnováním, květinu a další dárky.

+ KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA
13. 6. 2018

ź Schválen prodej části pozemku par. č. 
2577/6 o výměře 76 m  v k.ú. Senožaty 

u Bechyně, která byla oddělena od tohoto 
pozemku a označena novým par.č. 577/2 
v  k.ú. Senožaty u Bechyně za celkovou 
kupní cenu 4.560 Kč.

ź Schválen prodej dvou bytových 
jednotek v domě Na Libuši o velikosti 3 + 1, 
každý za kupní cenu 820.000,-Kč a bytovou 
jednotku 2+1 za kupní cenu 581.239,-Kč.

ź Zastupitelé schválili celoroční hospo-
daření města Bechyně za rok 2017, a to bez 
výhrad. Zároveň schválili závěrečný účet 
města Bechyně včetně Zprávy o  výsledku 
přezkoumání hospodaření města Bechyně 
za rok 2017, které vykonali kontroloři 
Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Plnění rozpočtu města Bechyně za rok 2017 
po konsolidaci:
celkové příjmy: 142.574.502,42 Kč
celkové výdaje: 136.353.067,65 Kč
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 
(přebytek): 6.221.434,77 Kč
třída 8 financování:   - 6.221.434,77 Kč

ź Schválena rozpočtová opatření 
č. 18-21/2018 (podrobněji na úřední desce 
a webu města).

ź Město podpoří dotací obnovu měš-
ťanského domu č.p. 37 v  Klášterní ulici 
v Bechyni a restaurování 30 ks kamenných 
náhrobků na židovském hřbitově v Bechyni. 
Na každou z těchto kulturních památek byla 
schválena dotace 40.000,-Kč.

S ohledem na rozsah přijatých usnesení 
není možné všechna zveřejnit ve zpravodaji. 
Všechna usnesení zastupitelstva a jejich 
úplná znění jsou zveřejněna na úřední desce 
a na webu města (www.mestobechyne.cz), 
případně jsou k nahlédnutí na MěÚ.

(fs) 



+ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 
V BECHYNI

Prvním krokem ke správnému třídění 
odpadu v domácnostech je získání potřeb-
ných informací. Každá domácnost by měla 
vědět, jaký je systém třídění odpadu v její 
obci. Města nebo obce zavádějí třídění 
jednotlivých odpadů postupně, někde se 
zatím třídí jen základní odpady. V Bechyni 
třídíme mnoho let papír, sklo a plasty, od 
roku 2013 nápojové kartony. Dále máme 
v  Bechyni umístěné kontejnery na elektro-
odpad, drobné kovy či speciální nádoby na 
textil. Od roku 2015 svážíme od dubna do 
konce října bioodpad z hnědých BIO nádob. 
Občané Bechyně mohou využívat i sběrný 
dvůr.

Sklo, plasty a papír se třídí všude
V Bechyni třídíme bílé i barevné sklo do 

zelených kontejnerů. Veškerý plast patří do 
žlutých kontejnerů, do kterých dáváme i te-
trapakové krabice neboli nápojové kartony. 
Do žlutých kontejnerů však nepatří novodu-
rové trubky, plastové nárazníky z aut a PVC.

Není papír jako papír 
Do kontejneru na papír patří všechny 

druhy papíru včetně lepenkových krabic, 
samozřejmě rozložených, aby nezabíraly 
místo, dál časopisy, noviny, sešity, obálky 
i  s fóliovými okénky, nevadí papír s kance-
lářskými sponkami. Do modrých kontejnerů 
se naopak nesmí umisťovat zaolejovaný či 
jakkoliv znečištěný papír ani dětské pleny, 
které se dávají do směsného odpadu. 
Použité papírové kapesníky nepatří do 
kontejneru na papír z hygienických důvodů.

 
I bioodpad je cennou surovinou 

Převážně v zástavbě rodinných domů se 
od roku 2015 rozvíjí i třídění bioodpadů. 
Každá domácnost produkuje 30 až 40 
procent biologicky rozložitelného odpadu. 
Ten patří do hnědých sběrných nádob, 
o které je v Bechyni velký zájem. Několik 
nádob je umístěno na veřejných prostran-
stvích spolu s dalšími nádobami na tříděné 
odpady, většina je jich ale u rodinných domů. 
Hodně se zapomíná na to, že do hnědých 
nádob se v první řadě ukládá kuchyňský 
odpad vyjma živočišných produktů, dále 
odpad ze zahrad z pletí, spadané znehod-
nocené ovoce. Takový odpad lze doplnit 
posečenou trávou. Občané by měli před-
cházet vzniku odpadů, trávu a vhodné 
zbytky bioodpadů ke kompostování lze na 
vlastním pozemku kompostovat a tím získat 
kvalitní hnojivo. Město není povinno odvážet 
majitelům zahrad veškerou posečenou trávu 
z těchto ploch. Pokud má někdo větší 
zahradu, lze trávu dovézt do sběrného 
dvora. V letošním roce město pořídilo 
další hnědé nádoby, ještě jsou pro 
zájemce k dispozici.

Pozor na chyby v třídění 
Častou chybou bývá, že lidé mezi sklo 

vyhazují porcelán a keramiku. Ty se nedají 
znovu tavit a nemohou se tedy recyklovat se 
sklem. Podobné je to i s rozbitými zrcadly, 

vrstva kovu na zadní straně způsobuje 
problémy při tavbě odpadního skla. Dalším 
omylem je, že tříděný odpad musí být 
dokonale umytý. Důležité je, aby v oba-
lových odpadech nebyly zbytky jídla, olejů, 
mastnoty či jiného obsahu.

Sběrný dvůr 
a směsný komunální odpad

Ve směsném komunálním odpadu by 
neměl končit plast, papír, sklo, kov a biolo-
gicky rozložitelný odpad. Polystyren, ten 
patří mezi využitelné plasty nebo přímo na 
sběrný dvůr, kde se sbírá odděleně. 
Polystyrenové tácky znečištěné od masa 
z  důvodu zápachu do plastů však nepatří. 
Do černých kontejnerů ani k nim nepatří také 
velkoobjemový odpad, sanitární zařízení, 
pneumatiky, kovy, stavební suť či nebezpeč-
ný odpad. Velkoobjemový odpad, biologicky 
rozložitelný odpad včetně větví, pneumatiky, 
elektrozařízení a ty druhy odpadu, s nimiž si 
občané města Bechyně nevědí rady, mohou 
odvézt do sběrného dvora, kde jim obsluha 
poradí, kam odpad umístit. 

Na sběrném dvoře nemá končit běžný 
směsný komunální odpad, na ten jsou 
určeny popelnice u rodinných domů a černé 
kontejnery v sídlištích. Proto není důvod 
tento odpad ještě přijímat na sběrném dvoře. 
V poslední době, hlavně v letních měsících, 
odevzdaného směsného odpadu na sběr-
ném dvoře přibývá. Často je tento odpad 
vyhazován v pytlích, které obsahují vše. 
Obsluha sběrného dvora má omezenou 
kontrolu obsahu pytlů, které se vzápětí 
roztrhnou. Při výsypu na skládce je ale 
problém, že ve směsném odpadu ze 
sběrného dvora jsou i tříditelné komodity. 
Z  těchto důvodů příjem tohoto odpadu bude 
na sběrném dvoře omezován, sběrný dvůr 
slouží pro sběr vytříděného odpadu. Na 
čtyřčlennou domácnost při třídění odpadu 
stačí jedna popelnice. Sběrný dvůr není 
určen pro odpad od právnických osob a pro 
odpad fyzických osob vzniklý při jejich 
podnikatelské činnosti. Využívání sběrného 
dvora je pro občany Bechyně, Hvožďan 
a Senožat zdarma. Využívat sběrný dvůr 
zdarma mohou i majitelé chat, chalup a bytů, 
ve kterých není nikdo trvale hlášen k pobytu, 
stavby jsou umístěny na k.ú. Bechyně, 
Hvožďany nebo Senožaty a zároveň jejich 
majitelé v Bechyni platí poplatek za odpad.

Stavební odpad
Stavební odpad není komunálním odpa-

dem, proto nakládání s tímto odpadem není 
zahrnuto do ročního poplatku vybíraného od 
občanů za nakládání s komunálním odpa-
dem. To platí i o polystyrenu určenému 
k  zateplování budov. Stavební odpad je 
povinen každý likvidovat na své náklady.

NEJVĚTŠÍ CHYBOU JE NETŘÍDIT 
VŮBEC!!!

Často se lidé ptají, proč by měli třídit 
odpad, který nakonec stejně není čistý a pak 
se vše sváží jedním vozem na skládku. To 
však není pravda. Je třeba si uvědomit, že za 
každý kilogram odpadu uložený do popel-
nice nebo odpadkového koše a následně 
odvezený na skládku, zaplatí město 2 Kč. 
S tímto odpadem jsou problémy, neboť nikdo 
v okolí svého bydliště skládku nechce 
a  poplatky za uložení odpadu na skládku se 
budou stále zvyšovat. Povinnost třídit komu-
nální odpady na papír, plast, sklo, kov 
a  biologicky rozložitelné odpady je dána 
občanům ze zákona a vyplývá i z obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2015 města Bechyně, 
která stanovuje systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a systém 
nakládání se stavebními odpady vznika-
jícími na území města Bechyně a jeho 
městských částí.  Pokud někdo ze zásady 
netřídíte odpady, alespoň neznehodnocujte 
svým odpadem již odpady vytříděné. 

LB

MOJE ODPADKY
Někteří tvrdí, plastové obaly je třeba 
separovat,

jiní namítají, plastové obaly je třeba 
zálohovat,

my říkáme, plastové obaly je třeba 
neprodukovat!

Někteří tvrdí, problém s plasty musí vyřešit 
zákonodárci,

jiní namítají, problém s plasty musí vyřešit 
firmy,

my říkáme, je to na každém z nás!

Co nebudeme kupovat, to se nebude 
vyrábět.

Kdyby nikdo nekupoval balené vody, 
neexistovaly by PET lahve.
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1/  Oprava fasády ZŠ Františka Křižíka
2/  Dokončeny terénní a sadové úpravy 
 v Libušině ulici
3/  Rekonstrukce sociálního zařízení 
 u restaurace v kulturním domě
4/  Obnova teplovodu sídl. Obránců míru
5/ Rekonstrukce ulice Za Trubným 
6/ Oprava Lázeňské ulice
7/ Oprava fasády a výměna výplní bytového 
 domu na sídl. Na Libuši

5

6

7
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VÝSTAVA 
VĚNOVANÁ MOSTU 
V BECHYNI, 
HERNA PRO DĚTI

               A BLEŠÍ TRH
(Léto v muzeu)

Již jsme avizovali, že se v letošním roce 
věnujeme 90. výročí dostavby mostu zva-
ného Duha, místní národní kulturní památky. 
Přijďte si v létě prohlédnout fotografie ze 
stavby mostu a mimo jiné sbírku suvenýrů, či 
výročních a památečních předmětů, na 
kterých byl využit most jako symbol. Děti si 
mohou pohrát v prostoru interaktivní výsta-
vy, kde se seznámí s rozličnými mosty 
z  celého světa. Víte, že v některých tro-
pických zemích existují živé mosty z lián, 
nebo v kterém americkém městě leží most 
Zlatá brána? Nebo že se návrhy mostů 
zabýval také Leonardo Da Vinci? Přijďte si 
postavit most či lodičku a pohrát si u nás, ať 
jste staří či mladí… V srpnu se k již tradičním 
„Dotekům“ t. j. programu ku příležitosti pouti 
ve svátek Nanebevzetí Panny Marie připo-
jujeme bleším trhem. A proto prosíme, stále 
můžete nosit věci do našeho bazaru, který 
běží v muzeu. Veškerý výtěžek z těchto akcí 
bude věnován na opravu sochy sv. Zikmun-
da (bude dokončena v říjnu tohoto roku).

Krásné léto přeji a sama se těším na 
bohatý kulturní program v Bechyni. 

JJ

+POZVÁNKA NA 
HRAVOU VÝSTAVU 
MOSTY MEZI NÁMI 
V MĚSTSKÉM MUZEU...

Ať jste malí nebo velcí, přijďte si trochu 
pohrát a něco nového se dozvědět o mos-
tech z celého světa. Víte, že zvěř chodí přes 
ekodukt? Vybavujete si často prezentovaný 
průhledný most umístěný v oblasti Chu-nan 
v Číně, ve výšce 300 m, na kterém prožívají 
někteří lidé panickou hrůzu? Známe mnoho 
typů mostů např. skládací či pontonové, ale 
slovo most existuje i v přeneseném významu 
jako spojení lidí, národů. Používáte někdy 
oslí můstek? Všichni mostofilové, přijďte si 
pohrát do muzea. Výstavu pro nás opět 
připravili manželé Svobodovi. Vstupné v so-
bě zahrnuje v průjezdu probíhající výstavu 
o  mostu bechyňském, na té hravé si pohrají 
i  menší, mohou složit lodičku a na muzejním 
dvorečku si jí ve vodní dráze pustit. 

JJ

+JITEX V BECHYNI

Dne 15. května proběhla v muzeu 
svolaná schůzka bývalých zaměstnanců 
podniku Jitex v Bechyni. Děkujeme, že jste 
přišli v tak hojném počtu a pomohli nám 
i přes zmatečnost a naši nepřipravenost se 
něco dozvědět. Předkládáme dosavadní 
výzkum pracovníků muzea v Písku. Aby 
mohla vzniknout důstojná výstava a aby 
mohla být část prezentována i v Bechyni, 
prosím, znovu se ozvěte se svými infor-
macemi muzeu v Bechyni (či jen zanechte 
na sebe kontakt), sběr stále pokračuje.

Podobně jako některá další místa v již-
ních a jihozápadních Čechách je i Bechyně 
spojena s dějinami největšího českoslo-
venského pletařského závodu, národního 
podniku Jitex Písek. Tento průmyslový 
kombinát byl v Písku založen na zelené 
louce v takzvaném programu industrializace 
průmyslově chudých krajů v roce 1949. 
Příští rok tomu bude již 70 let. Písecké 
muzeum chystá u příležitosti tohoto kulatého 
výročí na jarní měsíce roku 2019 velkou 
výstavu. Už v předstihu oslovilo veřejnost, 
obrací se na pamětníky a třeba i na Vás, aby 
zachytilo a uchovalo vzpomínky a příběhy 
z  dějin závodu i lidí, kteří tam pracovali, 
s  podnikem ži l i ,  leckdy se účastni l i 
sportovních a kulturních nabídek podniku, 
jezdili na společné rekreace, nebo třeba 
jenom kupovali módu a produkty pletařské 
výroby, roláky, košile apod. Vedle vzpomí-
nek zajímají písecké muzejníky samozřejmě 
také předměty a hmotný materiál spojený 
s  dějinami závodu, typicky fotografie, 
kroniky, vyznamenání a stejně tak i dodnes 
uchované ukázky oděvů a oblečení. 
Chcete-li se podělit s ostatními o část své 
minulosti nebo i třeba o část svého šatníku, 

můžete písecké muzejníky naším prostřed-
nictvím kontaktovat. Vybrané vzpomínky 
a předměty budou prezentovány na výstavě 
v Písku a následně i v Bechyni, některé pak 
po domluvě zapsané do sbírek našich 
muzeí.

Samotná historie textilní výroby v Bechy-
ni začíná ještě před Jitexem. V roce 1948 
byla do zámecké jízdárny přemístěna 
konfekce pletených výrobků ašské Tosty. 
Nebylo to nic neobvyklého. Tehdy byla do 
jižních Čech z pohraničí přesunuta řada 
menších dílen i větších závodů. Textilkám se 
v oblasti „bývalých Sudet“ nedostávalo 
pracovních sil, což se střetlo i s požadavkem 
zprůmyslnit dosud hospodářsky spíše 
zaostalé kraje. Do Bechyně byly z Tosty 
dovezeny tehdy již starší a nepraktické 
„silostoly“, pracovaly u nich ženy z domác-
nosti i ty, které přicházely z venkova. 
Začínalo se s třiceti lidmi, postupně pak 
počet pracovníků a hlavně pracovnic narůs-
tal. Šilo se výplňkové pročesávané prádlo, 
hedvábné kombiné a plavky. V 70. letech 
20. století pracovalo v bechyňském Jitexu na 
200 lidí. Denní produkce čítala na 3 500 kusů 
výrobků, převážně pulovrů a halenek. 
Stávající prostory v zámecké jízdárně již byly 
závodu malé, do budoucna se počítalo 
s  navýšením produkce. Proto v letech 1976 
až 1979 byl vybudován takzvaný nový 
závod. Do nových prostor byl provoz pře-
stěhován během několika dnů (27. února až 
3. března) roku 1980, a to bez výpadku 
výroby. Po přestěhování do nového objektu 
se výrobní program závodu podstatně 
proměnil. Vyráběly se dámské a dívčí 
saténové bundy, jednoduché pulovry 
sportovního typu, část dílny se speciali-
zovala na náročnější bavlněné výrobky. 
V Bechyni se také vyráběly zakázky pro Dům 
módy i pro export, zvláště pro Sovětský svaz 
(druh Zinara, Korka, Komba), Bulharsko 

(druh Fela, Sorelo) a také na západ, 
především Německo. Výrobní program 
závodu se po celá 80. léta rok od roku měnil. 
Například hned následujícího roku 1981 tak 
byly v závodě vyráběny halenky, tílka, 
dětské kalhotky a pyžama, bundy a pulovry 
z  postřiženého plyše, oděvy určené pro 
sport a opět i pro Domy módy a pro export. 
Bechyňský závod jako první v rámci celého 
národního podniku Jitex také v tomto roce 
začal zpracovávat nový úplet ze stopro-
centního polyakrylnitrilového vlákna (PAN). 
Novinkou roku 1984 byla výroba pánských 
slipů, pokračovala výroba halenek, triček, 
pulovrů, vyrábělo se pro prodejny Luxus i pro 
export. Výrobky z Bechyně si bylo možné 
koupit v Sovětském svazu a dalších socia-
listických státech, ale například také v Nor-
sku, Finsku, Švédsku, Německé spolkové 
republice a Rakousku.

Vzpomínáte?

Zdeněk Duda, Prácheňské muzeum Písek 

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

KNIHOVNA V LÉTĚ

Umíte rozdávat radost? 
Určitě ano. Zkuste motivovat 
i vaše děti, aby uměly ostatní 

potěšit a pomáhat. Jak na to? Stačí umět číst 
a kliknout na www.ctenipomaha.cz. Každý 
školák přečtením knížky a vyplněním testu 
získá kredit v hodnotě 50 Kč, který věnuje na 
nějaký charitativní projekt. Jedním z vy-
braných cílů je i projekt Už jsem čtenář, který 
chce v těch nejmladších dětech probudit 
chuť si číst. Aby pochopily, že čtení je zábava 
a největší potěšení! Bez této dobročinnosti 
by bylo obtížné knížky pro začínající čtenáře 
financovat. V letošním roce jsme do projektu 
přihlásili celkem 59 prvňáčků a získali pro 
všechny knížku od Evelíny Koubové Brácho-
va bota. Vypráví příběh o rodině, sourozen-
cích a popleteném pavoučkovi Jeronýmovi. 
Kromě knihy děti na památku dostaly 
čtenářský řád a čestnou průkazku, kterou 
musíte přijít osobně do knihovny aktivovat. 
Každou registraci dítěte do 15 let musí 
podepsat jeho zákonný zástupce a doložit 
svým občanským průkazem. 

Před prázdninami upozorňujeme na 
změnu výpůjční doby na prázdninovou a 
na uzavření knihovny z důvodu čerpání 
dovolené od 16. do 27. 7.

Pokud budete během léta cestovat vla-
kem nebo si půjdete zaplavat na městskou 
plovárnu a nebo procházkou dojdete na 
bechyňské náměstí, vězte, že tam všude 
objevíte naši miniknihovnu a v ní skvosty, 
které sice někdo už odložil, ale určitě ještě 
stojí za přečtení! Neváhejte a půjčte si, 
přečtěte, vraťte nebo přineste nové!

 Příjemnou dovolenou!
EH 
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+DALŠÍ ASPEKTY 
ŽIVOTA V BECHYNI ZA 
PRVNÍ SVĚTOVÉ 
VÁLKY

Dalším, dosud nevzpomenutým jevem, 
který provázel válečný čas v obcích, bylo 
rekvírování zvonů, popřípadě více či méně 
uměleckých předmětů z jistých kovů pro 
válečné účely. Válečným událostem tedy 
padly za oběť i čtyři bechyňské zvony, které 
byly sejmuty v roce 1916 (27. listopad – 
přijelo 10 vojáků na děkanství a 5 minut před 
16 hodinou se rozezněl umíráček a potom 
všechny čtyři zvony. Vojáci – Němci sňali 
třetí a čtvrtý zvon tj. čtvrtník a umíráček 
a  společně s větším zvonem od sv. Michala 
je odvezli na nádraží. Zvony z děkanského 
chrámu měly názvy: Petr, Pavel a Karel. 
Náhrada přišla z eráru 24. 2. 1917 – 1479 K 
a 220 haléřů, peníze byly uloženy na 
spořitelní knížku). Další cenné předměty 
včetně 27 cínových píšťal z varhan byly na 
počátku stejného roku odvezeny z děkan-
ského chrámu. V roce 1918 byly nakonec 
odvezeny i cínové předměty z kláštera. 
V  deníku paní Marie Fáberové, selky z Čer-
nýšovic, jehož přepis je uchováván ve 
sbírkách muzea, čteme o dojmech obyčej-
ných lidí z téhle mašinérie: „...prý zazvonějí 
všema zvony a najednou přestanou 

a počnou je rozbíjet… To je smutné, lidé 
pláčou jako o pohřbu, ale nemohou nic 
dělat.“ Uvědomme si, že zvonění zvonů 
provázelo lidi po celý den jako prostředek 
měření času a rozdělování jejich práce. 
Navíc byl zvuk zvonů spojen s oznámením 
o úmrtí, či se začátkem slavné mše atd. Tedy 
ke všem útrapám, které museli lidé v zázemí 
snášet, toto bylo dalším zásahem do života.

Postupně byl též omezován život ideový. 
Tím myslím politické smýšlení a jednotlivé 
projevy jakéhokoli nacionálního myšlení či 
projevené nespokojenosti s c. k. zřízením, ať 
již na takové půdě, jako je např. hudební 
výchova ve škole. Mládež nesměla zpívat 
školní, sokolské aj. písně. Byly potírány 
čítanky s nevhodnými texty. Během naroze-
nin členů císařské rodiny, či na oslavu 
vyhrané bitvy bylo povinné vyvěšovat pra-
pory. To jest pro Česko červeno-bílý a ra-
kouský černo-žlutý. „15. srpna v neděli 
o  pouti obcházel strážník Trojáček oby-
vatelstvo, aby 17. srpna na 85. narozeniny 
císaře J. V. vlály všude prapory… 17. srpna 
svolána na radnici slavnostní schůze 
zastupitelstva k narozeninám císaře a na 
závěr byla třikrát provolána sláva k dalšímu 
životu J. V…, pak se všichni včetně 
knížecích úředníků odebrali na slavnostní 
mši, na jejíž konci všichni zpívali rakouskou 
hymnu...“ Uvědomme si, že toto vše 
probíhalo v době, kdy lidé byli zatíženi říze-

ným a omezeným potravinovým systémem, 
neustálými sbírkami na frontu atd. Po vsích 
začali později chodit s výběrčími rekvizic 
i vojáci se zbraněmi, aby bylo předejito 
konfliktům. Kronikář toto nazval bodákové 
ovzduší. Z dojmů lidí vyplývá, že se cítili, jako 
kdyby žili o 300 let dříve, tedy v přísném 
absolutismu, který následoval po třicetileté 
válce. Bylo jasné, že taková situace (poli-
tické vření v jednotlivých národech pod 
vládou císaře, vojenské neúspěchy a jiné…) 
nebyla dlouhodobě udržitelná. V posledních 
článcích jsme si tedy představili, a ne každý 
si toto umí dnes uvědomit, jak zasahovala 
válečná doba do dění mimo frontu. Naskýtá 
se tedy úvaha, zda si něco podobného 
umíme představit pro poměry dnešní. 

Jana Janáčková, Josef Štefl

Na závěr ochutnávka z písniček vojáků:

Jen ty se šátečku, jen ty se toč, já mám jít 
na Rusa a nevím proč ...

My jsme ta říšská armáda, kdyby do nás 
husa kopla, tak jsme vzhůru nohama ...

Použité materiály: 
Pamětní kniha obce Bechyně 1892–1927, 
původně na https://digi.ceskearchivy.cz/, 
deník paní Marie Fáberové, přepsaný ve 
Farní knize obce Sudoměřice, uložený ve 
sbírkách Městského muzea

+SÍŤ ELEKTROKOL 
V JIŽNÍCH ČECHÁCH

Jihočeský kraj ve spolupráci s Jiho-
českou centrálou cestovního ruchu 
připravuje pro letošní rok další rozšíření 
sítě půjčoven elektrokol. Pokračuje tak 
projekt „Síť elektrokol na území Jihočes-
kého kraje" zahájený v roce 2015. Jeho 
cílem je zpřístupnění cykloturistiky 
starším či méně pohyblivým výletníkům.

Elektrokolo s pohodlnou sedačkou má 
nízký nástup a elektrický pohon, který 
pomáhá cyklistovi při jízdě. Maximální 
dojezdová vzdálenost je zhruba 100 
kilometrů. Celodenní zapůjčení kola vyjde 
seniora (+55 let) a držitele průkazu ZTP na 
150, ostatní pak na 250 korun. V ceně je 
nabitá baterie, mapa s popisem tras, GPS 
navigace, zámek a na vyžádání vzpomín-
kový e-mail se záznamem absolvované 
trasy z paměti GPS.

V současné době se půjčovny v jižních 
Čechách nacházejí v Nových Hradech, 
Borovanech, Trhových Svinech, Suchdole 
nad Lužnicí, Jindřichově Hradci a Nové 
Bystřici. Cyklisté si tak mohou v současné 
době vypůjčit celkem 26 elektrokol. 

Od letošního července najdete půjčovny 
v dalších místech v regionu. V rámci třetí 
etapy projektu „Elektrokola pro seniory 
(a nejen pro ně)“ tak návštěvníci jižních Čech 
budou moci vyzkoušet elektrokola v Bechy-
ni, Písku, Hluboké nad Vltavou, Deštné 
a  Vráži u Písku. Na těchto místech bude 
cykloturistům k dispozici dalších 28 kol. 

Spolu s kolem dostanou cyklisté i leták, 
který obsahuje 5 doporučených tras ve-
doucích okolím jednotlivých půjčoven, 
mapku, výškový profil tras, tipy k návštěvě 
zajímavých míst i možnosti občerstvení.

Projekt „Rozšíření sítě elektrokol na 
území Jihočeského kraje“ byl podpořen 
Skupinou ČEZ.

NOVINKA – 
ELEKTROKOLA 
V MĚSTSKÉM 
INFORMAČNÍM 
CENTRU BECHYNĚ

Poznejte krásy Bechyňska za řídítky 
elektrokola. Žádný kopec není překážkou, je 
jen na Vás, jak dlouhou trasu si zvolíte, nebo 
zda využijete některou z nabízených tras po 
okolí. 

Od července 2018 je možné využít nové 
služby v Městském informačním centru 
Bechyně, nám. T. G. Masaryka 140. Zapůjčit 
si zde můžete čtyři elektrokola APACHE 
Elegance 2018 Bosch 300W. Zapůjčené 
kolo pak vrátíte zpátky do Infocentra do kon-
ce otevírací doby.

Cena:  Senior (55+) a ZTP:  150,-/den
Ostatní:  250,-/den
Otvírací doba: červenec – srpen 
PO–NE 9.00–12.00 12.30–17.00

Krásné zážitky na Vašich cyklovýletech 
jihočeskou krajinou.

Městské informační 
centrum Bechyně

VÝZVA 
Kabelkový 
veletrh Deníku 
2018 !!!

Deník vyhlásil charitativní akci na pomoc 
talentovaným dětem. Pomoci můžete i vy! 
Sbíráme nejen dámské kabelky, ale i dětské 
knížky, bižuterii, pro holky panenky a pro 
kluky angličáky. Sbírka potrvá celé léto 
(cca do konce srpna). Shromážděné věci se 
budou prodávat za symbolické ceny při 
pátém ročníku veletrhu, a to ve středu 
5.  září 2018 v IGY Centru v Českých 
Budějovicích. 

Výtěžek bude rozdělen prostřednictvím 
Městské charity v Českých Budějovicích 
talentovaným dětem na další rozvoj jejich 
nadání.

Milé bechyňské dámy, najdete-li také vy 
ve svých skříních kabelky či bižuterii, které 
ještě mohou dalším ženám udělat radost 
a zároveň pomoci dobré věci, přineste nám 
je do Městského informačního centra 
Bechyně, nám. T. G. Masaryka 140. 

Otvírací doba: 

PO–NE (červenec–srpen): 
9.00–12.00  12.30–17.00

Městské informační centrum Bechyně

VÝZVA!

Pokud vlastníte fotografii ze starého 
hřbitova, na níž je zachycen hrob, v němž 
odpočívá český buditel a donátor českých 
vlastenců 19. století Josef Ambrož 
Gabriel, prosím o její zapůjčení.

Kontaktujte mě přes Městské muzeum 
nebo na e-mail ogor@centrum.cz
 

Děkuji, Josef Štefl  
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BYLINKOVÁ ČAJOVNA, VÝTVARNÁ DÍLNA

10.00 ZAHÁJENÍ – odpálení pomníku

10.05 Pralesní pohádky
 Tonda Novotný 

11.00 Tři zlaté vlasy děda Vševěda
 Divadlo Víti Marčíka

14.00 Naše nejmilejší hra

14.15 Cirkusajdo
 Divadélko Máma a Táta

15.00 Dukto
 Cink Cink Cirk

16.00 Jak se Jíra mlynářem stal
 Divadlo Dokola

17.00 Cukrárna u Šilhavého Jima
 Divadlo Čučka 

20.00 Deka & Pohoda
 20 000 židů pod mořem

21.00 Goršek
 Pliska, Lyga, Valerián

PROGRAM

B E C H Y N Ě
K L Á Š T E R N Í Z A H R A D A

14. 7.

2
0

1
8

VSTUPNÉ:   dospělí 120 Kč, děti 60 Kč
představení vhodné pro děti

Projekt podpořili:

ZUŠ V. Pichla
MAS Lužnice
DPS Bechyně

Ve spolupráci:

Pátek 17. srpna  
21.00 SLOVANSKÉ NEBE (klášterní zahrada)
 Ochotnický soubor Radětice  Vstupné 80 Kč
  

Sobota 18. srpna  Vstup zdarma

13.00 ŘEMESLNÝ TRH (nám. T. G. M.)

 BLEŠÍ TRH  (Městské muzeum do 17 h)

 ŠUMAVSKÁ 8
14.15 SPOLEKTIV
15.30 BONSAI č. 3
16.45 JOSEF PANSKÝ TRIO
18.00 NÁHODNÝ VÝBĚR
19.15 DEERCE
20.30 CIRKUS BROTHERS
V průběhu odpoledne atrakce pro děti v parku, tvořivá dílnička aj.
  

Neděle 19. srpna  

   9.00 SLAVNOSTNÍ PŘÍJEZD ELINKY (most DUHA)

 OTEVŘENÍ MULTIFUNKČNÍHO
 PROSTORU ČESKÝCH DRAH
10.00 SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE (klášterní kostel)

17.–19. 8. 2018
echyňské doteky

KULTURNÍ
HUDBA

Středa 4. července / 19.00 h / Nám. T. G. M. / Vstupné dobrovolné
Recitál písní a průřez celoživotní tvorbou

HONZA INGR A HOSTÉ

KONCERT LEKTORŮ
Středa 25. července / 19.30 hod. / Sál ZUŠ / Vstupné 60, 120 Kč
Komorní skladby od Purcella, Zelenky a jiných barokních skladatelů

BAROKNÍ HUDBA DOBY PURCELLOVA PŮSOBENÍ V 
CHAPEL ROYAL
Sobota 28. července / 19.30 h / Klášter. kostel / Vstupné dobrovolné
Díla Purcella, Blowe a Pelham Humphreye – zpěv a dobové nástroje

KONCERT LEKTORŮ 
Středa 1. srpna / 19.30 hodin / Sál ZUŠ / Vstupné 60, 120 Kč
Komorní skladby od A. Dvořáka, F. Schuberta a jejich současníků.

KONCERT ORCHESTRU, SBORU A SÓLISTŮ
Čtvrtek 9. srpna / 16.00 h / Zám. jízdárna / Vstupné 60, 120 Kč
Orchestr, sbor a sólisté kurzu La Pellegrina uvedou Dvořákovu Te 
Deum a symfonickou báseň Praga od Josefa Suka

KONCERT LEKTORŮ
Neděle 12. srpna / 20.00 hod. / Sál ZUŠ / Vstupné 60, 120 Kč
Komorní skladby Mendelssohna, Šostakoviče a jiných skladatelů.

LA PELLEGRINA 2018

KULTURNÍ

Neděle 5. srpna / 13.00 h / Stadion / Vstupné 50, 150 a 180 Kč
Jihočeští rodáci, Chodovarka, Černovická dechovka, Moravská 
Veselka, Keramička. Festivalem provází Helena Hýnová.

BECHYŇSKÝ FESTIVAL 
DECHOVÝCH HUDEB – XXVI. ročník

DIVADLO

Sobota 14. července / 10.00 h / Klášter. zahrada / Vstupné na 
celou přehlídku: děti 60 Kč, dospělí 120 Kč

DIVADLO V TRÁVĚ – XXVI. ročník

Změna programu vyhrazena





dospělí 
180 Kč

důchodci
150 Kč

děti 
50 Kč
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Akci podpořili:
+  S D H  B E C H Y N Ě  +  D J P A U L . C Z +

+ ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ + C – SERVIS +

Projekt podpořili: Mediální partneři: 

VÝSTAVY

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
Potrvá do 30. září / Průjezd muzea / Vstupné 20 a 30 Kč
Výstava představí fotografie ze stavby v letech 1926–1928, most 
Duha ve výtvarném umění, most jako symbol města Bechyně na 
suvenýrech a památečních artefaktech aj.

 MOSTY MEZI NÁMI – interaktivní výstava
Potrvá do 30. září / Přednáškový sál muzea a na dvorku muzea / 
Vstupné 50 Kč, školní skupiny 20Kč, rodinné vstupné 150 Kč
Bez mostů by se nám těžko žilo, obzvlášť v Bechyni. A tak 
k  devadesátým narozeninám našeho jubilejního mostu – Duhy – 
jsme připravili hravou výstavu na jejich oslavu.

 TAJEMSTVÍ TVARŮ
Vernisáž v pátek 3. srpna / Galerie muzea / Vstupné 30 a 20 Kč 
Výstava výtvarných prací Antonína Suchana potrvá do 30. září.

GALERIE GALVÍNA
 IRENA NOVÁKOVÁ – obrazy
 KAREL FRANTEL – keramika
Výstava potrvá do 3. srpna.
  

 TEREZA KUHNOVÁ 
Vernisáž v sobotu 4. srpna v 15 hodin
výstava potrvá do 30. srpna

GALERIE U HROCHA
 KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU
Výstava fotografií Jany Jedličkové

GALERIE 2+1
 ČLOVĚK ZE VŠECH STRAN
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Václava Pichla

AJG
 PETRA KŘIVOVÁ / PEŠKOVÁ
  – KŘÍŽOVÁ CESTA
Výstava absolventky Akademie výtvarných umění v Praze potrvá 
do 7. října.

 VÝBĚR ZE SYMPOZIÍ AJG
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.Výstava potrvá do 7. října

 ALŠOVA ZEMĚ / CESTOU NECESTOU
Odkazuje na souběžnou výstavu krajinomaleb v Zámecké jízdárně 
v Hluboké nad Vltavou.

GALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA
 MARKÉTA MAZANCOVÁ – obrazy
Výstava potrvá do 22. července

STÁLÁ EXPOZICE VLADIMÍRA PRECLÍKA

KALENDÁŘKALENDÁŘ

www.kulturnidum.cz

ČERVENEC–SRPEN 2018



KINO BECHYNĚ 

 www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně
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5. 7. ČTVRTEK VE 20.00

MANŽEL NA ZKOUŠKU
Komedie / Romantický – USA

A. Faris, E. Longoria a J. Hannah v komedii
o ztrátě paměti a falešné manželce.

112 minut, české titulky, od 12 let, 120 Kč

7. 7. SOBOTA VE 20.00

ANT-MAN A WASP
Akční / Dobrodružný – USA

Nová kapitola studia Marvel o super-
hrdinech, kteří se umějí zmenšovat.

109 minut, český dabing, od 12 let, 120 Kč

11. 7. STŘEDA VE 20.00

MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA
Dobrodružný / Komedie / Fantasy – 
Španělsko, Belgie, Portugalsko, VB

RežieTerry Gilliam (12 opic, Král rybář...)
132 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

13. 7. PÁTEK V 17.00

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

Animovaný – USA
Vydáme se na výletní parník, kde si má 
Drákula oddechnout od práce v hotelu.

87 minut, český dabing, přístupný, 120 Kč

13. 7. PÁTEK VE 20.00

MRAKODRAP
Thriller / Akční – USA

Dwayne Johnson, akční hrdina, vyráží do 
smrtonosné pasti zachránit rodinu.

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

17. 7. ÚTERÝ VE 20.00

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Komedie / Drama – ČR

Podle stejnojmenného bestselleru Josefa 
Formánka. Místy vtipný, místy smutný.

93 min, přístupný od 15 let, 120 Kč

20. 7. PÁTEK VE 20.00

PRVNÍ OČISTA
Horor – USA

 Pokračování originální hororové série. 
103 min, české titulky, od 15 let, 120 Kč

26. 7. ČTVRTEK VE 20.00

PLÁN ÚTĚKU 2
Thriller / Akční – USA, Čína

Ray Breslin (S. Stallone) se stále živí 
testováním zabezpečení ve věznicích. 

93 min, český dabing, od 15 let, 120 Kč

1. 8. STŘEDA VE 20.00

CHATA NA PRODEJ
Komedie / Drama – ČR

Hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, 
Tereza Voříšková, Jan Kačer…

77 minut, mládeži přístupný, 120 Kč

3. 8. PÁTEK V 17.00

ÚŽASŇÁKOVI 2
Animovaný / Akční / Dobrodružný – USA

Vrací oblíbená rodina superhrdinů.
118 minut, český dabing, přístupný, 120 Kč

3. 8. PÁTEK VE 20.00

SWEET COUNTRY
Western – Austrálie

Western odehrávající se v severní 
Austrálii ve 20. letech minulého století.
110 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

10. 8. PÁTEK VE 20.00

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Komedie / Muzikál – USA

Největší letní filmová pohoda se vrací. 
První díl si nenechte ujít o dva dny dříve 

v letním kině na náměstí.
114 min, české titulky, přístupný, 120 Kč

14. 8. ÚTERÝ VE 20.00

MISS HANOI
Krimi / Drama – ČR, SR

Vyšetřovat vraždu přijíždí kapitán Kříž 
a není nadšený, když dostane k ruce 
policistku vietnamského původu Anh.
90 minut, přístupný od 12 let, 120 Kč

16. 8. ČTVRTEK VE 20.00

PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA, 
KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI

Komedie – USA, Francie
Podle celosvětového bestselleru 

Puértolase Romaina.
92 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

21. 8. ÚTERÝ VE 20.00

JAN PALACH
Drama – ČR

Příběh posledních měsíců Palachova 
života, kdy se z přemýšlivého studenta 

filozofie stala „pochodeň číslo 1“.
120 min, mládeži přístupný, 110 Kč

25. SOBOTA V 17.00

KRYŠTŮFEK ROBIN
Dobrodružný / Rodinný / Komedie – USA
Plyšoví přátelé z dětství se musí vypravit 

do našeho světa.
95 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

25. SOBOTA VE 20.00

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Akční / Thriller – USA
Tom Cruise se vrací...

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

29. STŘEDA VE 20.00

TEMNÉ SÍLY
Sci-fi / Thriller – USA

Poté, co neznámý virus zabije 98 % dětí 
v Americe, se u přeživších objeví 

superschopnosti, kvůli nimž jsou umístěni 
do internačních táborů. Šestnáctiletá 
Ruby prchá a přidává se ke skupince 

teenagerů utíkajících před vládou.
104 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

31. PÁTEK VE 20.00

UPGRADE
Akční / Sci-fi / Horor / Thriller – Austrálie

Od režiséra filmů Saw a Insidious.
96 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

Změna programu vyhrazena

červenec, srpen 2018
RODIČOVSKÉ CENTRUM
LETNÍ PROVOZ HERNY

Středy 9.00–11.00 hodin / RC Hrošík
Jednotlivé vstupné 15 Kč, zvýhodněná 
permanentka 100 Kč / 10 vstupů.

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

PŘIPRAVUJEME
KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY

Zahájení v pátek 14. září 2018 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 v kanceláři KD nebo nás 
kontaktujte na tel:776 381 203, email: 
program@kulturnidum.cz. 
Další podrobnosti na webových stránkách 
www.kulturnidum.cz.

!

LETNÍ KINO nám. T.G.M.
  Hastrman  4. 7.  21.00 h
  Čertoviny 18. 7.  21.00 h
 8. 8.  21.00 h Mamma Mia!  
  Tátova volha22. 8.  20.30 h

Vstupné dobrovolné

Úterý 16. října / 19. 00 hod. / Velký sál KD
Vstupné 360, 340 a 310 Kč
„Tady by se krásně vraždilo, kdyby se 
vedle nesebevraždilo“. Francouzská ko-
medie o tom, jak se profesionální zabiják 
stane obětí sebevraha, je doslova nabitá 
slovním a situačním humorem. Aktuálně 
se hraje na mnoha světových jevištích 
a  dočkala se i tří filmových zpracování.
Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, 
Michal Slaný, Alžbeta Stanková, Zde-
něk Rohlíček, Milan Šimáček
Předprodej vstupenek od 9. července 
v kanceláři KD, knihovně, muzeu a on-line 
na www.kulturnidum.cz

4TET – verze V.
Středa 28. listopadu / 19.00 hod. / Velký 
sál KD / Vstupné 590 Kč

Tenor:  David Uličník
Baritone 1:  Jiří Korn
Baritone 2:  Jiří Škorpík
Bass:  Dušan Kollár
Předprodej přerušen do 8. září, vstupenky 
v kanceláři KD, knihovně, muzeu a on-line 
na www.kulturnidum.cz, rezervace pouze 
5 dní!!!

CHLAP NA ZABITÍ



+ VOJÁCI PŘIPRAVILI 
DĚTEM DOPOLEDNE 
PLNÉ ZÁBAVY

Přesně to by se dalo říct o bechyňském 
parku před Drakem, kde v sobotu 2. června 
uspořádal 15. ženijní pluk ve spolupráci 
s Kulturním střediskem města Bechyně 
Dětský den a otevření turistické sezóny 
v Bechyni. Slunečné počasí Dětskému dni 
přálo a svým bohatým programem přilákalo 
více než 1500 návštěvníků. 

Nejen děti se mohly zábavnou formou 
dozvědět více o práci vojáků – ženistů. 
K tomu byla pro všechny připravena celá 
řada stanovišť jako střelba ze vzduchové 
pistole, maskování, vyhledání ukrytého 
předmětu v zemi pomocí detektoru kovu, 
rozdělání ohně bez použití zápalek, zhoto-
vení improvizovaných nosítek pro raněného 
a spousta dalších.

Lanové centrum, kde děti vyzkoušely 
svou obratnost, bylo neustále obklopeno 
davy, stejně jako stanoviště s ukázkou 
bojového systému Musado. To bylo díky 
velkému zájmu diváků v průběhu dopoledne 
několikrát zopakováno. Pro sportovní nad-
šence si ženisté připravili bojovou překáž-
kovou dráhu, kterou všichni absolvovali 
s  blembákem, taktikou a kosou. Pro ty, kteří 
Dětský den navštívili, jistě není záhadou, 
o  čem mluvíme, protože u jednoho ze  
stanovišť bylo možné nahlédnout do tajů 
vojenského slangu.

Zážitek umocnil průlet nadzvukových 
letounů JAS-39 Gripen a vrtulníku W3A 
Sokol.

V odpoledních hodinách se akce přehou-
pla do své druhé části, kdy bylo pro náv-
štěvníky připraveno vystoupení kapel Vejlet, 
Fylozofy Jam, D.R.C. a Happy Band. 

Dovolte mi, abych poděkoval 15. ženij-
nímu pluku, SDH Bechyně, Městské policii, 
Lázním Jupiter za bezvadnou spolupráci při 
přípravě této akce. 

Za Kulturní středisko města Bechyně 
Mgr. Štěpán Ondřich

+Dne 25. 5. se již počtvrté uskutečnila 
Noc kostelů 2018 v Bechyni. Dovolte 

mi jménem římskokatolické farnosti Be-
chyně poděkovat paní Jiřině Trčkové za její 
přínosnou přednášku na téma Rarita 
klášterního kostela: diamantová klenba 
a klášterní knihovna a přeji jí hodně zdraví 
a spokojenosti

P. Tomáš Hajda, 
administrátor farnosti Bechyně
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BECHYNĚ
AKCE LÉTO 2018

 30. 6. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně vlak. nádraží

 4. 7. 21.00 HASTRMAN – letní kino nám. T. G. M.

 4.–10. 7. KUM NYE – tibetská léčebná relaxace KD Bechyně

 5. 7. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně vlak. nádraží

 6.–15. 7. MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ WORKSHOP JAVIERA CURY klášter

 14. 7. DIVADLO V TRÁVĚ (26. roč.) klášter. zahrada

  10.00 Pralesní pohádky Tonda Novotný 
  11.00 Tři zlaté vlasy děda Vševěda Divadlo Víti Marčíka
  14.00 Naše nejmilejší hra
  14.15 Cirkusajdo Divadélko Máma a Táta
  15.00 Dukto Cink Cink Cirk
  16.00 Jak se Jíra mlynářem stal Divadlo Dokola
  17.00 Cukrárna u Šilhavého Jima Divadlo Čučka 
  20.00 Deka & Pohoda 20 000 židů pod mořem
  21.00 Goršek Pliska, Lyga, Valerián

 14. 7. RAFTOVÉ ZÁVODY (18. roč.) loděnice

 14. 7. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně vlak. nádraží

 18. 7.  ČERTOVINY – letní kino nám. T. G. M.21.00

  DIVADLO NA NÁVSI (11. roč.) Sudoměřice u Bechyně20.–22. 7.

  LÁZEŇSKÝ TENISOVÝ TURNAJ  stadion21.–22. 7.

 25. 7. 19.30  KONCERT LA PELLEGRINA sál ZUŠ

 28. 7. 19.30  KONCERT LA PELLEGRINA klášterní kostel

 28. 7. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně vlak. nádraží 

 28. 7. KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX (46. roč.) nám. T. G. M 
  KERAMICKÝ TRH 
   27. 7. 19.30 Roman Dragoun (dříve Futurum) a 21.00 Big Papa
 28. 7.  10.00  Budvarka
  12.00  Hlavatecký pěvecký sbor
  13.45 Karel Dvořák a Zrcadla
  16.45 Kabát revival Plzeň
  19.00 ZZ Top revival
  21.00 Midi
  Kejklíři a ohňová show

 1. 8. 19. 30 KONCERT LA PELLEGRINA sál ZUŠ

 4. 8. SaZe OPEN – tenisový turnaj smíšených dvojic stadion

 5. 8. 13.00 BECH. FESTIVAL DECH. HUDEB (26. roč.) stadion

  Jihočeští rodáci, Černovická dechovka, Chodovarka, 
  Moravská veselka, Keramička

 8. 8. 21.00  MAMMA MIA! – letní kino  nám. T. G. M.

 9. 8. 16.00  KONCERT LA PELLEGRINA zámecká jízdárna

 11. 8. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně vlak. nádr.

 12. 8. 20.00  KONCERT LA PELLEGRINA sál ZUŠ

 BECHYŇSKÉ DOTEKY nám. T. G. M.17.–19. 8. 
 17. 8. 21.00 Slovanské nebe Ochot. soubor Radětice  klášter. zahrada
 18. 8. 13.00–17.00  Bleší trh v muzeu  Městské muzeum
  13.00–18.00 Řemeslný trh nám. T. G. M.
  13.00   Šumavská 8
  14.15   Spolektiv
  15.30   Bonsai č. 3
  16.45   Josef Panský Trio
  18.00   Náhodný výběr
  19.15   D.R.C.
  20.30   Circus Brothers
 19. 8.    9.00  Slavnostní příjezd Elinky most Duha
    Otevření multifunkčního prostoru ČD
  klášterní kostel  10.00  Slavnostní poutní mše 

 22. 8. 20.30 TÁTOVA VOLHA – letní kino nám. T. G. M.

 25. 8. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně vlak. nádraží

 25. 8. ZÁŘEČSKÁ OSMIČKA – běh Zářečí

 8. 9. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně vlak. nádraží

 8. 9. BECHYŇSKÁ OSMA (43. roč.) muzeum turistiky

 12. 9. PIJEME KÁVU S...– besedy s rodáky Hotel U Draka

 15. 9. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně vlak. nádr.

 15. 9. BETL – turnaj tenisových legend stadion

 15. 9. ZÁVOD DO VRCHU – cyklistický závod Jupiter

 15. 9. CROSS COUNTRY – cyklistický závod město

 16. 9. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně vlak. nádr.

 16. 9. TOUR DE BECHYNĚ – cyklistický závod před KD

 19. 9. KŘEST KALENDÁŘE RODÁKŮ Hotel U Draka

 29. 9. POHÁDKOVÁ BECHYNĚ město

  MĚSTSKÉ MUZEUM nám. T. G. M. 140

  červenec–srpen /po–ne/ 9.00–12.00 12.30–17.00

 15. 6.–30. 9.  MOSTY mezi námi – interaktivní výstava pro děti

 15. 6.–30. 9.  BECHYŇSKÝ MOST (90 let) – výstava

  4. 7.–30. 9. ANTONÍN SUCHAN – TAJEMSTVÍ TVARŮ

  ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE Zámek č. 135

  červen–říjen /po–ne/ 9.00–18.00

 15. 6.–7. 10.  ALŠOVA ZEMĚ/CESTOU NECESTOU

 15. 6.–7. 10.  VÝBĚR ZE SYMPÓZIÍ AJG/1968

 22. 6.–7. 10.  PETRA KŘIVOVÁ/KŘÍŽOVÁ CESTA

  GALERIE GALVÍNA Libušina 176

  /po–pá/ 10.00–12.00 13.00–18.00 
  /so/ 8.00–12.00 13.00–18.00 /ne/ 13.00–18.00

 2. 6.–3. 8.  KAREL FRANTEL – keramika, IRENA NOVÁKOVÁ – obrazy

 4. 8.–30. 9.  TEREZA KUHNOVÁ – keramika

  GALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA
  /út–ne/ 10.00–16.00
 22. 6.–22. 7.  MARKÉTA MAZANCOVÁ – obrazy 
 22. 6.–31. 8.  STÁLÁ EXPOZICE VL. PRECLÍKA
  Kavárna a malý obchůdek pro radost

  MUZEUM TURISTIKY Široká 48
  červenec–srpen /út–ne/ 9.00–12.30 13.00–17.00

  SUPŠ BECHYNĚ Písecká 203

 29. 6.–8. 7.  VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

 7. 7.  VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VÝTVARNÝCH KURZŮ

 10. 7.–4. 8. )MEZINÁR. SYMPÓZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2018 (28. roč.

 21. 7. 10.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SUPŠ

 3. 8. Vernisáž MEZINÁR. SYMPÓZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2018

  VĚŽ KOSTELA SV. MATĚJE  nám. T. G. M.

  červenec–srpen /po–ne/ 9.00–17.00
  K vidění byt posledního zvoníka, tel. 725 580 066

  MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  nám. T. G. M. 140
   tel.:778 545 509
  červenec–srpen /po–ne/ 9.00–12.00 12.30–17.00
  Karta Toulavka, internet zdarma, kopírování, prodej suvenýrů
  a regionálních výrobků, přehled ubytování, tipy na pěší i cyklo
  výlety a kafíčko na dvorku. Možnost zapůjčení elektrokol.

  TOURIST INFORMATION  nám. T. G. M. 5 tel.: 602 843 442

  Prohlídky zámku, františkánského kláštera, města a okolí
  s průvodcem.
  Projíždky turistickým vláčkem po městě s průvodcem.

  STADION
 Správce  Dušan Kubasko 723 234 813
 Tenis. kurty Patrik Hartl 777 088 613 – pronájem kurtů, tenisový trenér
 Volejbal. kurty Michal Směšný 605 517 713 šestkový i plážový volejbal
 Minigolf červenec–srpen denně dle počasí 10.00–12.00 14.00–18.00
 Koupaliště červenec–srpen /po-ne/ 10.00–19.00 
  tel.: 725 585 004, 606 906 178, 732 784 667
  K dispozici: atletický ovál, fotbalové hřiště s umělou trávou
  pro malý fotbal, hřiště na basketbal, petanque, venkovní
  posilovna a dětské hřiště s pískovištěm.

90. výročí dostavby
(stavba1926–1928)

Mobilní průvodce 
Bechyní

Změna programu vyhrazena



  MĚSTSKÉ MUZEUM nám. T. G. M. 140

  červenec–srpen /po–ne/ 9.00–12.00 12.30–17.00

 15. 6.–30. 9.  MOSTY mezi námi – interaktivní výstava pro děti

 15. 6.–30. 9.  BECHYŇSKÝ MOST (90 let) – výstava

  4. 7.–30. 9. ANTONÍN SUCHAN – TAJEMSTVÍ TVARŮ

  ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE Zámek č. 135

  červen–říjen /po–ne/ 9.00–18.00

 15. 6.–7. 10.  ALŠOVA ZEMĚ/CESTOU NECESTOU

 15. 6.–7. 10.  VÝBĚR ZE SYMPÓZIÍ AJG/1968

 22. 6.–7. 10.  PETRA KŘIVOVÁ/KŘÍŽOVÁ CESTA

  GALERIE GALVÍNA Libušina 176

  /po–pá/ 10.00–12.00 13.00–18.00 
  /so/ 8.00–12.00 13.00–18.00 /ne/ 13.00–18.00

 2. 6.–3. 8.  KAREL FRANTEL – keramika, IRENA NOVÁKOVÁ – obrazy

 4. 8.–30. 9.  TEREZA KUHNOVÁ – keramika

  GALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA
  /út–ne/ 10.00–16.00
 22. 6.–22. 7.  MARKÉTA MAZANCOVÁ – obrazy 
 22. 6.–31. 8.  STÁLÁ EXPOZICE VL. PRECLÍKA
  Kavárna a malý obchůdek pro radost

  MUZEUM TURISTIKY Široká 48
  červenec–srpen /út–ne/ 9.00–12.30 13.00–17.00

  SUPŠ BECHYNĚ Písecká 203

 29. 6.–8. 7.  VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

 7. 7.  VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VÝTVARNÝCH KURZŮ

 10. 7.–4. 8. )MEZINÁR. SYMPÓZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 2018 (28. roč.

 21. 7. 10.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SUPŠ

 3. 8. Vernisáž MEZINÁR. SYMPÓZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2018

  VĚŽ KOSTELA SV. MATĚJE  nám. T. G. M.

  červenec–srpen /po–ne/ 9.00–17.00
  K vidění byt posledního zvoníka, tel. 725 580 066

  MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  nám. T. G. M. 140
   tel.:778 545 509
  červenec–srpen /po–ne/ 9.00–12.00 12.30–17.00
  Karta Toulavka, internet zdarma, kopírování, prodej suvenýrů
  a regionálních výrobků, přehled ubytování, tipy na pěší i cyklo
  výlety a kafíčko na dvorku. Možnost zapůjčení elektrokol.

  TOURIST INFORMATION  nám. T. G. M. 5 tel.: 602 843 442

  Prohlídky zámku, františkánského kláštera, města a okolí
  s průvodcem.
  Projíždky turistickým vláčkem po městě s průvodcem.

  STADION
 Správce  Dušan Kubasko 723 234 813
 Tenis. kurty Patrik Hartl 777 088 613 – pronájem kurtů, tenisový trenér
 Volejbal. kurty Michal Směšný 605 517 713 šestkový i plážový volejbal
 Minigolf červenec–srpen denně dle počasí 10.00–12.00 14.00–18.00
 Koupaliště červenec–srpen /po-ne/ 10.00–19.00 
  tel.: 725 585 004, 606 906 178, 732 784 667
  K dispozici: atletický ovál, fotbalové hřiště s umělou trávou
  pro malý fotbal, hřiště na basketbal, petanque, venkovní
  posilovna a dětské hřiště s pískovištěm.

Mobilní průvodce 
Bechyní

Změna programu vyhrazena

 28. 7. KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX (46. roč.) nám. T. G. M 
  KERAMICKÝ TRH 
   27. 7. 19.30 Roman Dragoun (dříve Futurum) a 21.00 Big Papa
 28. 7.  10.00  Budvarka
  12.00  Hlavatecký pěvecký sbor
  13.45 Karel Dvořák a Zrcadla
  16.45 Kabát revival Plzeň
  19.00 ZZ Top revival
  21.00 Midi
  Kejklíři a ohňová show

 1. 8. 19. 30 KONCERT LA PELLEGRINA sál ZUŠ

 4. 8. SaZe OPEN – tenisový turnaj smíšených dvojic stadion

 5. 8. 13.00 BECH. FESTIVAL DECH. HUDEB (26. roč.) stadion

  Jihočeští rodáci, Černovická dechovka, Chodovarka, 
  Moravská veselka, Keramička

 8. 8. 21.00  MAMMA MIA! – letní kino  nám. T. G. M.

 9. 8. 16.00  KONCERT LA PELLEGRINA zámecká jízdárna

 11. 8. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně vlak. nádr.

 12. 8. 20.00  KONCERT LA PELLEGRINA sál ZUŠ

 BECHYŇSKÉ DOTEKY nám. T. G. M.17.–19. 8. 
 17. 8. 21.00 Slovanské nebe Ochot. soubor Radětice  klášter. zahrada
 18. 8. 13.00–17.00  Bleší trh v muzeu  Městské muzeum
  13.00–18.00 Řemeslný trh nám. T. G. M.
  13.00   Šumavská 8
  14.15   Spolektiv
  15.30   Bonsai č. 3
  16.45   Josef Panský Trio
  18.00   Náhodný výběr
  19.15   Deerce
  20.30   Circus Brothers
 19. 8.    9.00  Slavnostní příjezd Elinky most Duha
    Otevření multifunkčního prostoru ČD
  klášterní kostel  10.00  Slavnostní poutní mše 

 22. 8. 20.30 TÁTOVA VOLHA – letní kino nám. T. G. M.

 25. 8. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně vlak. nádraží

 25. 8. ZÁŘEČSKÁ OSMIČKA – běh Zářečí

 8. 9. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně vlak. nádraží

 8. 9. BECHYŇSKÁ OSMA (43. roč.) muzeum turistiky

 12. 9. PIJEME KÁVU S...– besedy s rodáky Hotel U Draka

 15. 9. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně vlak. nádr.

 15. 9. BETL – turnaj tenisových legend stadion

 15. 9. ZÁVOD DO VRCHU – cyklistický závod Jupiter

 15. 9. CROSS COUNTRY – cyklistický závod město

 16. 9. HISTORICKÁ JÍZDA s Elinkou Tábor–Bechyně vlak. nádr.

 16. 9. TOUR DE BECHYNĚ – cyklistický závod před KD

 19. 9. KŘEST KALENDÁŘE RODÁKŮ Hotel U Draka

 29. 9. POHÁDKOVÁ BECHYNĚ město



Z historie
MOST – stavba 
železniční a silniční 
přípojky.

28. října letošního roku oslavíme 
uvedení našeho jedinečného mostu do 
provozu. Most a jeho stavba je věc jedna, ale 
jak se k  němu dostat. 

Jaká byla dopravní situace na začátku 
20. století v našem okolí?

Hlavní zemské silnice naše město a okolí 
míjely – byly to silnice z Č. Budějovic přes 
Veselí, Tábor do Prahy a druhá z Českých 
Budějovic přes Písek do Prahy. V kraji mezi 
řekami Vltavou a Lužnicí ležely 3 správní 
okresy – milevský, bechyňský a týnský. 
Spojnice mezi hlavními silnicemi byly jen 
okresní silnice a těm stála v cestě Lužnice. 
Silnice z Milevska do Týna n. Vlt. vedla přes 
Bechyni a tady již od středověku překoná-
vala řeku brodem a mostem pod zámkem.

Začátek 20. st. přinesl rychlý rozvoj auto-
mobilismu a s ním i silniční dopravy. Brzdou 
většího využití automobilové dopravy u nás 
byla právě Lužnice a její hluboké údolí v okolí 
Bechyně. Most pod zámkem byl jedinou 
spojnicí mezi okresy milevským, bechyň-
ským a týnským. Most přes řeku byl a je 
i  nyní položen nízko nad hladinou řeky a má 
malou nosnost. Silnice vedoucí k němu je 
v  příkrých stráních a na obou březích 
překonává výškový rozdíl téměř 60 metrů. 
Stoupání, zejména v zimě, bylo a je velkou 
překážkou provozu. Všichni si tedy uvědo-
movali, že tato špatná dopravní situace se 
musí řešit a jejím jediným řešením byla 
stavba nového mostu. Otázkou bylo kde. 
A  také byla potřeba přesvědčit příslušné 
státní a zemské činitele o nutnosti výstavby 
nového mostu.

Jednání o stavbě mostu začala na 
podzim roku 1923. Byla ustanovena okresní 
správní komise (bechyňská), která měla 
mandát jednat s příslušnými státními 
a zemskými (krajskými) činiteli a technickými 
znalci o možnostech a potřebě stavby 
mostu. 

První technickou zprávu s příslušným pro-
jektem vypracoval Dr. Ing. Eduard Viktora 
z  Prahy již v říjnu 1923. Na základě této 
zprávy začala jednání o stavbě mostu v Be-
chyni. V červenci 1924 přijel do Bechyně mi-
nistr veřejných prací p. Srba, aby si prohlédl 
místo určené pro stavbu nového mostu.

Druhá zpráva vypracovaná Ing. Viktorou 
a inženýrem Rud. Klímou z Tábora obsaho-
vala mimo jiné závěr, že most pod zámkem 
již dlouho nevyhovuje ani pro lehčí nákladní 
vozy, natož k jízdě těžkými nákladními 
automobily. Ve zprávě je také vyčísleno, že 
nedostatečné využití nákladního provozu 
a  maření času značnou zajížďkou činí ročně 
ztrátu 0,5 milionu Kč. Zpráva také upozor-
ňuje na velmi nevhodné umístění železniční 
stanice na levém břehu řeky, město ale leží 
na pravém břehu. Tato práva předložená 
18. listopadu 1924 byla podkladem pro 
vážná jednání státní a zemské komise 
konané 11. února 1925 v Bechyni. Okresní 
správní komise navrhla výstavbu nového 
mostu přes Lužnici umístit nad lázněmi před 
městem Bechyně, a po něm měla být 
vedena okresní silnice a také elektrická 
dráha Tábor–Bechyně–Týn n. Vlt. Její 

stanice měla být přeložena na pravý břeh do 
bezprostřední blízkosti města.

Na základě druhé technické zprávy došla 
Okresní správní komise v Bechyni k závěru:
1) stavbě nového mostu se nelze vyhnout,
2) stavět nový most v místě, kde nyní stojí 
most, nelze doporučit,
3) svedení silnice a želez. trati k železobe-
tonovému mostu není na obou březích 
Lužnice nijak obtížné,  
4) má-li být zbudován most, po kterém 
povede silnice a žel. trať, musí být širší a mít 
větší nosnost.

K těmto závěrům došla komise na zákla-
dě plánů ke generálnímu projektu. Připojené 
plány obsahovaly popis polohy, směr stou-
pání, zakřivení trati, také to, oč by se zkrátila 
délka nové silniční a železniční spojky s měs-
tem. Součástí plánů bylo i hodnocení geolo-
gických poměrů pro stavbu přípojek na most.

V době stavby nového mostu platil pů-
vodní projekt železniční trati Tábor–
Bechyně–Týn n. Vlt. Nebylo také rozhod-
nuto, po kterém břehu trať povede. Projekt 
nové části této trati převedené přes most na 
pravý břeh musel pamatovat na obě 
eventuality, tedy na to, zda žel. stanice bude 
průjezdná, nebo vratná. Původně měla trať 
v  městské části vést souběžně se silnicí 
a  železniční stanice měla stát v blízkosti 
lázní, na sokolském cvičišti. S tímto návrhem 
nesouhlasili nejen majitel lázní J. Krátký, ale 
i představitelé Sokola a zástupci města. 
Jejich požadavek, aby projektované nové 
nádraží bylo posunuto ve směru prodloužení 
osy nového mostu, projektant i státní dozor 
akceptovali.

V listopadu 1926 Ing. Rudolf Klíma do-
plnil zprávu Ing. E. Viktory (týká se želez-
niční přípojky) o projekt spojovací silnice 
začínající od budovy Státní odborné školy 
keramické k novému železobetonovému 
mostu – část je dnes cesta parkem od hotelu 
Drak. Od mostu pak silnice měla pokračovat 
až k samotě „Hlídárna“, kde měla navazovat 
na silnici vedoucí do Sudoměřic a Hodonic. 
Stavbu této silnice velmi prodražovala výška 
mostu přes řeku. V současné době si málo-
kdo z nás všimne, že v místě vybraném pro 
stavbu mostu je pravý břeh nižší než levý. Na 
pravém břehu bylo tedy nutné udělat vysoký 
násep o velké kubatuře. V plánech se 
počítalo i s tím, že silnice bude velmi 
frekventovaná, a proto byla zvolena její šířka 
větší, než má silnice okresní. Ještě jeden 
problém musel projekt řešit. Musíme si před-
stavit, že při stavbě mostu a silnice nestály 
lázeňské budovy Olga, Jana, ani vilky dnes 
stojící u nádraží. Na části budoucí silnice byl 
velký růžový sad p. Malechy a budovaný 
násep jej rozdělil. Do projektů musel být 
proto zařazen podjezd v náspu, aby bylo 
zachované spojení obou částí sadu.

Samostatnou částí projektu bylo jeho 
financování. V letech 1926–29 byla stavba 
mostu a připojovaných komunikací jedna 
z  největších státních zakázek. Stavba 
mostu a nových komunikací byly od začátku 
po stránce investora oddělené. Most finan-
coval stát a okres, nové komunikace město 
a okres. Město bylo po finanční stránce 
zatěžováno náklady na zřízení silnice 
v délce 1,3 km (190 000 Kč), vybudování 
železniční přípojky a želez. stanice jako 
vratné měly činit 4 480 000 Kč.

Jednání o penězích je vždy složité, ani 
tomuto projektu se problém financování 
nevyhnul. Zvlášť když se o náklady na 
stavbu mělo podělit několik institucí. 

Okresní správní komise se snažila pře-

hrát větší část nákladů na město. Původně 
bylo ujednáno, že náklady na přeložení 
železniční trati a stavbu nádraží bude město 
hradit z 1/3 a okres z 2/3 nákladů. 
Financování těchto staveb se změnilo, když 
v září 1927 Okresní správní komise předala 
vedení stavebních záležitostí městu a s tím 
i financování těchto staveb. Obec měla 
financovat 2/3 nákladů a okres 1/3. Zastupi-
telstvu nastaly velké starosti. Hledalo cesty, 
jak z této šlamastiky ven. Ukázalo se, jak 
dobré bylo mít v Praze přátele Bechyně, kte-
rým se naše město líbilo a chtěli mu pomoci.

Dne 27. května 1928 došlo na Minis-
terstvu železnic k jednání o financování 
přeložení dráhy na pravý břeh Lužnice. 
Město mělo připravené peníze z půjčky 
uzavřené u Všeobecného penzijního ústavu 
v částce 500 000 Kč. Jednání za město se 
účastnil starosta V. Kolafa a radní zastu-
pitelstva. Půdu pro vyjednávání se sekčním 
šéfem už předem připravil přítel Bechyně 
dr. Jaroch, přednosta ředitelství železnic 
Praha – jih, každoroční host bechyňských 
lázní. Po delší debatě došlo ke spokojenosti 
zástupců Bechyně k dohodě, že město 
zaplatí z celkových stavebních nákladů na 
přeložení trati a nádraží 40 % – 760 000 Kč 
a ministerstvo 1 140 000 Kč. Město se 
zavázalo zaplatit 250 000 do 10 dnů, dalších 
250 000 Kč po zadání stavby. Město sice 
získalo další půjčku 260 000 Kč na doplnění 
rozpočtu, ale státní dohlédací úřady toto 
řešení v r. 1928 neschválily. Tato situace se 
opakovala i v dalších letech a táhla se 14 let. 
Přitom dluh vůči ministerstvu stále rostl o úro-
ky, takže nakonec z původních 260 000 Kč 
činil 400 000 Kč. Trápení obce s dluhem za 
nové nádraží skončilo až v r. 1944, kdy ko-
nečně mohla obec splnit platbu ministerstvu.

Další potíže byly spojeny se získáním 
pozemků pro stavbu trati na levém břehu 
Lužnice, které patřily paarovskému velko-
statku a obec je musela vykoupit. Jednalo se 
o pozemek o výměře 1 ha. Město za něj 
nabízelo 10 000 Kč. Jednání s generálním 
ředitelem všech paarovských velkostatků 
H.  Magerem bylo neúspěšné. Byla poža-
dována vyšší cena za pozemky, ale také 
podpora města ve prospěch velkostatku při 
provádění pozemkové (lesní) reformy. 
Zástupcům města nebylo jasné, co vlastně 
tou podporou velkostatek zamýšlí, a proto 
chtěli přímé jednání s majitelem velkostatku 
p.  Alfonsem Paarem. Tomu ale zabránil 
p.  Mager, který se chtěl sám na prodeji 
pozemku obohatit. Na jednání přímo na 
místě za mostem u „Hlídárny“ požadoval 
Mager za pozemek už 100 000 Kč. Na toto 
zástupci města nepřistoupili s tím, že obec 
požádá o úřední vyvlastnění potřebných 
pozemků. Toho se zřejmě Mager zalekl, 
takže když městská delegace jela jednat do 
Prahy, na Wilsonově nádraží na ni čekalo 
překvapení. Vítal je p. Mager s nabídkou, že 
„der Fürst“ pozemek daruje městu, jen si 
přeje, aby město přidělilo chudinskému 
fondu 15 000 Kč jako dar od pana velko-
statkáře Paara.

Pokud se zamyslíme nad tím, co všechno 
se podařilo v období let 1923 do r. 1929 
ohledně mostu uskutečnit, tak klobouk dolů 
před všemi, kteří se o tuto stavbu zasloužili. 
Zvlášť velkou poklonu si zaslouží zástupci 
města při překonávání překážek při za-
jišťování financí na přípojové komunikace. 

Za Spolek rodáků a přátel Bechyně na 
základě zápisů v Městské kronice Josefa 

Buriana zpracovala Jiřina Trčková 
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Červencová odpoledne 

a večery v 2. patře LD Olga 

tento program je zdarma:

 2. 7.  Rybníkářství v jižních Čechách 14.30

 2. 7.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 2. 7.  Tajemství dávných léčitelů 19.00

 3. 7.  Karitol – úleva pro zdraví 14.30

 4. 7.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 4. 7.  Příběh Indie 19.00

 9. 7.  Bechyňské lázeňství + film 14.30

 9. 7.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 9. 7.  Denní režim, buď zdráv a v pohodě 19.00

 10. 7.  Výstava v SUPŠ – Martincovi 15.00

 11. 7.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 11. 7.  Praktické rady pro zdraví 19.00

 13. 7.  Ergoterapie a ergonomie  14.30

 16. 7.  Rok na Blatech + film 14.30

 16. 7.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 16. 7.  Dívka od Anapúrny 19.00

 17. 7.  Karitol – úleva pro zdraví 14.30

 18. 7.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 18. 7.  Emoce dělají nemoce 19.00

 19. 7.  Kosmetika z kozího mléka 14.00

 20. 7.  Páteř z rehab. hlediska 14.30

 21. 7.  Koncert – pěvecké kvarteto 19.00

 23. 7.  Vzpomínka Edvarda Beneše 14.30

 23. 7.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 23. 7.  Muzikoterapie 19.00

 24. 7.  Výstava v SUPŠ – Martincovi 15.00

 25. 7.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 25. 7.  Akupresura s Indem Sandhu 19.00

 26. 7.  NU Skin – zlepšení živ. stylu 15.00

27. 7.  Osteoartroza – prevence a léčba 14.30

30. 7.  Bechyňské lázeňství 14.30

30. 7.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

30. 7.  Cestujeme po Indii – Himaláje, atd. 19.00

31. 7.  Karitol – úleva pro zdraví 14.30

Srpnová odpoledne 

a večery v 2. patře LD Olga 

tento program je zdarma:

 3. 8.  Jak a komu může škodit lepek 14.30

 6. 8.  Knížecí rod Schwarzenbergové 14.30

 6. 8.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 6. 8.  Tajemství dávných léčitelů 19.00

 7. 8.  Život E. Beneše a jeho ženy Hany 15.00

 8. 8.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 8. 8.  Příběh Indie + film 19.00

 10. 8.  Škola zad 14.30

 13. 8.  Bechyňské lázeňství 14.30

 13. 8.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 13. 8.  Praktické rady pro zdraví 19.00

 14. 8.  Karitol – úleva pro tělo 14.30

 15. 8.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 15. 8.  Muzikoterapie 19.00

 16. 8.  Nu Skin – zlep. životního stylu 15.00

 17. 8.  Rehabilitace kolenního kloubu 14.30

 20. 8.  Rybníkářství v jižních Čechách 14.30

 20. 8.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 20. 8.  Módní přehlídka 19.00

 21. 8.  Rok na Blatech + film 14.30

 22. 8.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 22. 8.  Emoce dělají nemoce 19.00

 23. 8.  Kosmetika z kozího mléka 14.00

 24. 8.  Rehab. u revmatických chorob 14.30

 27. 8.  Bechyňské lázeňství 14.30

 27. 8.  Pránájáma v dýchání pro zdraví 16.00

 27. 8.  Akupresura s Indem Sandhu 19.00

 28. 8.  Karitol – úleva pro tělo 14.30

 29. 8.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

29. 8.  Cestujeme po Indii – Himaláje, atd 19.00

30. 8.  Kosmetika z kozího mléka 14.00

31. 8.  Rehabilitace po náhr. kyčel. kloubu 14.30

   Těšíme se na Vás

MUDr. Olga Vačkářová

    Seriál o lázeňských procedurách

4. Koupele přísadové – 1. část

Bechyňská bylinná směs
– směs deseti bylin (heřmánek, černý bez, mateřídouška, dobromysl, bříza, meduňka, 
přeslička, chmel, máta, levandule), přísada speciálně připravená pro naše lázně. Má 
uvolňující a osvěžující účinky vhodné u poruch spánku a nervozity.

Levandule – relaxační 
– celkově zklidňuje smysly. Je vynikající při nespavosti, bolestech hlavy a migrénách. 
Snižuje krevní tlak, pozitivně ovlivňuje imunitu, tvorbu nových kožních buněk, normalizuje 
mazotok. Uleví při dýchacích potížích a revmatismu. Je velmi dobře snášena přecitlivělou 
a dětskou pokožkou.

Eukalyptus – povzbuzující
– podporuje koncentraci. Je vhodný při revmatismu, artritidě, nachlazení a rýmě. Je 
protizánětlivý, mírní bolest hlavy, vyčerpání, posiluje imunitu. Je vhodný na hojení ran, 
dýchací potíže a bronchitidu.

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

PROGRAM

ČERVENEC–SRPEN

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

 3. 7. úterý Capella
 5. 7. čtvrtek Duo Echoes
 7. 7. sobota Axa
 10. 7. úterý RM band
 12. 7. čtvrtek Capella
 14. 7. sobota Karel Kodl
 17. 7. úterý Capella
 19. 7. čtvrtek Axa
 21. 7. sobota Countrio
 24. 7. úterý RM band
 26. 7. čtvrtek Countrio
 28. 7. sobota Kamarádi
 31. 7. úterý Cora
 2. 8. čtvrtek Axa
 4. 8. sobota Kamarádi
 7. 8. úterý RM band
 9. 8. čtvrtek Capella
 11. 8. sobota Kamarádi
 14. 8. úterý Capella
 16. 8. čtvrtek Axa
 18. 8. sobota Kamarádi
 21. 8. úterý RM band
 23. 8. čtvrtek Cora
 25. 8. sobota Countrio
 28. 8. úterý Duo Echoes
 30. 8. čtvrtek Capella

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

 6. 7. pátek RM band
 13. 7. pátek Ševětínka
 20. 7. pátek Kocábka
 27. 7. pátek Ševětínka
 3. 8. pátek Cora
 10. 8. pátek Ševětínka
 17. 8. pátek RM band
 24. 8. pátek Ševětínka
 31. 8. pátek Cora

Městský zpravodaj Bechyně / ČERVENEC–SRPEN 2018 13



+ DEN DĚTÍ U NÁS VE 
ŠKOLE

V pátek 1. června se naše školní zahrada 
proměnila v parkoviště zajímavých i histo-
rických vozů a letadélek. Žáci mohli vidět 
např. vojenský džíp, traktor, motocykly 
Jawa, motorové kolo, čtyřkolku, motokáru, 
trabant, .... a nové moderní hasičské auto 
dobrovolných hasičů.

Děkujeme Policii ČR za ukázky výstroje 
používané při náročných situacích, odvážní 
žáci se mohli obléknout do neprůstřelné 
vesty, dýchací masky a vyzkoušet si i pouta. 

Modely letadel nám představil Letecko-
modelářský klub Bechyně, děkujeme za 
krásné ukázky různých modelů letadel i za 
předvedené létání s nimi.

Na školní zahradu také zavítali předško-
láci z mateřské školy. 

Děkujeme všem za zapůjčení krásných 
exponátů, které se všem moc líbily!!!

Ilona Mašterová

+ DEN KVĚTŮ

Dne 25. května se konal projekt „Den 
květů“ v 7.A. Na začátku dne jsme se oblékli 
do oblečení s kytičkovými vzory. Také jsme 
přinesli rostliny různých druhů, které jsme 
později zmínili ve svých prezentacích. 
V  prezentacích jsme se dozvěděli něco 
o  světě botaniky. Po pár zajímavých a záživ-
ných prezentacích jsme se přesunuli na 
výrobu kytičky z filcu.

Po výrobě filcových a barevných kytiček 
jsme se vyfotografovali. Následně jsme se 
podívali opět na pár povedených prezentací. 
Dozvěděli jsme se něco nového ze světa, 
dějepisu, zeměpisu, pracovních činností, 
výchovy ke zdraví, českého jazyka a zábav-
ného přírodopisu. Den jsme si všichni velice 
užili a za tento projekt vděčíme paní učitelce 
Radvanové. Děkujeme!!!

Klára Koudelková, Šárka Vostoupalová
žákyně 7.A

+ VÝROBA ELEKTRICKÉ 
ENERGIE V ČESKÉ 
REPUBLICE

Dne 24. května 2018 třída 9.A zakončila 
projekt Výroba elektrické energie v ČR 
návštěvou zářečské vodní elektrárny. Dů-
kladně jsme si prohlédli celou elektrárnu, 
viděli jsme unikátní Francisovu turbínu, která 
v minulosti v elektrárně sloužila k výrobě 
elektřiny. 

Zjistili jsme, že velín v malé vodní 
elektrárně se vejde do šatní skříně a že 
množství vody v řece má velký vliv na výrobu 
elektrické energie. Také víme, že se voda 
před vstupem do vodní elektrárny musí 
zbavit nečistot, aby se zařízení nepoškodilo. 
Velká zajímavost pro nás bylo odměňování 
pracovníků obsluhy elektráren během 
2. světové války, až nás překvapilo, jak se 
měli dobře, protože vykonávali důležitou 
a  velmi odbornou práci.

Děkuji za umožnění návštěvy tohoto 
zajímavého technického díla, rovněž děkuji 
za odborný a zajímavý výklad panu Vlčkovi. 

Po prohlídce vodní elektrárny jsme se 
vypravili do školy, abychom praktické 
vědomosti porovnali s našimi teoretickými 
znalostmi. Porovnali jsme výhody a ne-
výhody jednotlivých typů elektráren. Zapojili 
jsme znalosti z ostatních předmětů, a tak pro 
nás byla maličkost určit princip výroby 
elektřiny, přeměnu energií v jednotlivých 
částech elektráren, přiřadit elektrárny do 
mapy a zakreslit jejich polohu. Na závěr jsme 
si ověřili na modelu látky princip rozpadu 
radioaktivního jádra. 

Ing. Ilona Mašterová

+ ZÁVODY DRAČÍCH 
LODÍ – KNÍŽECÍ 
RYBNÍK

V pondělí 18. 6. se na Knížecím rybníku 
u Tábora konaly závody Dračích lodí, kde 
mezi sebou soupeřily posádky ze středních 
a základních škol táborského okresu. 
V kategorii základních škol zvítězili draci 
a dračice ze ZŠ Bechyně Školní, respektive 
žáci 9.A a 9.B, kteří po vítězství v rozjížďkách 
ovládli i finálovou jízdu a nechali za sebou 
ZŠ Husovu a ZŠ Zborovskou z Tábora. 
Tímto krásným kolektivním vítězstvím zavr-
šili tak svoji devítiletou sportovní reprezen-
taci naší školy a doufejme, že jim chuť ke 
sportování a pohybu zůstane i v dalších 
letech! 

Mgr. Jan Pazourek

+ JÍDELNA ZŠ ŠKOLNÍ

Do jídelny přivezli nové stoly a židle. 
Prostředí se výrazně změnilo, věříme, že se 
zde strávníkům bude líbit.

Mgr. Jaroslav Matějka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ OCHUTNÁVKOVÝ KOŠ 
V RÁMCI PROJEKTU 
MLÉKO DO ŠKOL

Ve dnech 7. až 12. června proběhla na 
naší škole ochutnávka mléka a mléčných 
výrobků v rámci projektu Mléko do škol. 
Z mnoha dodaných produktů si děti připravily 
vlastní ochutnávku i svačinu. V přípravě žáci 
i učitelé zapojili vlastní fantazii, a tak nebyla 
nouze o chutné pomazánky, chlebíčky či 
jednohubky. Vše žáci zapili kvalitními mléč-
nými nápoji. Pečivo pro všechny žáky 
zajistila škola z prostředků SRPDŠ.

Mgr. Milan Petr

+ČERVEN PLNÝ 
VÝLETŮ ZA POZNÁNÍM

Naše škola byla již podruhé vybrána do 
projektu pokusného ověřování Paměťové 
instituce do škol. Tento projekt má za úkol 
seznámit děti nejen s českou historií náv-
štěvami vybraných objektů, ale i s technikou 
a přírodou. Díky tomu všechny třídy 1. stup-
ně navštívily zámek Vrchotovy Janovice. 
V expozicích poznaly život lidí v 17. a 18. 
století. Ti větší si připomněli významné 
české spisovatele a jejich díla. 

Další výlet podnikli prvňáčci a sedmáci do 
Národního technického muzea. Druháci 
a třeťáci do Národní muzea v Praze a na 
výstavu Archa Noemova. Žáci 8. a 9. třídy 
navštívili Archeopark Modrá, který patří pod 
Moravské zemské muzeum Brno. V Brně 
pak viděli výstavu KOSMO – seznámili se 
s  historií dobývání vesmíru, modelem orbi-
tální stanice Mir, modelem řídícího panelu 
raketoplánu, či lunárním vozítkem, se 
kterými jezdili kosmonauti po Měsíci. 

V novém školním roce nás čeká další 
putování. Byli jsme vybráni do dalšího kola. 
Z projektu je hrazena doprava a vstup do 
jednotlivých paměťových institucí. 

Informace o všech našich akcích najdete 
na: www.zslibusina.cz

Mgr. Jaroslava Hrnčárková
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+PŘEDNÁŠKA 
VLADIMÍRA VÁCHY

Ve středu 23. 5. 2018 měli studenti 
možnost vyslechnout přednášku Mgr. Vla-
dimíra Váchy z organizace ABATOP na 
téma srovnání světových náboženství. 
Vzhledem k uměleckému zaměření naší 
školy je velice přínosné, že se studenti 
dozvěděli o vzniku, vývoji a principech 
hlavních světových náboženství. Nahlédli 
tak do pozadí ideologického i sociálního 
základu různých světových kultur.

Studenty druhých ročníků přednášející 
informoval o nebezpečí v kyberprostoru. 
Jedná se o imaginární prostor, k němuž je 
ovšem třeba přistupovat jako ke skutečnému 
veřejnému prostoru. Informoval studenty 
o  situacích, kdy je určité zveřejňování sebe 
nebo druhých trestnou činností, jaké taktiky 
používají lidé, kteří zneužívají informace, 
rozkryl naivní představu, že bezplatné 
produkty na internetu vás chtějí nezištně 
bavit. Cílem je, že vy jim povolíte s instalací 
i  přístup ke svým interním informacím, a to je 
dnes největší byznys. Informace o vás 
mohou zneužít lidé k trestné činnosti anebo 
je prodají organizacím, které interní infor-
mace vyžívají k výrobě a distribuci cílené 
reklamy, vám ušité na míru. Za studenty 
děkuji přednášejícímu.

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence
Bechyne.cz, telefon 381 213 121.

+EXKURZE ZA UMĚNÍM 
DO PRAHY

V úterý 12. 6. 2018 se uskutečnila 
celodenní kulturní exkurze za uměním do 
Prahy pro druhé a třetí ročníky. Studenti 
navštívili vilu Jana Wericha na Kampě, 
několik výstav a večer divadelní představení 
Obraz Doriana Graye ve Švandově divadle 
na Smíchově. Poděkování za zorganizování 
exkurze patří Mgr. Ludmile Krůčkové 
a vychovatelce Soňe Houdkové.

+28. ROČNÍK 
MEZINÁRODNÍHO 
KERAMICKÉHO 
SYMPOZIA

Letošní již 28. ročník Mezinárodního 
sympozia keramiky Bechyně 2018 se 
uskuteční 10. 7. – 3. 8. 2018. Součástí 
sympozia je letos jedna novinka, a to Den 
otevřených dveří 21. 7. 2018. Zájemci 
mohou přijít do školy a podívat se, jak 
vznikají keramické artefakty. Mohou deko-
rovat výrobky, které pro ně budou připraveny 
(k vyzvednutí budou na vernisáži výstavy 
výsledků sympozia v Mezinárodním muzeu 
keramiky 3. 8. 2018), navštívit prezentaci 
tvorby účastníků sympozia (15.00–16.30), 
prezentaci  tvorby pozvaných hostů 
(17.00–18.30), mohou se účastnit zažehnutí 
pece na dřevo na dvoře školy. Výsledky 
sympozia budou představeny bechyňské 
veřejnosti a návštěvníkům města na 
vernisáži v pátek 3. 8. 2018 ve 14.00 
v   Mezinárodním muzeu keramiky 
(pobočka Alšovy jihočeské galerie 
Hluboká nad Vltavou). Srdečně zveme!

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

+VÝSTAVA KERAMIKY 
VĚRY A STANISLAVA 
MARTINCOVÝCH 
V GALERII NA CHODBĚ

Na měsíce červen–červenec 2018 jsme 
připravili výstavu významných absolventů 
naší školy Věry a Stanislava Martinco-
vých. Výstava je umístěna v prostorách 
prvního patra školy a během prázdnin je 
možné ji navštívit po domluvě (telefon 723 
165 306). Keramiku doplňují fotografie děl 
Věry Martincové a kresby Stanislava 
Martince. Srdečně zveme občany i návště-
vníky Bechyně k zhlédnutí této jedinečné 
výstavy. 
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST
Oblíbené kurzy pro veřejnost letos 
probíhaj í  od 29. 6.  do 8. 7.  2018 . 
Předposlední den, v sobotu 7. 7. 2018, se od 
14.00 bude konat výstava výsledků kurzů 
ve školní Galerii Na chodbě. Srdečně 
zveme bechyňskou veřejnost i návštěvníky 
města.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
V SUPŠ BECHYNĚ

Střední uměleckoprůmyslová škola 
Bechyně nabízí zaměstnání. Jedná se 
o  pozici vychovatele na domově mláde-
že. Podmínkou je vzdělání v oboru 
vychovatel. Pracovní nabídka je hlavní 
pracovní poměr na dobu určitou. 
Žádost společně s životopisem se 
přijímá do 31. 7. 2018. 
Zájemci mohou kontaktovat ředitele 
školy na e-mail: 
reditel@supsbechyne.cz 
nebo na telefonním čísle 723 165 306, 
případně na e-mailu 
ekonom@supsbechyne.cz

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

+ AUTORSKÉ ČTENÍ

13. června zpříjemnila středeční odpo-
ledne klientům Domova pro seniory v Be-
chyni naše studentka Marie D. svým 
autorským čtením.

V milém prostředí, obklopena zvědavým 
publikem přečetla deset básní své tvorby. 
Čtení Marie protkala i zajímavým povídáním 
o každém svém díle. 

Následovala příjemná beseda s klienty, 
kteří se také pochlubili svými koníčky. 
Zajímavé bylo, že mezi sebou mají 
recitátorku nebývalých kvalit – ve věku 80 let 
zaujala dokonalým přednesem Nezvalových 
a Máchových básní.

Soňa Houdková, vychovatelka

+OZOBOTI VE ŠKOLE

Nebojte se, žádná invaze robotů ani 
mimozemšťanů se nekonala. To se jenom 
děti z 1. A seznámily s jezdícími miniaturními 
roboty. Ty jsou nejmenší svého druhu a naše 
škola je nakoupila díky projektu na rozvoj 
matematických dovedností žáků. Jedná se 
sice o interaktivní hračku, ale díky ní se děti 
postupně naučí logicky uvažovat, předvídat 
a ověřovat. Vždyť naučit jezdit ozobota po 
čáře byl pro prvňáčky velký úkol. Ale to 
nadšení!!! A což teprve, když robůtek udělal 
svoji první piruetu! Jan Ámos by měl radost. 
Škola hrou, a to doslova a do písmene. 
Nakonec jsme hračkám vyrobili slušivé 
oblečky a udělali si jezdící módní přehlídku. 
Rozhodně to nebylo naše poslední setkání 
s touto úžasnou pomůckou.

Děti a ozoboti z 1. A
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+DVĚ PÍSMENA 

  

Náhoda. Vrtošivý fenomén, který se 
v životě lidí objevuje a zapůsobí toliko 
nepravidelně. Občas. V našem příběhu 
bude zmíněna několikrát. Prý přeje jen těm, 
kdo jsou na ni připraveni. Tihle dva byli 
připraveni možná na všechno, jen ne, co 
všechno je čeká následně. Původně slíbil Jiří 
Voskovec (vl. jm. Wachsmann) uspořádat 
spolužákům, absolventům lycea v Dijonu, 
zábavný večírek, prostoduchou legrácku. 
Vypravil se tudíž společně s přítelem Janem 
Werichem, jehož poznal na Masarykově 
reálném gymnasiu v Křemencově ulici, 
v dubnu roku 1927 do malebné krajiny podél 
středočeské Sázavy. Zde, v krásném 
Posázaví, vlastnil Voskovcův dědeček, malíř 
Soběslav Pinkas, chatu. Cestou ze želez-
niční zastávky si oba mladíci koupili lahev 
rumu, patrně nejlepší životní investici. 
Zatopili v kamnech, ohřáli buřty a uvařili 
grog. K ránu na dně lahve „objevili“ svou 
první hru. Uprostřed zamrzlé sázavské pří-
rody strávili tři týdny, jenž změnily (netoliko) 
jejich osudy. Výsledkem se stalo revuální 
pásmo Vest pocket revue – doslova „Revue 
z kapsy u vesty“. Tehdy se narodila i dvojice 
V+W. Náhoda? Hra byla inscenována na 
scéně malostranské Umělecké besedy 
v  dubnu 1927 v jejich vlastní režii. S předpo-
kladem, že i naposled. Ostatně, podobných 
večírků byly a jsou stovky, tisíce. Do děje 
však zasáhla „náhoda“, když se zřítila kulisa 
zavěšené lodi. Inspicient vystrčil oba autory 
před oponu: „Něco povídejte, než se vše 
opraví“. Oba se tedy pustili do dialogu. Hle, 
narodila se první z legendárních předscén, 
„forbín“! Obecenstvo neskrývalo nadšení. 
Věru nečekaný úspěch hry předznamenal 
více než dvě stovky repríz. Již na scéně 
tehdy čtyři roky existujícího Osvobozeného 
divadla. Působilo jako divadelní scéna 
uměleckého sdružení „Devětsil“. V květnu 
1927 oba pány autory pozval do „Osvobo-
zeného“ režisér Jindřich Honzl. Poradil, aby 
oslovili též hudebního skladatele Jaroslava 
Ježka. Opět jenom „náhoda“? 

Ježek nastoupil jako dirigent divadelního 
orchestru. Komponoval rovněž scénickou 
hudbu. Do prosince 1938, kdy byla výnosem 
Zemského soudu, patrně na nátlak němec-
kých úřadů, divadlu odňata koncese, vzniklo 
více než dvacet původních her a čtyři filmy. 
Navíc se celé trio ve společné tvůrčí jednotě 
staralo o písňový repertoár. Většina skladeb 
představuje skutečné evergreeny. Věčně 
„zelené“, svěží a trvale oblíbené melodie, 
klenoucí se mimo dobu i čas, proměny gene-
rační či politické. Staly se, bez nadsázky, 
základem moderní české taneční a jazzové 
hudby. Žijí dodnes. 

Potěšit s nimi obyvatele DpS, přijela 
12. června 2018 necelá dvacítka členů opery 
Jihočeského divadla pod vedením sbormis-
tra Martina Veselého. Přivezli s sebou celou 
náruč těch nejkrásnějších, v dobrém slova 
smyslu, „hitů“. Písňovým pásmem Klobouk 

+POUHÝ POLIBEK 
NESTAČÍ...

Veršík Jiřího Suchého „vždyť trocha 
poezie nikoho nezabije“ si připomněli ve 
čtvrtek odpoledne 14. června 2018 obyva-
telé místního DpS. Přišli si poslechnout v po-
výtce útlém a nečetném kroužku pořad 
autorského čtení, jakýsi textappeal, z poetic-
ké tvorby Marie D., studentky zdejší be-
chyňské SUPŠ.

Slečna Marie objevila v sobě dřímající 
vztah k literární tvorbě, najmě poezii, už na 
základní škole. Své juvenálie však zprvu 
tajila, leč po nabídce vstupu do literárního 
kroužku, na škole působícího pod vedením 
vychovatelky paní Soni Houdkové a za 
odborného lektorátu paní učitelky, Mgr. Lud-
mily Krůčkové, začala dřímající talent 
rozvíjet. Pouhý pocel Múzy Erató ovšem 
zajisté nepostačoval. Ostatně, věděl dobře 
Albert Einstein, řka, že „Úspěch je 
výsledkem 1 % nadání a 99 % dřiny“. Teprve 
cílevědomá práce, píle a snaha měly 
význam v podobě nabytých vědomostí 
i  zkušeností. Vše se zúročilo oceněním na 
soutěžích při vzájemných autorských 
setkáváních. V literárním a výtvarném 
počinku Památníku Terezín, Memoriálu 
Hany Greenfieldové, zdejší vězenkyně, pod 
názvem Je minulost stále živá?, získala loni 
v literární sekci první místo s básní „Včera, 
dnes a zítra“. Letos, ve stejné soutěži, si 
v kategorii Domov odvážela zpátky do 
Bechyně prestižní cenu Erika Poláka za 
báseň „Odlet ptáků“. Obě nám ve svém 
„recitálu“ přednesla. 
Ovšem úvodní poetické slovo náleželo básni 
„Pohlednice“, jedné z prvních, jež v Bechyni 
napsala a ze slov utkala. Představuje jaké-
hosi průvodce, pomyslný „bedekr“, Bechyní 

a jejímu okolí. Vyjadřuje autorčin vztah 
k našemu městu, najmě obdivovanému 
mostu, „Duze“. Jiným inspirativním pod-
nětem se stala cesta do francouzské 
Normandie. Dojmy z tamější architektury 
doznaly ohlas v básni Mont St. Michel, 
s ostrovní dominantou chrámem, zdánlivě 
„utopeným“ v tekutých mořských píscích. 
Vyhlášenou francouzskou lahůdku oslavuje 
druhá ze série reflexí ze země Franské, 
báseň „Bageta“. (v orig. baguette, pozn. aut.)

Příjemná půlhodinka uběhla kvapem. 
Závěrem zazněla „Labuť“, poté autorčina 
oblíbená, něžná „Bílý šat“. A na samotném 
konci nebyl zvonec, nýbrž dílko „Hrnek 
smetany“.

Lze poznat, že autorčina křehká, intimní 
poezie niterných nálad vychází z její vníma-
vé duše. Píše, jak sama říká, intuitivně, však 
s horoucím srdcem na dlani. A bezesporu 
umí postihnout prchavé životní okamžiky. 
Spolu s anglickým písničkářem Donovanem 
dokáže „zachytit vánek, větřík, všechny 
barvy života“.

Vyslechnutou nádherou krásných veršů 
očarovaní senioři neskrývali dojetí. Jejich 
děkovná slova, plná obdivu, jistě mladou 
autorku těší. S radostí proto přislíbila 
opětovnou návštěvu DpS na podzim či 
v závěru roku, aby představila čerstvou 
sklizeň ze svého „poetického sadu“. 
Nedosti, jakýmsi neplánovaným, však 
milým, „bonusem“ se stal příspěvek naší 
spolubydlící, paní Milady Svitákové. Zpa-
měti a vskutku procítěně recitovala závěr 
Máchova „Máje“.

Nezbývá, než upřímně poděkovat všem, 
kdo umožnili setkání s verši mladé stu-
dentky, jakož těm, kteří měli podíl na 
organizačním zabezpečení akce. 

Karel KLAŠKA

ve křoví nás provedl bývalý ředitel opery JčD 
Miloslav Veselý, za klavírního doprovodu 
Martina Veselého. 

Vystoupení začalo chronologicky prvním 
titulem, na němž se trio V+W+J podílelo. 
Vtipná píseň „Tři strážníci“ pochází ze hry 
„Premiéra skafandr“. Vystoupení pokra-
čovalo dalšími známými, ale i opomíjenými  
skladbami Tmavomodrý svět, Když jsem 
kytici vázala, Mercedes, titulní Klobouk ve 
křoví nebo V domě straší duch. Vskutku 
působivé dostaveníčko s legendární trojicí 
i  sborem opery JčD uzavřela skladba Život 
je jen náhoda z filmu Peníze nebo život.

V & W. Pouhé dvě litery, však za nimi celý 
plnohodnotný tvůrčí život. Vtiskly pečeť 
dalším generacím divadelníků, neboť svým 
odkazem inspirovaly divadla a malé divadel-
ní scény, jichž v 60. letech vznikalo v tehdej-
ším Československu velké množství. (mj. 
Divadlo Na zábradlí, Semafor či Paravan). 
Po roce 1948 Voskovec odešel do Francie a 
odtud po dvou letech do USA. Přátelství 
obou, Jiřího Voskovce a Jana Wericha, však 
nenarušily ani spousty slané vody Atlantiku. 
Překlenulo i oceán.

Nestárnoucí, nesmrtelnou písňovou žat-
vu trojice Voskovec, Werich & Ježek všem 
přítomným připomněli skvělým koncertním 
vystoupením členové operního sboru Jiho-
českého divadla v Českých Budějovicíc, pod 
vedení sbormistra Martina Veselého. Jak mi 
pan sbormistr řekl, písňové pásmo připravili 
u příležitosti stoletého výročí založení 
republiky. Na repertoáru souboru znamená 
čerstvou novinku. Navíc vystupují rovněž 

s  pořady, věnovanými spirituálům, sklad-
bám Leonarda Bernsteina či novodobé 
„klasice“ The Beatles. Na léto chystají 
hostování na českokrumlovské „točně“.

Návštěva v DpS znamenala už druhé 
setkání s umělci z opery JčD. Premiérovým 
počinkem se stalo vystoupení začátkem 
prosince loňského roku, (viz MKZ leden 
2018). Tehdy k nám zavítali s duchovními 
písněmi Miroslava Veselá, Jana Málková 
a Tomáš Maliniak.

Všem interpretům tudíž náleží velké 
poděkování za působivý a vskutku úchvatný 
zážitek. Výběr nádherného koncertu umož-
nily a zprostředkovaly paní ředitelka DpS 
v  součinnosti s aktivizačními pracovnicemi. 
Jim též náleží velký dík. V neposlední řadě 
však nutno ocenit všechny, kdož se na 
organizaci vydařené akce podíleli.

  

Karel KLAŠKA



sobota 28. 7. 2018 
náměstí T. G. Masaryka

Čeká vás plné náměstí keramiků 
a řemesel za účasti prodejců keramiky 
a dalších řemeslníků z celé republiky i ze 
zahraničí. Je pro vás připravený bohatý 
kulturní program, atrakce pro děti, 
koncerty, ukázky řemesel atd... 

V předvečer Keramických trhů, tedy 
v  pátek 27. 7., se uskuteční koncert 
ROMANA DRAGOUNA (dříve FUTU-
RUM) a Kapely BIG PAPA

Program sobota 28. 7.
ź BUDVARKA
ź HLAVATECKÝ PĚVECKÝ SBOR
ź KAREL DVOŘÁK A ZRCADLA
ź KABÁT REVIVAL PLZEŇ
ź ZZ TOP REVIVAL
ź MIDI
ź KEJKLÍŘI A OHŇOVÁ SHOW

Pro malé návštěvníky poskytne zázemí 
RC Hrošík Kulturního střediska města 
Bechyně.
Dále se můžete těšit na atrakce pro děti, 
vystoupení kejklíře a klauna. Občerstvení 
zajištěno po celý den. Vstup jako vždy pro 
vás!!! zdarma!!!

Sledujte plakáty, facebook 
a www.trhybechyne.cz
Žádáme místní obyvatele o shovívavost 
při parkování svých vozidel v den konání 
akce v okolí náměstí T. G. M. a Libušiny 
ulice, a pokud mají možnost parkování na 
vlastních pozemcích či v odlehlejších 
částech města, zdali by tak neučinili. 
DĚKUJEME VŠEM ZA VSTŘÍCNOST! 

 BECHYNĚ

Zájmová organizace 
ZBYTEK SVĚTA BECHYNĚ
pořádá nejstarší a nejprestižnější 
závod na tomto kontinentu, kterým je

46. GRAND PRIX 
BECHYNĚ 

28. července 
2018

před hotelem „U DRAKA“

08:00 Přihlášky závodníků 
11:00 Start koloběžkového závodu
 dětí a mládeže „Cena ČEZ”
13:30  Vyhodnocení koloběžkového
 závodu dětí 
14:00  Přejímka strojů dospělých
15:30  Start hlavního závodu mužů 
 a žen
17:00  Vyhodnocení a ukončení
 závodu

od 9.00 h

KERAMICKÉ 
TRHY
7. ročník

+ BECHYŇSKÝ PIVOVAR 
– CHRÁM PIVA

Vážení čtenáři, spoluobčané a návštěv-
níci našeho města. Dovolte mi, abych po 
nějaké době tímto článkem osvěžil a znovu 
připomněl existenci našeho nového bechyň-
ského pivovaru. Raději bych byl, aby 
takovýto článek psal někdo jiný, aby toto mé 
sdělení nevyznělo jako nějaká samochvála, 
ale budu se tedy snažit popsat autenticky 
fakta naší poměrně krátké působnosti.

Pivovar jsme otevírali pro veřejnost 
16. března tohoto roku. V době psaní článku 
máme za sebou pouze tříměsíční provoz, 
ale událostí přehršle. Velmi se nám osvědčil 
náš záměr vařit pivo – tzv. klasický český 
ležák plzeňského typu. Sládek vybral 
opravdu ty nejlepší a nejkvalitnější suroviny, 
jaké se na našem tuzemském trhu dají 
sehnat, jak chmel, tak slad, striktně se drží 
osvědčené receptury a díky tomu příznivý 
ohlas na sebe nenechal dlouho čekat. Nejen 
návštěvníci naší restaurace, která funguje 
u  pivovaru, ale též ze všech možných koutů 
republiky, kam se naše pivo dostalo (třeba 
jako dárek příbuzným a návštěvám = 
stáčíme též do 2l petek) slyšíme jen ty 
nejpochvalnější odezvy. To nám též potvrdil 
i  výsledek celostátní soutěže Pivo české 
republiky, kam jsme zaslali vzorky, a kde 
naše Bechyňská desítka obsadila v této 
neuvěřitelně konkurenční soutěži, kde se 
zúčastnilo 45 pivovarů z celé republiky, 
čtvrté místo!!! Je tedy též s podivem, že 
o našem pivu se ví takřka po celé republice, 
ale mnozí bechyňští občané, mnohdy 
i zdatní pivaři, náš provoz ještě doposud 
nenavštívili a své chvilky volna tráví u konzu-
mace všech možných, špatně a neodborně 
do nevychlazených půllitrů „načepovaných“, 
europiv. (Vlastní zkušenosti, jeden z důvodů, 
proč jsem stavěl pivovar.) Jde zřejmě o to, že 
žijeme na malém městě a překročit stín své 
furiantské hrdosti je pro někoho velmi těžké. 
Ale zpět k našemu pivu a pivovaru, neboť 
osvěta pro nevědomé je cílem tohoto článku.

V nadpisu článku jsem použil úsloví – 
Chrám piva. A to z toho důvodu, že o něco 
takového se snažíme – tzn. že nejenže jsme 
velmi pozorní ke kvalitě vyráběného piva, ale 
velký důraz dáváme celé pivní kultuře, 
správnému čepování a podávání piva, 
dbáme na důstojné prostředí pro konzumaci 
piva, vhodnou gastronomii ke konzumaci 
piva a celkovou atmosféru vytvořenou 
návštěvníkům našeho provozu. Zavedli 
jsme samostatnou profesi výčepního, který 
odpovídá za načepované pivo, které musí 
být správně vychlazené a čepované pouze 
do vychlazeného skla, aby pivo nedostávalo 
teplotní šoky a tím těžce ztrácelo na chuti 
a kvalitě.

Na sezónu ještě chystáme venkovní 
posezení na pivovarském dvoře (i když 
příjemný chládek naší restaurace je někdy 
snesitelnější, než sluneční žár) a snad se 
nám podaří i prodej v některých obchodech 
v  našem městě. Za první takzvanou vlaš-
ťovku můžeme považovat právě započatý 
prodej našeho piva na benzínové pumpě 
Oktan při výjezdu z Bechyně na Opařany.

Vážení občané a návštěvníci našeho 
města. Snad je tento článek i dostatečnou 
pozvánkou do našeho provozu – Pivovaru 
Keras Bechyně, Písecká 376 – vchod 
z  Fáberovy ulice. Též si můžete zarezer-
vovat místa na tel. 720 522 622 nebo se 
pokochat pohledem na našich stránkách: 
www.pivovar-keras-bechyne.webnode.cz. 
Těšíme se na Vaši návštěvu a již předem 
Vám přeji já a celý kolektiv našeho pivovaru, 
nevšední pivní zážitek. S úctou

Erik Machart

Tak chutná pivo

  MEZINÁRODNÍ
  MUZEUM 
KERAMIKY 
V BECHYNI

Alšova jihočeská galerie 
zahajuje letní sezonu své 
pobočky v Mezinárodním 

muzeu keramiky v Bechyni, kde představí 
celkem tři výstavy. První z nich je výstava 
s  názvem Křížová cesta od umělkyně Petry 
Křivové/Peškové. Cyklus Křížová cesta je 
autorčiným diplomním projektem na pražské 
Akademii výtvarných umění a prezentuje 
známý příběh utrpení Ježíše Krista. 
Nezobrazuje však přímo samotný děj, ale 
spíše vnitřní strukturu a emoce, které z něj 
pramení. Cesta, která je složena z beto-
nových jehlanů, přestavuje svou reálnou 
neschůdností mimo jiné i úděl nesnadného 
putování. 

Druhá výstava představí výběr Sympo-
ziální keramiky 1966–2012 ze sbírky 
Alšovy jihočeské galerie. Sbírkový fond 
keramiky se začal tvořit na základě vzniku 
Mezinárodního keramického sympozia 
pořádaného v Bechyni v roce 1966. Výběr 

děl ze sympozií z let 1966–2012 prezentuje 
odděleně každý rok s širokým záběrem 
umělců, témat i způsobu zpracování. 
Vzhledem k letošnímu výročí je důraz kladen 
na třetí ročník konaného v roce 1968. Autory 
a kurátory výstav jsou Miroslav Růžička 
a Dita Pfeferová. 

Třetí výstavou je Alšova země / Cestou 
necestou. Organizaci tohoto projektu 
převzala AJG od Katedry výtvarné výchovy 
Univerzity Karlovy již v minulém roce. 
Původní výtvarná soutěž se tak stala nesou-
těžním projektem představující výtvarné, 
literární, dramatické i hudební umění, do 
nějž se mohou přihlásit různé vzdělávací 
instituce. Letošní specifické téma Cestou 
necestou propojuje všechny tři bechyňské 
výstavy. Prezentovány budou díla žáků 
a studentů z různých vzdělávacích a vý-
chovných institucí. Autory a kurátory výstavy 
jsou Eva Drančáková a Andrea Chrastinová.

Alšova jihočeská galerie tímto zve 
širokou veřejnost na letní bechyňskou 
výstavní sezonu, která se koná v termínu 
15.  6.–7. 10. 2018 v Mezinárodním muzeu 
keramiky. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bc. Lenka Hýblová
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+MISTROVSTVÍ EVROPY 
KARATE JKA DĚTÍ, 
KADETŮ A VETERÁNŮ

25.–27. května 2018 se konalo 13. Mis-
trovství Evropy karate JKA pro děti, kadety 
a veterány v Srbsku ve městě Kragujevac. 
Šampionátu se zúčastnilo 436 závodníků 
z  15 států. Početná výprava z České 
republiky zde byla velmi úspěšná a v 
celkovém pořadí států se s 37 medailemi 
umístila na druhém místě za Ruskem.

Do medailových bojů v rámci repre-
zentace zasáhla i bratrská dvojice Tomáš 
a Martin Hánovi a František Procházka, kteří 
cvičí pod trenérem Petrem Cibulkou v oddílu 
Shotokan Karate Klub Bechyně. Tomáš 
Hána se specializuje na disciplínu kata, jeho 
bratr Martin Hána je pro změnu specialista 
na zápasové formy kumite a doplňuje je 
katař Fanda Procházka pro týmové soutěže.

Všichni tři závodníci soutěží ve věkové 
kategorii 17–18 let.

Tisíc kilometrů od Bechyně se podařil 
velký úspěch našich reprezentantů.

Tomáš Hána v disciplíně kata postupně 
při cestě do finále porazil závodníky z Ně-
mecka a Anglie. Ve finále ho čekal zástupce 

Ruska a další dva Češi. Po předvedení 
mistrovské kata získal Tomáš nejvyšší 
bodový zisk, obsadil první místo a stal se 
mistrem Evropy.

Martin Hána v té samé kategorii obsadil 
3. místo a byl s bratrem společně na 
stupních vítězů.

V disciplíně týmové kata získala trojice 
Tomáš Hána, Martin Hána a František 
Procházka další titul mistrů Evropy. Druhé 
skončilo Německo a třetí Srbsko.

Martin Hána dále nastupoval ve své 
parádní disciplíně, kterou je kumite. Ve velké 
konkurenci ho však před medailovým 
umístěním zastavil závodník z Maďarska, 
s kterým prohrál těsně o jeden bod, ale pro 
Martina to znamenalo ukončení individuál-
ního kumite na celkově pátém místě.

Vše si však vynahradil v týmovém kumite, 
kde s dalšími třemi závodníky ČR obsadil 
první místo a získal tak titul mistra Evropy 
kumite týmů. Na druhém místě se umístil 
silný tým Ruska a dělené třetí místo zamířilo 
do Srbska a Německa.

Oddíl SKK Bechyně se tak může po-
chlubit celkem třemi tituly mistrů Evropy 
v kategorii kadetů a jedním bronzovým 
umístěním. 

Michal Polanecký

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

Stupně kata individual – první Tomáš Hána 
a třetí Martin Hána

Stupně kata tým – zleva Martin Hána - Tomáš Hána - František Procházka

+ KANOISTIKA 
– TJ JISKRA BECHYNĚ

Raftové závody – 18. ročník raftových 
závodů ve sprintu na 150 m proběhne 
v  sobotu 14. července pod Bechyňskou 
duhou, prezence čtyřčlenných posádek 
začíná od 9 hodin, startovné je 200 Kč 
posádka, dětská polovic. Soutěžit se bude 
v těchto kategoriích: děti a mládež, ženy, 
muži, mixy a veteráni. Krásné ceny jsou 
připraveny i pro nejlépe ustrojenou posádku! 
Zveme všechny příznivce sportu a recese na 
tuto tradiční akci, která již mnoho let neod-
myslitelně patří k bechyňskému létu.

Maratony  – vodácký maraton na 
Berounce v délce 60 km vyhrála již počtvrté 
posádka Roman Mornštejn – Jan Pazourek, 
kteří trať z Dolan u Plzně do Roztok 
u Křivoklátu upádlovali za 6:15 hod.

za oddíl kanoistiky pazi

+ PETANQUE NAPŘÍČ  
GENERACEMI

Příznivci hry pétanque a zdravého 
pohybu představují nejlepšího hráče měsíce 
května, kterým se stala paní Katarína 
Lacinová

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 bechyňském sportov-
ním stadionu.
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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

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Tel: 604 718 306

MUDr. Jana Mikulová, 
MUDr. Milan Pilař
Interna – kardiologická ambulance 
s.r.o.
(bývalá ordinace MUDr. Milana Pilaře)
dosud ordinující na adrese Dobrovského 
665/5, 390 02 Tábor, pod hlavní lékárnou)
oznamují, že 

od 11. 6. 2018 ordinují 
na nové adrese:

Kpt. Jaroše 3000, 39003 Tábor,
suterén (proti vjezdu do G centra, bývalá 
zubní ordinace MUDr. Kropíka)
Objednávání na tel. čísle 606 198 292 
i ordinační doba zůstávají beze změny.

MUDr. Petr Musil
Všeobecná interní ambulance 
s.r.o.
(vyšetření: Kolonoskopie, 
gastroskopie, rektoskopie, Uz)
(dosud ordinující v Táboře v budově 
Transfuzní stanice, Kpt. Jaroše 2999)
oznamuje, že 

od 18. 6. 2018 ordinuje 
na nové adrese:

Kpt. Jaroše 3000, 39003 Tábor,
suterén (proti vjezdu do G centra, bývalá 
zubní ordinace MUDr. Kropíka)
Objednávání na tel. čísle 381 254 432 
i ordinační doba zůstávají beze změny.

PROVOZNÍ DOBA 
KOUPALIŠTĚ
červenec – srpen denně 10–19 hod.
Za nepříznivého počasí uzavřeno!

vstupné základní / 1 den 50 Kč
od 16 hodin 30 Kč
permanentky na 10 vstupů 350 Kč

děti 4–15, senioři nad 65 let, ZTP
 celý den 40 Kč / od 16 h 20 Kč
permanentky na 10 vstupů 230 Kč

vstupné rodinné  celý den 

1 dospělý  + 1 dítě  4–15 let 80 Kč
1 dospělý  + 2 děti  4–15 let 100 Kč
2 dospělí  + 1 dítě  4–15 let 110 Kč
2 dospělí  + 2 děti  4–15 let 150 Kč
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Kombinovaná spotřeb mise CO  vozu ŠKODA 2a a e

AGA – Pohřební služba
Michal Hrnčiarik

mění svoje sídlo od  1. července 2018 

nová adresa: Bechyně, Písecká 203 
  (bývalá koláčovna)

kontakty:  
p. Alena Hlasová 778 207 150
kanceláře: 381 213 645, 385 724 220

www.persaltus.cz

+420  605  512 451   

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

 (cena bez 15 % DPH):
jehličnaté palivové dřevo  

650 Kč/prm

listnaté palivové dřevo bříza   
 

750 Kč/prm

listnaté palivové dřevo dub     800 Kč/prm 

borovice, smrk

listnaté palivové dřevo měkké 550 Kč/prm

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

Ceny viz. webové stránky

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává sle-
pičky z našeho chovu typu Tetra 
hnědá, Dominant ve všech barvách 
a Green Shell – typu Arakauna.
Stáří:    14 – 19 týdnů
Cena: 159 – 195 Kč/ks

Prodej Bechyně 
u vlakového nádraží 

 2. srpna 2018 ve 14.15 h
 19. srpna 2018 ve 14.00 h

Při prodeji slepiček výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky

Informace: Po–Pá  9–16 hod. 
Tel: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz 

Do závodní jídelny společnosti 

Laufen v Bechyni hledáme:

ź šéfkuchaře/řku s praxí na HPP
ź výpomoc do kuchyně na DPP 

20h/týdně. 
Volné víkendy, široká škála benefitů 
a fajn kolektiv. Volejte paní Soukupovou 
na tel.: 731 438 496.


