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ZÁŘÍ 2018

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
září 2018

 95 let Zahrádková Marie
 89 let Benedikt Jaroslav
 87 let Ing. Procházka Josef
  Šťastná Stanislava
 86 let Koucký Jan
  Semrád Karel
 85 let Bosák Josef
 84 let Hrušková Marie
  Nováková Božena
 83 let Čábela Miloslav
  Stachová Anna
 82 let Jiříčková Anna
 81 let Kolihová Marie
 80 let Bosáková Anna
  Kasáčková Marie
 79 let Dejmek Jaroslav
  Vitha Karel
 78 let Blažková Jiřina
  Chaluš Karel
  Kordinová Věnceslava
  Křikava Karel
  Tupá Margita
 77 let Mlázovský Richard

Příspěvky do říjnového čísla 
posílejte nejpozději 17. září na 
propagace@kulturnidum.cz

Vedení spolku Letci Bechyně navštívilo 
v  Domově pro seniory v Bechyni na Libuši 
paní Stanislavu Šťastnou (87 let). Předseda 
Ing. Plaňanský předal paní Šťastné pamětní 
medaili ke 100. výročí založení českosloven-
ského vojenského letectva.

Medaile jí byla udělena za zásluhy o le-
tectvo, které jako aktivní vojenská pilotka 
pomáhala budovat po 2. světové válce. 

V roce 1951 nastoupila základní vojen-
skou službu, prošla praktickým výcvikem na 
letišti, jehož součástí byla i střelba, bombar-
dování a seskok padákem. Poté jako členka 
tzv. „Dívčí letky“ létala u spojovacího letectva 
na sedmi typech letadel.

Po skončení letecké služby se aktivně 
zapojila do spolkového života ve Svazu letců 
České republiky a později spolku Letci 
Bechyně, kde pomáhala šířit povědomí 
československých leteckých tradic.

Za spolek Letci Bechyně 
Ing. Václav Vokáč

+
PODĚKOVÁNÍ ZA 
PARTNERSTVÍ 
V PROJEKTU 
ORANŽOVÝ ROK

Tak jako v předchozích letech i letos 
město Bechyně využilo nabídku partnerství 
v projektu Oranžový rok 2018 se společností 
ČEZ a.s.

Chtěl bych tímto poděkovat společnosti 
ČEZ a.s., která v rámci uvedeného projektu 
finančně podpořila pořádání tradičních 
bechyňských akcí, a to soutěž hasičských 
družstev u příležitosti svátku sv. Floriána 
„O  pohár starosty města Bechyně“, 
„Koloběžkovou grand prix Bechyně“, 
„Keramické trhy Bechyně“, „Bechyňský 
festival dechových hudeb“ a „Bechyňské 
doteky“.

Ing. Pavel Houdek, starosta města

+ POCTA KE 100. VÝROČÍ VZNIKU VOJENSKÉHO 
LETECTVA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
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+ PROGRAM 
REGENERACE MĚSTSKÉ 
PAMÁTKOVÉ ZÓNY NA 
ROK 2019

Ministerstvo kultury ČR v současné době 
připravuje Program regenerace městských 
památkových zón a městských památkových 
rezervací na rok 2019. Z tohoto programu mo-
hou vlastníci nemovitých kulturních památek 
příp. movitých kulturních památek pevně spo-
jených se stavbou a nacházející se na území 
MPZ nebo MPR, popř. vlastníci nemovitých 
památek, které stojí při vnějším obvodu 
území MPZ nebo MPR nebo v dominantní 
poloze historického města, získat dotaci na 
obnovu. Příspěvky poskytované z tohoto pro-
gramu jsou přísně účelové, mohou být použi-
ty jen na úhradu prací zabezpečujících 
uchování souhrnné památkové hodnoty kul-
turní památky, nikoli na modernizaci a jiné 
úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, 
ani na práce investiční povahy. Nejsou zej-
ména určeny na výměny oken a dveří, pokud 
se nenacházejí v havarijním stavu, který vy-
lučuje jejich opravu, na modernizaci bytové-
ho fondu a  zřizování nových bytových jedno-
tek, na technické zařízení budov, projektovou 
dokumentaci a na kopie sochařských děl. 
Dotace je především určena na zvýšené 
náklady spojené se zachováním a obnovou 
autentických prvků a konstrukcí kulturní 
památky. 

V Bechyni je vyhlášena městská památ-
ková zóna, která zahrnuje náměstí T. G. 
Masaryka a přilehlé ulice (Táborská, Dlouhá, 
Masokrámská, Soukenická, Široká, Kašpara 
Malého, Klášterní, Valtrova), část ulice Na 
Parkánech a část ulice Michalská, Křižíkovu 
vilovou čtvrť a Zářečí. Do mapy MPZ s vy-
značením objektů, které jsou vyhlášeny jako 
kulturní památky, je možné nahlédnout na 
investičním odboru MěÚ v Bechyni. Zde je 
možné si také vyzvednout úplné znění zásad 
Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci 
státní fin. podpory v Programu regenerace 
MPR a  MPZ. Žádosti o dotaci na rok 2019 se 
přijímají do 20. 10. 2018 na investičním 
odboru MěÚ Bechyně, tel. 381 477 012. 
Žádost se píše volnou formou, ve které se 
uvede, o jaký objekt se jedná a na obnovu 
které části objektu se dotace žádá. K žádosti 
musí být přiloženo:

ź závazné stanovisko úřadu obce s 
rozšířenou působností tzn. MěÚ Tábor, 
referát regionálního rozvoje,

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

ź pokud nejste vlastníkem nebo jediným 
vlastníkem nemovitosti, plnou moc od vlast-
níka nebo spoluvlastníka, že můžete vykoná-
vat veškeré úkony spojené s obnovou dané 
kulturní památky,

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

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

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

Ilona Lusková, 
vedoucí investičního odboru

LÉTO
2018
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+KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ 
DĚKUJE ZA PODPORU PROSLUNĚNÉHO 

KULTURNÍHO LÉTA 2018:

Ministerstvu kultury České republiky, Jihočeskému kraji, Nadaci ČEZ, Českému 
rozhlasu České Budějovice, Městu Bechyně, Jihočeské televizi, Kulturne.com, MAS 
Lužnice, obci Sudoměřice u Bechyně, obci Vlastiboř, RC Hrošík, ZUŠ Václava Pichla, 
Farnosti Bechyně, Farnímu sboru, La Pellegrině pod vedením Dirkjana Horringy, 
Českým dráhám, Městské policii, Policii ČR, Službám města Bechyně, FC Bechyně, 
Lázním Jupiter, Zahradnictví u Benešů, DJ Paul, Optice Ursíny, DPS Bechyně, 
Čajobaru U Sovy, Penzionu U Pichlů.

Za pomoc při organizaci Standovi Fukovi, Jardovi Drdovi, Jirkovi Uchytilovi, Danu 
Dvořákovi, Janu Škorcovi, Dagmar Cibulkové, Heleně Příhodové, také všem 
zaměstnancům Kulturního střediska města Bechyně. A v neposlední řadě panu 
starostovi Ing. Pavlu Houdkovi.

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

Za Kulturní středisko města Bechyně
Mgr. Štěpán Ondřich
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1/  probíhá rekonstrukce ulice Za Trubným
2/  dokončena 1. etapa opravy fasády ZŠ Františka Křižíka 
3/  dokončena oprava fasády a výměna výplní bytového domu č.p. 649-653 na sídl. Na Libuši
4/  probíhá obnova teplovodu na sídl. Obránců míru
5/  byly dokončeny povrchy Tyršovy ulice v návaznosti na loňskou rekonstrukci chodníků a přídlažby v této lokalitě
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15. září
Sraz ve 14 h před KD

Celosvětový úklidový den (World clean up 
day) se chystá již několik let ve spolupráci 
s téměř stopadesáti státy po celém světě 
a  už 15. září proběhne v plné parádě od 
Nového Zélandu až po Havaj jako největší 
dobrovolnická akce v dějinách. 
Přidáte se také?

Marie Jahnová, tel: 608 510 819
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

ZPRÁVY Z MUZEA

Srdečné blahopřání

Paní Marii Pospíšilové, dlouholeté ředi-
telce muzea, k jejímu významnému život-
nímu jubileu, které oslavila v měsíci srpnu, 
přejeme hodně zdraví, pohody a děkujeme 
za neustálou podporu. 

Kolektiv pracovníků muzea 
a informačního centra.

Festival u osady St. Mary 
of Bechyn, Minnesota

Jak již bylo ve zpravodajích psáno 
a  mnozí sami víte, ve Spojených 
státech amerických vzniklo v 19. stol. 
několik osad, které zde založili 

vystěhovalci z našeho regionu. 
Na dnes již neobydleném místě 
u  kostela St. Mary of Bechyn 
v  Minnesotě se každý rok schá-
zejí potomci těchto původně 
Čechů i Moravanů v rámci 
letního festivalu (též v době 
pouti, stejně jako u nás v Bechy-
ni kolem svátku Nanebevzetí 
Panny Marie) a  připomínají si svoje kořeny 
slavnostní mší, tradičním pečivem, zvyky, 
tanci atd. 

V letošním roce vzhledem k výročí vzniku 
republiky a konce první světové války jsme 
se rozhodli poslat na tento festival zdravici, 
propagační materiály a videa o našem 
městě. V textu dopisu jsme připomněli úlohu 
krajanů v Americe v době před vznikem 
republiky. Tito lidé, i v novém světě často 
činní v mnoha oblastech života společnosti, 
v kultuře, v sokolském hnutí a v dalších 
směrech, jako byla např. podpora kra-
janského tisku, se již od začátku války stavěli 

z většiny kladně k myšlence osvobození 
malých národů z područí Rakousko-uherské 
monarchie. Víme dnes, že se zde konaly 
finanční sbírky na pomoc jak Čechům 
umístěných v zajateckých táborech, tak na 
pomoc formujícím se legiím, které budou-
címu vzniku samostatného státu zásadně 
přispěly. V rámci spojeneckých vojsk též 
nastoupilo dobrovolně cca 30 000 krajanů 
do skutečných bojů na území Evropy. Na 
půdě Spojených států se též zrodila zásadní 
podpora T. G. Masaryka a jeho programu 
nezávislého státu po jeho působení zde a po 
rozhovorech s tehdejším prezidentem 
W.  Wilsonem. 

Na závěr jsme přidali 
poděkování za to, že si do-
sud i přes generační vzdále-
nost s rodilými Čechy tito 
potomci připomínají své ko-
řeny a mnozí mají dokonce 
zájem se o zvycích více doz-
vídat, či zůstat v kontaktu. 

Festival se letos opět vy-
dařil i přes podobně vysoké 
teploty, jako panovaly v srp-
nu u nás. 

Kdyby vás toto téma 
blíže zajímalo, v muzeu jsou 
uloženy materiály. 

JJ

Následující program 
v muzeu a připomenutí 
významného rodáka

Během měsíce září máte poslední mož-
nost zhlédnout výstavu dřevěných plastik 
pana Antonína Suchana. Autor (sochař, foto-
graf, designer, knižní grafik) je rodák z Be-
chyně, dnes žije na severu Moravy. Absolvo-
val Institut výtvarné fotografie u doc. Jána 
Šmoka v Ostravě (1967–69). Samostatně 
vystavuje od roku 1968. Zabývá se volnou 
sochařskou tvorbou – plastiky a reliéfy. Jeho 
dílo je zastoupeno ve sbírkách Muzea 
Šumperk, Lázně Bludov, Agritec Šumperk, 
Ceramtec the Ceramic Experts (GB) 
a v mnoha soukromých sbírkách po celé ČR. 
V roce 2011 mu byla udělena cena Města 
Šumperk v oblasti kultury. V roce 2013 pak 
cena v oblasti kultury Olomouckého kraje. 
Výstava dřevěných plastik je prodejní.

Hledal jsem fotografické metafory v kůře 
stromů, v pohybu vody i v kameni, které 
zavírá čas na okamžik či na věky, abych s 
každým poodhalením zdánlivě uzavřeného 
otevřel nějaké tajemství. Strom se listem 
odívá, ale když zůstane „jen“ dřevo, je to 
spící tvar, který se probouzí dotykem fan-
tazie, vykvétá jako neznámý květ, je křehký 
jako slza, hebký a vláčný jako žena, je v něm 
smutek i radost, slunce i noc, jsou v něm 
dotyky prstů a očí, je to zjevení nových tvarů, 
kterým dřevo propůjčuje svoji hmotu i duši.

A. Suchan

Začátek října bude patřit místním auto-
rům. V galerii odhalíme výtvarné práce 
umělců, kteří v regionu žijí, rádi tvoří a zde 
dostanou příležitost svou zálibu ukázat. 

K oslavám konce první války a vzniku 
republiky chystáme menší připomínkovou 
výstavu. Děkujeme všem, kdo se podělili 
o  fotografie či deníky svých příbuzných. 
Pokud ještě někdo má zájem přinést něco 
souvisejícího, prosíme co nejdříve. 

JJ
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VÝZVA:
Srdečně zveme bývalé zaměstnance 

bechyňské manufaktury KERAS ke 
společnému hovoru v rámci oslav Dne pro 
seniory. Ten se zde bude letos konat 
v  pondělí 8. října od 9 do 16 hod. 
Městské muzeum má nejvyšší zájem 
o  získání bližších informací o chodu pod-
niku vzhledem k probíhajícímu výzkumu 
a  případné budoucí výstavě. Máte doma 
nějaké dokumenty či fotografie? Vezměte 
s sebou. 

Děkujeme za ochotu ke spolupráci. 



www.kulturnidum.cz

ZÁŘÍ 2018

MĚSTSKÉ MUZEUM
  TAJEMSTVÍ TVARŮ
 Potrvá do 30. září / Galerie muzea / Vstupné 30 a 20 Kč
 Výstava dřevěných plastik Antonína Suchana.

 VÝSTAVA K 90. VÝROČÍ
 DOSTAVBY MOSTU V BECHYNI
 Potrvá do 30. září / Průjezd muzea / Vstupné 30 a 20 Kč 
Výstava představuje fotografie ze stavby v letech 1926–1928, most 
Duha ve výtvarném umění, most jako symbol města Bechyně na 
suvenýrech a památečních artefaktech aj.

  MOSTY (MOSTY MEZI NÁMI)
 – Interaktivní výstava
 Potrvá do 30. září / Přednáškový sál muzea a na dvorku
 muzea / Vstupné 50 Kč, školní skupiny 20 Kč, 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.

Stálá expozice, věnovaná místnímu regionu od pravěku až po 
20. stol., otevřena celoročně dle pracovní doby informačního centra.

GALERIE 2+1
 KOŘENY – THE ROOTS

Vernisáž čtvrtek 6. září / 19.00 hodin / Galerie 2+1 / 
Kristýna Cílková – Terezie Kolářová – Pavla Vachunová, 
kurátor – Veronika Marešová (GASK). Výstava potrvá do 30. září.

GALERIE U HROCHA
 KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU
 Výstava fotografií Jany Jedličkové

GALERIE GALVÍNA
 TEREZA KUHNOVÁ – Keramika
 ZUZANA HOLANCOVÁ – Akvarely
 INGEBORG HEJDA – Objekty
 Vernisáž v sobotu 1. září / 15.00 hodin / Galerie Galvína
 Výstava potrvá do 28. října

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
 PETRA KŘIVOVÁ / PEŠKOVÁ 
 – KŘÍŽOVÁ CESTA 
 Potrvá do 7. října
 Výstava absolventky Akademie výtvarných umění v Praze.

 VÝBĚR ZE SYMPOZIÍ AJG
 Potrvá do 7. října
Představí sbírku a jednotlivá sympozia i autory rok po roce počínaje 
rokem 1966. Vzhledem k letošnímu výročí bude důraz kladen na 
Mezinárodní keramické sympozium 1968. 

 ALŠOVA ZEMĚ / CESTOU NECESTOU
 Potrvá do 7. října
Cestou necestou odkazuje na souběžnou výstavu krajinomaleb 
v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou.

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

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

KURZY

Sobota 22. září / 10.00 / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Loutková pohádka o svérázné princezně, která se nebojí a nakonec 
i vyřeší všechny nastalé situace. Spousta legrace, ale i napětí. 
Hraje: Divadlo Tondy Novotného
Před pohádkou proběhne v RC Hrošík pohádková tvořivá dílna.

O PRINCEZNĚ, 
KTERÁ SE NIČEHO NEBÁLA

PRO DĚTI GALERIE

Zahájení v pátek 14. září 2018 
v 19.00 hod. ve velkém sále KD 
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová. 
Kurzovné 1200 Kč prodloužená 100 Kč, 
věneček 120 Kč, gardenka 390 Kč.
Podrobné informace v kanceláři 
KD, tel. 776 381 203, 
email: program@kulturnidum.cz 
nebo na www.kulturnidum.cz.

POSLEDNÍ VÝZVA!!!
stále ještě přijímáme přihlášky do 
KURZU TANCE 
A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ

Středy / 15.00 hodin / RC Hrošík / Zdarma
Témata budou stanovena podle zájmu, společně s účastníky, 
popřípadě doplňována v průběhu semestru. Seminář je bezplatný 
a  je určen výhradně pro penzisty. Předpokladá se základní znalosti 
němčiny, tak aby byla možná komunikace.
Lektorem seminaře je Dr. Ludwig Diess. 
Informace na tel.: 606 911 007 nebo reditel@kulturnidum.cz

KONVERZACE V NĚMČINĚ



POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES

Úterky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy 
a zlepšování kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční 
pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

KRUHOVÝ TRÉNINK 

Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Permanentka na 10 lekcí 650 Kč (platnost 3 měsíce), permanentka 
na 5 lekcí 330 Kč (platnost 1,5 měsíce). Info Romana Honsová, tel. 
721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně

BOSU CARDIO®

Pondělky / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

ZUMBA PRO DĚTI
Úterky / 16.30–17.30 hodin / RC Hrošík
Hravější než Zumba pro dospělé a jsou eliminované určité pohyby, 
které nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

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

PŘIPRAVUJEME
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RODIČOVSKÉ CENTRUM 

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

+  ZÁVODY ODRÁŽEDEL
Středa 19. září / 10.00 hodin / před RC Hrošík

+  POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
Sobota 22. září / 9.00 hodin / RC Hrošík

+  DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Úterky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin, děti 1–3 roky 
/ RC Hrošík / vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč / 
10 vstupů). Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

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

Obnovený předprodej v kanceláři KD, knihovně, muzeu a  on-line 
na www.kulturnidum.cz, rezervace platí pouze 5 dní!!!

4TET

verze V. premiéra

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY A DOBROVOLNICE, 

ABY NÁM POMOHLI S PROVOZEM 

RODIČOVSKÉHO CENTRA HROŠÍK. NEVÁHEJTE A 

PŘIDEJTE SE K NAŠEMU TÝMU!!!

CHLAP NA ZABITÍ
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 komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane 
obětí sebevraha. Když se setká nekompromisní nájemný zabiják 
s  nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, 
může to na první pohled vypadat, jako snadná práce. Opak je však 
pravdou…
Komedie doslova nabitá slovním a situačním humorem výrazně 
francouzského stylu, která se aktuálně hraje na mnoha světových 
jevištích a která se dočkala i tří filmových zpracování.
Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Michal Slaný, Alžbeta 
Stanková, Zdeněk Rohlíček, Milan Šimáček
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, knihovně, muzeu a on-line 
na www.kulturnidum.cz.

OSLAVA K 100. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ REPUBLIKY

Neděle 28. října / Nám. T.G.M.
V rámci oslav proběhne v parku na náměstí kulturní program, 
vzpomínkový akt obětem první světové války, prezentace spolkové 
činnosti a Klubu českých turistů, koncert Swing Bandu Tábor, 
v  městském muzeu si budete moci prohlédnout výstavu k při-
pomenutí konce 1. světové války a vzniku Československé 
republiky a navštívit přednášku na téma 90. výročí mostu 
Bechyňská Duha. V klášterní zahradě na vás bude čekat 
překvapení.

INFOCENTRUM – PŮJČOVNA ELEKTROKOL
Městské informační centrum Bechyně díky spolupráci s Jihočeskou 
centrálou cestovního ruchu a za finanční pomoci Skupiny ČEZ 
nabízí novou službu:

PŮJČOVÁNÍ ELEKTROKOL
Září / MIC, nám. T. G. Masaryka 140 / Celodenní půjčovné: 
Senior 55+ a ZTP: 150 Kč/den, ostatní: 250 Kč/den 
Typ kola: APACHE Elegance 2018 Bosch 300W, dojezd až 90 km, 
GPS navigace.
Jakékoliv otázky zodpovíme na tel. čísle: 778 545 509 nebo na 
emailové adrese: infocentrum@kulturnidum.cz.



KINO BECHYNĚ ZÁŘÍ 2018 

Změna programu vyhrazena

www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

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

P
ro

d
e
j 
v
s
tu

p
e
n

e
k
 v

ž
d

y
 h

o
d

in
u

 p
ře

d
 p

ro
je

k
c
í,
 o

n
-l

in
e
 n

a
 w

w
w

.k
in

o
.k

u
lt

u
rn

id
u

m
.c

z 
a
 p

ře
s
 a

p
li
k
a
c
i 
B

u
d

íC
h

e
c
k

18. ÚTERÝ VE 20.00

SKOROSESTRY
Komedie – Francie

Nebyl žádný důvod k tomu, aby se v 
životě potkaly… Až do dne, kdy po smrti 

jejich otce, kterého nikdy nepoznaly, 
společně zdědí překrásný byt v Paříži.

93 min, český dabing, mládeži přístupný 
od 12 let, 100 Kč

20. ČTVRTEK VE 20.00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie – ČR

Komedie s hvězdným hereckým obsa-
zením: Anna Polívková, Jiří Langmajer, 

Matěj Hádek, Táňa Pauhofová…
95 min, mládeži přístupný, 130 Kč

22. SOBOTA V 17.00

MALÁ ČARODĚJNICE
Pohádka – Německo

Známý Večerníček o malé čarodějnici a 
jejím věrném havranovi Abraxasovi se 

dočkal filmového zpracování.
103 min, český dabing, mládeži 

přístupný, 100 Kč

22. SOBOTA VE 20.00

EQUALIZER 2
Akční / Thriller – USA

Denzel Washington se vrací jako bývalý 
člen speciální jednotky Robert McCall, 

který bojuje za práva a spravedlnost pro 
ty, kteří už ztratili veškerou naději.

121 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 15 let, 100 Kč

26. STŘEDA VE 20.00

ALFA
Dobrodružný – USA

Velkolepé dobrodružství, odehrávající se 
během poslední doby ledové v Evropě 

před 20 tisíci lety.
97 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 100 Kč

28. PÁTEK V 17.00

YETI: LEDOVÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ

Animovaný / Rodinný / Komedie – USA
Yeti je přesvědčen, že záhadné bytosti 

známé jako „lidé” opravdu existují.
96 min, český dabing, 

mládeži přístupný, 120 Kč

28. PÁTEK VE 20.00

SPOLU TO DÁME
Komedie / Drama – Německo

Představitel učitele z extrémně populární 
série „Fakjů pane učiteli“ se vrací v další 
skvělé roli ve filmu plném smíchu i dojetí.
104 min, český dabing, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

Spolek rodáků a přátel 
Bechyně

Vás srdečně zve na křest nového 
nástěnného kalendáře s názvem 

MOSTY A LÁVKY 
BECHYNĚ 2019

ve středu 26. září 2018 od 18.00 hod. 
v jídelně – přízemí hotelu U Draka, 
Libušina třída čp. 199 v Bechyni.

Během křtu bude zahájen prodej 
kalendáře.

5. STŘEDA VE 20.00

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Thriller – ČR, SR

Andrej v podání Vojtěcha Dyka se svojí 
čerstvou manželkou Zuzanou (Gabriela 
Marcinková) se nastěhují do prototypu 

tzv. inteligentního domu ze skla a kamene 
uprostřed nádherné přírody. Jejich život 
ve vysněném domě se však postupně 

mění v noční můru.
108 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

8. SOBOTA V 17.00

PŘÍBĚH KOČEK
Animovaný / Komedie – Čína

Jsou především líné a všechno mají na 
háku, ale i kočky mají velká srdce, mají 

své legendy a dny, kdy zažívají 
neuvěřitelně věci. Jedno takové nevšední 
a doslova velkolepé dobrodružství ukáže 
nová animovaná komedie Příběh koček.

90 minut, český dabing, mládeži 
přístupný, 120 Kč

8. SOBOTA VE 20.00

SESTRA
Horor / Mysteriózní / Thriller – USA
Tvůrce rekordně úspěšných hororů 

James Wan se producentsky ujal snímku, 
ve kterém se vrací zlovolná síla v podobě 

démonické řádové sestry, která 
terorizovala v hororu V zajetí démonů 2.
96 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 15 let, 120 Kč

13. ČTVRTEK VE 20.00

TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
Komedie – USA

Keanu Reeves a Winona Ryder se po 
dlouhé době potkávají na filmovém plátně 

v komedii „Ten pravý, ta pravá?“.
90 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 15 let, 120 Kč

15. SOBOTA V 17.00

KUBÍK HRDINA
Dobrodružný / Rodinný / Animovaný – 

Island, Belgie
Mladý kulík zlatý má problémy naučit se 

létat a migrovat se svou rodinou do 
teplých krajin. S pomocí kamarádů je 

schopen přežít ve světě plném nepřátel, 
a nakonec je i oslavován jako hrdina.

83 min, český dabing, přístupný, 110 Kč

15. SOBOTA VE 20.00

PREDÁTOR: EVOLUCE
Akční / Sci-fi – USA

Predátoři, jedni z největších lovců celého 
vesmíru, opět vrací na naši planetu. Jsou 

však mnohem silnější a chytřejší než 
kdykoliv předtím. Lov a zabíjení jsou pro 

ně stále největší zábavou.
103 minut, české titulky, mládeži 

přístupný od 15 let, 130 Kč

KNIHOVNA 
V NOVÉM 
ŠKOLNÍM ROCE

Při první návštěvě po prázdninách 
nezapomeňte na změnu výpůjční doby 
v  knihovně, která se vrací do původní 
podoby. Dodatečně se omlouváme za 
prázdninový výpadek on-line katalogu. 
Nakupovali jsme knižní novinky, o kterých 
jste tím pádem nebyli informováni. 

Upozorňuji na některé zajímavé tituly: 
cykloknížky Tajný výlet za sv. Jakubem, 
Všechny cesty vedou do Říma, Na sever za 
půlnočním sluncem nebo kniha Moje cesta, 
což je příběh handicapovaného a těžce 
nemocného cyklisty Jana Bicka, který se 
zapojil do charitativního projektu Nadačního 
fondu Klíček Na kole dětem. Za přečtení 
určitě stojí i autobiografie osobnosti Tomáše 
Halíka To že byl život? Smyslem další knihy 
Raději zešílet v divočině je ponor do taju-
plných zákoutí krajiny a lidské duše, do 
dlouhodobé samoty a odloučenosti šumav-
ských samotářů. Přijďte si vybrat novinky 
vašich oblíbených autorů:

Cole ,  Penny,  Marsons,  Preston, 
Gabaldon, Green, Moyes, Steel, Mlynářová, 
Cílek, Váňová… Vítáme každé upozornění 
na zajímavé knížky, jako jsou například 
humorné knihy pana Landsmana, který 
popisuje zážitky, situace a strasti otce na 
mateřské dovolené (Deníček moderního 
fotra, Dovolená s moderním fotrem, Deníček 
moderního páru), na které se čeká a je nutná 
rezervace. 

Přejeme příjemné zážitky s novými tituly 
knih!

EH



MUDr. Olga Vačkářová

Postřehy z lázní

Odpoledne a večery v září 
(2. patro LD Olga)

tento program je zdarma:

 3. 9.  Petr Vok z Rožmberka na Bechyni 14.30

 3. 9.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 3. 9.  Tajemství dávných léčitelů 19.00

 4. 9.  Karitol – úleva pro tělo 14.30

 5. 9.  Individuální konzultace 13.00

 5. 9.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 5. 9.  Pojďme si něco namalovat 19.00

 6. 9.  Kosmetika z kozího mléka 14.00

 7. 9.  Pozitivní účinky dýchání 14.30

 10. 9.  Bechyňské lázeňství + film 14.30

 10. 9.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 10. 9.  Denní režim, pro zdraví 19.00

 12. 9.  Zelená lékárna – beseda s výst. 13.00

 12. 9.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 12. 9.  Dívka od Anapurny 19.00

 13. 9.  Karitol – Úleva pro tělo 14.30

 14. 9.  Komp. pomůcky – ergoterapie 14.30

 17. 9.  Rok na Blatech 14.30

 17. 9.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 17. 9.  Ajurvéda – ind. léčebný systém 19.00

 19. 9.  Diskuse o přírodní léčbě 14.30

 19. 9.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 19. 9.  Módní přehlídka 19.00

 20. 9.  Nu Skin – zlepšení živ. stylu 15.00

 21. 9.  Páteř z rehabilitačního hlediska 14.30

 24. 9.  Zajímavosti města Bechyně 14.30

 24. 9.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 24. 9.  Cestopis o Indii 19.00

 25. 9.  Karitol – úleva pro tělo 14.30

 26. 9.  Beseda o uzdrav. přírodní cestou 13.00

 26. 9.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 29. 9.  Akupresura s Indem Dr. Sandhu 19.00

   Těšíme se na Vás

PROGRAM

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

 1. 9. sobota Kamarádi
 4. 9. úterý RM band
 6. 9. čtvrtek Axa
 8. 9. sobota Countrio
 11. 9. úterý Capella
 13. 9. čtvrtek ECHO
 15. 9. sobota Kamarádi
 18. 9. úterý RM band
 20. 9. čtvrtek Axa
 22. 9. sobota Kamarádi
 25. 9. úterý Capella
 27. 9. čtvrtek Duo Echoes
 29. 9. sobota Countrio

Taneční večery sál:
19.30–22.30 hod. Vstupné 35 Kč
 7. 9. pátek Dou Echoes
 14. 9. pátek Ševětínka
 21. 9. pátek Cora
 28. 9. pátek Ševětínka

Masáže

Masáž je stará léčebná metoda využívaná 
k  uvolnění a regeneraci těla i ducha. Může se 
provádět ručně nebo pomocí přístrojů. Vhodně 
zvolený druh masáže má na organismus 
okamžité účinky, ať už přímo na masírovaném 
místě, nebo na jiných orgánech, na které 
doputují tzv. reflexní cestou. Hlavním pozitivním 
účinkem je především prokrvení kůže, podkoží, 
svalů, které díky masáži urychluje přísun 
kyslíku a živin v dané části, čímž se zvyšuje 
a  zrychluje odplavení odpadních látek. Tím 
vede k celkové regeneraci organismu, pomáhá 
odstraňovat napětí a únavu, přispívá k fyzické 
i  psychické pohodě. 

Masáž klasická ruční

Masáž částečná (většinou na šíji, záda a hýždě) 

Je vhodná pro pacienty se zvýšeným svalovým napětím. Jde o mechanické působení 
ručními hmaty za pomoci masážní emulze nebo oleje.

Masáž šíje se zaměřuje na krční páteř, trapézový sval, ramena a lopatky.

Masáž zad zahrnuje celou oblast zad.

Masáž relaxační celková (od hlavy až k patě).

Masáž obličeje

Při masáži obličeje dochází ovlivnění nervových receptorů stimulácí, odstraňování stresu a 

vnitřního napětí, uvolňování mimických svalů, při kterém se výraz ve tváři změkčí. Masáž 

obličeje zároveň díky zlepšení krevního oběhu a pružnosti svalů pomáhá oddálit proces 

stárnutí. Masáž zahrnuje i ošetření dekoltu.

Masáž čtyřruční 

Tuto masáž celého těla provádí dvojice terapeutů a přináší nezaměnitelný pocit lehkosti. Díky 
vonným silicím a olejům má vysoký relaxační efekt, naladí vaše smysly a dopomůže vaší 
pokožce k regeneraci.

Reflexní masáž

Reflexní masáž segmentovaná

Tuto proceduru provádí vyškolený pracovník – fyzioterapeut nebo masér. Je prováděna na 
těle v různých segmentech, bez masážního prostředku, pomalu, speciálnímu hmaty. Snaží 
se o odstranění reflexně vzniklých změn ve tkáních, kterého lze dosáhnout z povrchu těla, 
účinně ulevuje od potíží pohybového aparátu, uvolňuje svalové i jiné napětí a slouží i k 
detoxikaci organismu. Při této terapii dochází k nalezení a diagnostice nejslabších míst 
organismu, které se následně harmonizují.

Reflexní masáž nohou

Masáž dolních končetin speciálními tlakovými hmaty povzbuzuje pokožku od prstů nohou až 
ke kolenům a příznivě ovlivňuje nervová zakončení, která jsou ve styku s různými orgány v 
těle podle principu mikrosystémů organismu. Masáž působí i preventivně, pomáhá zlepšit 
celkovou látkovou výměnu, ovlivňuje bolesti zad a páteře, urychluje hojení po úrazu nebo 
operativním zásahu. Pro co nejlepší účinek reflexní masáže by měla být prováděna 
pravidelně.

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne
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+ 26. BECHYŇSKÝ 
FESTIVAL DECHOVÝCH 
HUDEB 2018

Další úspěšný ročník bechyňského festi-
valu uspořádalo Kulturní středisko města 
Bechyně za finanční pomoci Jihočeského 
kraje v neděli dne 5. 8. 2018 na sportovním 
stadionu v Písecké ulici. Moderátorka a zpě-
vačka Helena Hýnová přivedla v úvodu na 
podium starostu Města Bechyně Pavla 
Houdka, ředitele KS Štěpána Ondřicha 
s  manželkou Maruškou, kteří se představili 
v  krásných blaťáckých krojích a kteří přivítali 
a pozdravili návštěvníky a účinkující.

Helena Hýnová pak mezi střídajícími 
soubory hovořila s různými zajímavými 
osobnostmi a také dala prostor k soutěži 
vybraných návštěvníků o drobné ceny. 
Sama si také zazpívala s Keramičkou 
a  jejími sólisty.

První kapelou, která zahájila tento fes-
tival, byla DH Jihočeští Rodáci s kapelníkem 
a klarinetistou Vojtěchem Veselým. Reper-
toár převážně jihočeských písniček zpívali 
Iveta Krýslová, Lenka Harcová a Jiří Von-
drák.

Další se představila západočeská DH 
Chodovarka s kapelnicí, klarinetistkou a zpě-
vačkou Věrou Kestřánkovou. Tato kapela 
má na jihu Čech velkou oblibu a v Bechyni 
hrála již po páté. Vlastní repertoár oblíbe-
ných a známých skladeb zde zpívalo ustále-
né trio zpěváků, Lucie Márová, Lucie 
Schwalbová a Václav Kašpar.

Po třech letech zavítala do Bechyně 
i  Černovická dechovka z pomezí jižních 
Čech a Vysočiny. Zesnulého kapelníka 
Josefa Záhoru nahradil křídlovák Jaroslav 
Řeháček. Pěvecké trio ve složení Hana 
Svitáková, Jarmila Kořínková a Miloslav 
Vyhnálek zazpívalo písničky našich oblíbe-
ných autorů.

Čtvrtou kapelou byla Moravská Veselka 
ze Sušice u Přerova s kapelníkem Jaromí-
rem Školoudíkem a zpěváky Hanou Navrá-
tilovou, Petrou Dudovou, Milošem Koblihou 
a trumpetistou Michalem Mikulíkem. Pořad 
oblíbených moravských písniček i moder-
ních skladeb uváděl tenorista Pavel Železný.

Závěr festivalu patřil „domácí“ DH 
Keramička, kterou vede kapelník Petr Kolář 
a zpěvem doprovázejí Iveta Hantáková, 
Helena Hýnová, Aleš Kovář a Petr Török. 
Kapela hrála oblíbené a známé jihočeské 
písničky, které upravuje trumpetista a hu-
dební skladatel Vladislav Suda. Zahrála zde 
také skladbu přítomného textaře Jaroslava 
Hájka – Zůstaň vždy taková.

Před závěrečným monsterkoncertem 
poděkovala moderátorka ještě přítomným 
Stanislavu Fukovi, Jiřímu Uchytilovi a zakla-
dateli festivalu Janu Šupálkovi za to, že tato 
přehlídka muzikantů a kapel měla již XXVI. 
pokračování.

Závěrečného vystoupení s dirigentem 
Vladislavem Sudou se zúčastnili všichni 
muzikanti a zpěváci, kteří zde vytrvali do 
samého závěru. Zahráli a zazpívali tradičně 
tři skladby – Bechyňské setkání, Moje česká 
vlast a Zůstaň tu s námi.

Děkuji tímto všem účinkujícím, návštěv-
níkům, sponzorům a také zvukovým mistrům 
Janu Škorcovi a Janu Stuchlíkovi, hlavně 
pak všem pořadatelům z kulturního středis-
ka za krásné zážitky z tohoto setkání 
muzikantů a přátel hezké lidové písničky.

Karel Novotný, misionář DH

Reakce na článek:

V dnešní době má každý právo na 
vyslovení svého názoru. A je to dobře. Chtěl 
bych však reagovat na některé skutečnosti 
uvedené v článku.

V době výstavby RD byla situace, jaká 
byla. Ale dle mého názoru nemůžeme město 
zakonzervovat a neakceptovat vývoj doby 
a požadavky na rozvoj města, což se týká 
mimo jiné i rozvoje bydlení. Takto by se mohli 
cítit ukřivděni i vlastníci RD v jiných částech 
města, kde jim za domy například vyrostla 
sídliště.

Smlouva s firmou TAPROS byla rozporo-
vána Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže (nikoliv soudem) s tím, že byla 
porušena ustanovení zákona o veřejných 
zakázkách a  městu uložil pokutu. Je to ale již 
13 let stará záležitost, která přímo nesouvisí 
s provozem v dané ulici.

V současné době byl vybrán zpracovatel 
na nový územní plán, který by měl být hotov 
do konce roku 2020. Pokud bychom získali 
případný souhlas s bližším jak 500 m vzdá-
leným vyústěním komunikace z lokality 
U Studen na komunikac i  Bechyně-
Senožaty, tak je problém v tom, že jsou zde 
pozemky v  soukromém vlastnictví. Zatím při 
prvotních jednáních jsou rozdílné názory na 
kupní cenu pozemků.

V roce 2014, kdy jsme nastoupili na radni-
ci, jsme chtěli realizovat některé již zpraco-
vané projekty. Jedním z nich byl i projekt 
sídliště 5. května z roku 2010, na který jsme 
navázali projektem poslední etapy z roku 
2016. Aby se však mohly jednotlivé etapy 
zkolaudovat, musel se dodržet již schválený 
projekt včetně změn provozu, kdy šířka 
vozovky neumožňovala obousměrný pro-
voz.

Ulice, která je předmětem stížnosti, je 
přímá s jasně danou nivelitou, tedy výškou. 
Při výstavbě rodinných domů si každý vlast-
ník zvolil bez ohledu na výšku komunikace 
vlastní výšky vstupní branky, vjezdu do gará-
že a vjezdu na pozemek. Není výjimkou, že 
jeden RD má tyto výšky zcela rozdílné. Při 
opravě chodníku tedy vyvstal problém, jak 
připojit takto osazené vstupy na jednotnou 
výšku vozovky. Proto bylo zvoleno výškové 
osazení chodníku kompromisní. Osadit 
obrubníky tak, aby chránily chodce, nebylo 
možné dříve ani nyní právě z výše uvede-
ných důvodů. 

Ano, být starostou je zodpovědná funkce. 
Ale starosta není všemohoucí, nemůže si 
dělat, co chce. Nemá na vše pravomoci a sa-
mozřejmě musí respektovat zákony. Řízení 
obce musí být mimo jiné v souladu se záko-
nem o obcích, který stanovuje pravomoce 
Rady a Zastupitelstva města.

Na závěr bych chtěl podotknout, že má 
každý možnost volit své zastupitele podle 
své úvahy, ale zároveň má i možnost se 
aktivně zapojit do chodu celého města a ve 
volbách kandidovat.

Ing. Pavel Houdek, 
starosta města
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+MÁME SE BÁT VOLEB?

Volby jsou za dveřmi a tak si tímto přís-
pěvkem připomeneme, co nám občanům 
Sídliště 5. května přinesly volby dřívější. 
V  době výstavby našich domů bylo v doku-
mentech MNV plánováno pouze propojení 
ještě neexistující ulice řadových domů s naší. 
Projektanti s větším provozem nepočítali. 
Pokud by tomu tak nebylo, stěží by si zde 
někdo z nás dům pořizoval. Po roce 2006 se 
situace změnila a my se zcela oprávněně 
cítíme být poškozeni, dokonce podvedeni.

Jak k tomu došlo?
Ignorování známých skutečností o ros-

toucím automobilovém provozu a toho, že 
nadměrný provoz nejen obtěžuje, ale zhor-
šuje životní prostředí. Bývalé vedení radnice  
se rozhodlo nevybudovat napojení nových 
parcel „U studen“ přímou komunikací na 
hlavní silnici č. 122, ale svést na ni provoz 
stávající ulicí našeho sídliště. Vznikl tak 
jakýsi satelit rodinných domů a provoz z ně-
ho je pro nás ostatní obyvatele obtěžující.

Skutečně zastupitelé nevěděli, jak se zde 
bude dopravní situace vyvíjet? Jaká stano-
viska odborníků měli k dispozici, pokud 
ovšem nějaká měli? Nestačilo pouze moto 
„Stavět se holt musí“? 

K realizaci přípravných prací a jinému, 
byla v roce 2005 protiprávně uzavřena 
„Smlouva o spolupráci“ s firmou TAPROS. 
Smlouvu za město podepsal bývalý starosta, 
za TAPROS jednatel firmy. Rozhodnutí 
soudu je všeobecně známé. Dodatečně 
schválený územní plán nyní počítá s výstav-
bou komunikace pro lokalitu „U Studen“ až 
ve vzdálenosti větší než půl kilometru od 
poslední ulice. Vše shora uvedené svědčí 
o tom, že řízení výstavby nebylo rozhodně 
silnou stránkou naší radnice. 

Peticí a posléze jako občanské sdružení 
jsme několikrát žádali o opatření ke snížení 
provozu. Argumenty zdůvodňující nekonání 
a zjevná neochota problémem se zabývat, 
vedla k tomu, že jsme změnu čekali až po 
volbách v roce 2014. 

Dočkali jsme se jen dalšího zvýšení 
provozu. Do ulice byl sveden provoz z nové 
jednosměrné ulice a minulý rok při rekon-
strukci chodníku byly chodníky sníženy na 
výšku 3 cm. Nechrání už chodce a jsou 
univerzální. Aby o tom nebylo pochyb, neby-
lo provedeno označení okraje chodníku. 
Bylo nám vysvětleno, že je to pro nás dobré 
řešení. Jednak chodníky nebudou zvlněny 
(ale je i jiné řešení) v místech vjezdů do 
objektu, a hlučnost se sníží tím, že auta ne-
budou při dávání přednosti zastavovat a opě-
tovně rozjíždět. Z pohledu současného 
vedení radnice je problém vyřešen. Provoz 
je plynulejší, ale na něco se zapomnělo: 
Bydlí zde lidé.

Být starostou je čestná a zodpovědná 
práce. Připomeňme si to právě nyní, před 
volbami. Volme kandidáty mající jasnou vizi 
o budoucnosti města. Kandidáty, kteří budou 
respektovat zákony, kteří neustrnuli v míst-
ních poměrech a uvědomují si, že mnohdy 
rozhodují o podobě města na staletí.

VZ, JH



 

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR
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Hledáte

 

práci nebo změnu? 
o

 

Je Vám 50

 

let a více? 

 

o

 

Máte

 

zdravotní handicap  nebo nedostatečné 
vzdělání?
Pokud splňujete uvedené podmínky a chcete pomoci s řešením 
problémů spojených s hledáním práce, tak projekt Assessment 
centrum nanečisto je určen speciálně pro Vás!

Veškeré ak�vity projektu jsou zdarma! 

  

JE VÁM VÍCE NEŽ 
PADESÁT LET? HLEDÁTE 
PRÁCI? 
S NÁMI BUDETE RŮST…

I když společnost zažívá v současné 
době ekonomický růst, stále častěji se 
dostávají lidé ve věku padesát let a více do 
situací, kdy jim hrozí odchod ze zaměstnání 
pro nadbytečnost. Mnozí jsou si schopni 
sami najít práci, díky svému vzdělání, 
kvalifikaci a houževnatosti. 

Bohužel, jsou ale tací, kteří patřičného 
vzdělání nedosáhli, případně jsou nějakým 
způsobem hendikepovaní. Právě jim má 
pomoci nový projekt Assessment centrum 
nanečisto, který pro ně připravila nezisková 
organizace Prosperita Písek. 

„PROSPERITA Písek, z. s. je vzdělávací 
společnost akreditovaná MŠMT, která 
zajišťuje nejen vzdělávání, ale i poradenství 
pro všechny vrstvy obyvatelstva především 

       
  

 
 

Co nabízíme?

 

Nabízíme přátelský přístup

 

při hledání zaměstnání
•

 

individuální poradenství v

 

přátelském duchu

 

•

 

příspěvek na zapracování

 

•

 

pomoc při kontaktování zaměstnavatelů

 

•

 

řidičský kurz

  

sk. B.:

 

získání řidičského oprávnění

 

•

 

rekvalifikace: např. vysokozdvižný vozík, svářečsky kurz, kosmetička, chůva apod..

•

 

poradna: právní a psychologická, testy osobnosti, nácvik pohovorů….

•

 

semináře: k sebepoznání, k dalšímu rozvoji, posílení znalosti pracovního trhu, získání 
základních kompetencí pro vyhledávání zaměstnání, workshopy se zaměstnavateli.

 

Kde bude projekt realizován: 

 

· Písek + mobilní AC nanečisto Bernar�ce - Mgr. Ondřej Pekárek, odborný poradce

· Tábor + mobilní AC nanečisto Bechyně - Mgr. Alena Řezáčová, odborný poradce

Jak se můžete přihlásit?

· Pro Písek si zavolejte o přihlášku do projektu na tel. +420 778 508 002

· Napište nám na email: prosperitapisek7@seznam.cz

· Přijďte za námi osobně: Soukenická 182, Písek

· Pro Tábor si zavolejte o přihlášku do projektu na tel. +420 778 508  548

· Napište nám na email: prosperitapisek10@seznam.cz

· Přijďte za námi osobně: Slovan a.s., třída 9. května, Tábor

· Realizátor projektu: Prosperita Písek, z. s. 

· Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007127

v Jihočeském regionu. V současné době se 
zaměřujeme hlavně na kompletní pomoc při 
návratu na trh práce pro osoby z Písecka a 
Táborska. Realizuje semináře, kurzy, 
workshopy, provozujeme Dětské skupiny v 
Písku, v Protivíně a v Letech u Písku, 
organizujeme příměstské tábory. Pro osoby 
v tísni poskytujeme bezplatné právní či 
psychologické poradenství,“ uvádí obchodní 
ředitelka organizace Dana Jahodová. 

Od 1. 5. 2018 je nezisková organizace 
realizátorem projektu ASSESSMENT 
CENTRUM NANEČISTO ,  reg.  čís lo 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007127, který 
je financován z prostředků ESF prostřed-
nictvím Operačního programu Zaměstna-
nost a státního rozpočtu ČR. Projekt už 
funguje v Táboře a v Písku, rozbíhá se 
v Bechyni a Bernarticích. V těchto městech 
byly a budou otevřeny poradny pro osoby ve 
věku padesát let a více s nízkou úrovní 
kvalifikace nebo se zdravotním hendikepem. 

„Občanům měst a obcí na Táborsku a Pí-
secku nabízíme v rámci projektu aktivity, 

které jim pomohou k získání lepšího pracov-
ního uplatnění, ke zvýšení kvalifikace, 
k lepší orientaci na trhu práce a v neposlední 
řadě jim pomůžeme vést plnohodnotný 
pracovní život. Mohou zdarma absolvovat 
řidičské kurzy skupiny B, rekvalifikace, 
individuální pracovní poradenství, psycholo-
gické testy, nácviky sebeprezentace, získají 
psychodiagnostický profil, audit osobnosti 
v zátěžových situacích a podobně. Pro 
zaměstnavatele obou regionů pak máme 
připravený finanční příspěvek na zapraco-
vání těchto osob,“ doplňuje informace další 
iniciátorka projektu Petra Vlnová. 

Zjednodušeně řečeno, projekt si klade za 
cíl pomoci znevýhodněné skupině lidí 
v návratu na trh práce, protože mottem 
Prosperity Písek z.s. je: „S námi budete 
růst...“ 

Mgr. Alena Řezáčová, odborný poradce 
Assessment centra v Táboře a v Bechyni, 

778 508 548, prosperitapisek10@seznam.cz 
Slovan a.s., třída 9. května 678, 

390 02 Tábor 

POKRAČOVÁNÍ 
KOMUNITNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB ORP TÁBOR

Obce i poskytovatelé sociálních služeb 
v  regionu Táborska usilují o zajištění podpo-
ry a péče o obyvatele mimo jiné i nastavením 
funkčního systému nabízených sociálních 
služeb. Tyto služby dlouhodobě plánují. 
V  letošním roce – díky finanční podpoře EU 
a státního rozpočtu ČR – na dosavadní 
aktivity v této oblasti navazuje projekt 
„Pokračování komunitního plánování 
sociálních služeb ORP Tábor“. Jeho cílem 
je udržet fungování kvalitní sítě dostupných 
sociálních služeb a tyto služby přizpůsobit 
aktuální situaci na základě provedených 
analýz potřeb občanů na území ORP Tábor.

Principem komunitního plánování je za-
pojení obyvatel. Pokud se zajímáte o pro-
blematiku sociálních služeb, je možné 
spolupracovat na jejich plánování několika 
způsoby: 
1. Účastí na 1. veřejném setkání ke 
komunitnímu plánování sociálních 
služeb, které se uskuteční 20. září 2018 od 
16 hodin v prostorách Centra Univerzita 
Tábor (2. patro, sál B 203) 
2. Zapojením do práce některé z tema-
tických pracovních skupin (Senioři; Zdravot-
ně postižení; Děti, mládež a rodina; Menšiny 
a Osoby v nepříznivé životní situaci) nebo 
skupin dle regionu (Bechyňsko, Chýnovsko, 
Mladovožicko a Sezimoústecko) 
3. Připomínkováním dokumentů (zprávy 
o zjištěných potřebách občanů, návrhy 
řešení, atd.), které budou zveřejňovány na 
webových stránkách www.cpkp.cz a webu 
města Tábor. 

Se svými dotazy a podněty se obracejte 
na kontaktní osobu projektu Lenku Vyčich-
lovou, e-mail: lenka.vycichlova@cpkp.cz.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
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+ CIBULE NAD ZLATO

Země větrných mlýnů, velocipedů, skvě-
lých sýrů a pro ty, kdož nemají hluboko do 
kapsy, též centrum světového obchodu s dia-
manty, včetně firem na jejich zpracování. 
Možná ještě i výborný fotbal či přízračný 
Bludný Holanďan.

Všemi těmito přívlastky oplývá Holand-
sko čili Nizozemí. Pro valnou většinu lidí 
však představuje zemi, zaslíbenou – 
tulipánům. Svým původem pocházejí z Číny. 
Odsud, přes Turecko, se dostaly do Evropy. 
Díky příznivému podnebí se v Nizozemsku 
se začalo těmto krásným květinám nevídaně 
dařit. Obchodovali s nimi téměř všichni, 
nedosti, také spekulanti. V polovině 17. sto-
letí vypukla dokonce tzv. „tulipánová horeč-
ka”. Ceny cibulek vyletěly do astronomic-
kých výšin. Jen pro příklad. Roku 1635 bylo 
čtyřicet cibulek prodáno za sto tisíc florinů. 
Přepočítáno na současné cenové relace 
téměř jeden milion euro. O dva roky později 
měla již jediná cibulka vzácné odrůdy 
„Semper Augustus“ cenu pěkného amster-
damského domku! Však nic netrvá věčně. 
Za dvě léta spekulativní bublina praskla, trh 
se zhroutil. Vzdor tomu se poctivý obchod 
nejen s tulipány rozvíjel dál.

Květ iny, nejenom tul ipány, nýbrž 
i  hyacinty, lilie nebo narcisy, se v Nizozemí 
nyní pěstují ve velkém. Pěstují se zejména 
v  severním Holandsku. Nizozemsko před-
stavuje největšího vývozce květin na světě. 
Denně změní majitele na 90 milionů 
ušlechtilých „krásek“. Podíl Holandska na 
celosvětovém vývozu řezaných květin 
představuje téměř 60 %.

O svých zážitcích z hojných cest do 
Holandska si k nám, do místního DpS, přišel 
povyprávět pan Ing. Pavel CHLOUBA, 
zahradník, zahradní architekt, publicista, 
fotograf, nedosti i nadšený milovník všeli-
kých rostlin, květin najmě. Například v po-
řadu ČT „Kouzelné bylinky“ s bylinkářkou 
Simonou Tancerovou radil, jak si zařídit 
minizahradu v truhlíku za oknem, či jak na 
svou zahradu přilákat užitečné ptactvo 
a  hmyz. Pan inženýr nás v několika obrázko-
vých blocích seznámil s nejkrásnějšími 
pozoruhodnými místy, jež v Nizozemí 
navštívil.

První zastávkou na cestě se stal květino-
vý park Keukenhof. Leží třicet km od 
Amsterdamu. Původně se zde už od 15. sto-
letí pěstovaly bylinky pro vévodskou kuchy-
ni. Název Keukenhof totiž v holandštině 
znamená „kuchyňská zahrada“. V součas-
nosti tady každým rokem na jaře rozkvétají 
na rozloze 32 ha miliony květů. Park je 
otevřen toliko dva měsíce v roce. 

Během nich po cestičkách o celkové 
délce patnácti kilometrů projdou statisíce 
milovníků květin. Pan inženýr navštívil 
malebný Keukenhof pětkrát. Pokaždé 
vypadal jinak, podle tématu, kterému byl 

věnován daný rok. Namátkou, rok 2015 se 
nesl ve znamení malíře Vincenta van 
Gogha. 

Dalším místem na pomyslné cestě byl 
Boscoop. Městečko nalezneme na jihu, mezi 
Amsterdamem a Rotterdamem, nedaleko 
známého města Gouda. Krom faktu, že se 
jedná o odrůdu jablek, představuje Boscoop 
patrně nejvýznamnější oblast zahradnické 
produkce na světě. V maloměstě s pouhými 
patnáci tisíci obyvatel sídlí 770 zahradnic-
kých firem. Okrasné rostliny se zde pěstují 
od 17. století. Boscoop má i muzeum, 
v  němž návštěvník nalezne historii zahrad-
nictví v městě i okolí. Nedaleko vlakového 
nádraží se nachází rozsáhlá růžová zahra-
da, tzv. rosarium, s volným přístupem po celý 
rok. Najdeme tady více než 160 druhů růží, 
spolu s řadou dalších keřů, stromů a rostlin. 
Nedosti, koncem srpna se v Boscoopu koná 
i zahradnický veletrh Plantarium, významná 
přehlídka zahradnické techniky a doved-
ností. A cesta po Holandsku se zasvěceným 
průvodcem panem Ing. Chloubou pokra-
čovala. 

Lottum, vesnička s necelými dvěma tisí-
covkami obyvatel, se nachází v nizozemské 
provincii Limburg, poblíže hranic s Němec-
kem. V obci a jejím okolí se pěstují okrasné 
keře, dřeviny i popínavé rostliny. Odsud 
pochází 70 % celkové nizozemské produkce 
růží – čajových, mnohokvětých i popína-
vých. Navíc v sudých letech se zde koná 
i velkolepý festival růží.

Keřík zimostrázu (rod Buxus), lidově 
krušpánku, najdeme téměř v každé zahradě. 
Ovšem vidět zahradu, kde roste výhradně (!) 
zimostráz, je vskutku výjimečné. My jsme 
takovou možnost měli, když jsme prostřed-
nictvím obrázků pana ing. Chlouby navštívili 
holandský venkov a dům paní Rozannie. 
Zelené buxusy jsou pečlivě udržované do 
podivuhodných tvarů. Šikovné ruce zahrad-
níků vytvořily ze zimostrázu třeba napodo-
beniny zahradního nábytku. O všechny keře 
je nutné pečovat a prořezávat alespoň 
čtyřikrát ročně. Zahrada paní Rozannie 
rozhodně patří do kategorie těch na údržbu 
náročných. Vzdor tomu je vstup volný. Krása 
její zahrady, podle slov paní majitelky, náleží 
všem.

V závěru mi pan inženýr pověděl, že 
„toulavé“ boty si nazul už za svých studií 
v  Brně, na Mendelově zemědělské uni-
versitě. Tehdy však směl navštěvovat toliko 
okolní socialistické státy.

Patrně nejvýznamnější a tenkrát nej-
vzdálenější cesta ho zavedla na Kavkaz. Po 
otevření hranic se možnosti nesrovnatelně 
rozšířily. Navštívil státy Beneluxu, Španěl-
sko, Portugalsko i Velkou Británii se 
Skotskem. Jeho srdeční zemí je ovšem 
Holandsko. Neméně výrazně na něho 
zapůsobily francouzské zámky Villandry 
a Versailles na Loiře s jejich překrásnými 
zahradami. Nejdále se zatím odvážil až 
téměř k Indii. Na ostrovy Reunion a Mauritius 
jej zavedla vanilka a poznatky o jejím 
pěstování. Za své nevšední vědomosti 
a  poutavé zážitky si získal obdiv a potlesk 
všech přítomných. S holandskými zahrada-
mi jsme se sice rozloučili, však s panem 
Ing.  Chloubou se budeme těšit na příští 
setkání a vyprávění. Opět na téma některé 
z  pozoruhodností z jeho cestovatelské 
ošatky. Poděkování náleží i všem, kdož se 
podíleli na organizačním zabezpečení 
vydařeného dostaveníčka s flórou.

Zaznamenal: Karel Klaška

+ SVĚT V POHYBU

Jméno Globe, tj. svět, nese slavné 
londýnské divadlo. Leží ve čtvrti Southwark, 
na jižním břehu řeky Temže. Své hry v něm 
inscenoval i legendární anglický dramatik 
William Shakespeare.

Divadelník Víťa Marčík má nepoměrnou 
výhodu. Může svůj „Svět“, své vlastní divad-
lo, postavit kdekoli – kdykoli. Je totiž pohyb-
livé. Řečeno s Angličany „domov má vždy 
právě tam, kde položí svůj klobouk.“ 
I  ansámbl má podstatně skrovnější, než 
Mistr Shakespeare. Totiž rodinný. Nejčastěji 
s divadelním studiem křižují po končinách 
jihočeských, však hojně se vydávají i za 
humna. Divadelní zkušenosti posbírali na 
zahraničních cestách po Francii, Španělsku 
a Itálii. Vydali se dokonce do slavného 
poutního místa, portugalského Santiaga de 
Compostela.

K nám do místního DpS vážil pan Marčík 
cestu valně jednodušší. Přes kopec, pouze 
z nedalekých Drahotěšic. S sebou si pozval 
ku pomoci synka Járu, takto rovněž hráče na 
kontrabas. Do „skříňky s líčidly“ si přibalili 
pohádku „O Šípkové Růžence a sedmi 
trpaslících“. Jedna z vůbec nejúspěšnějších 
inscenací rodinného divadélka se hraje již od 
roku 1993. Doznala téměř půl třetího tisíce 
repríz. Sněhurka k divákům promlouvala špa-
nělsky, francouzsky, italsky i polsky. Posbí-
rala i řadu ocenění na festivalech v Léridě, 
Toulouse nebo ve slovinském Mariboru.

Častými hosty jsou i v Bechyni. Vystupují 
tady na festivalu „Divadlo v trávě“. Ovšem 
před seniorským obecenstvem v DpS měli 
„životní“ premiéru. Pan Marčík se hned v úvo-
du přiznal, že mají trému, nakolik obvykle 
hrají pro děti a školní mládež. Leč obavy byly 
liché. Záhy se všichni v publiku nechali 
vtáhnout a pohltit plynulým pásmem písni-
ček, dějového vyprávění a aktivizujících 
pobídek. Vlastní obsah pohádky „O Sněhur-
ce“ je důvěrně každému znám. Proto byl 
načrtnut toliko stručně a v základních obry-
sech. Vše zajisté skončilo očekávaným 
happy endem. Nechyběl ani princův závě-
rečný polibek Růžence. A zazněl zvonec, 
pohádky byl – konec! 

Pohádky i dobré konce má rád snad 
každý. Ani senioři nejsou výjimkou, naopak. 
Oběma hercům, otci a synovi Marčíkům, se 
tudíž dostalo zaslouženého potlesku. Za 
zdar celého příjemně vydařeného odpoledne 
budiž poděkováno netoliko hlavním aktérům, 
nýbrž i všem, kdož se organizačně podíleli 
na průběhu setkání s kulturou.

Po představení mi v rozhovoru pan 
Marčík řekl, že pochází ze severní Moravy. 
Na přání svého otce se vyučil elektrikářem, 
aby „něčím“ byl. Ovšem už od mládí obcoval 
s Múzami. Po přestěhování na jih Čech zprvu 
nastoupil na Malou scénu Jihočeského 
divadla v Českých Budějovicích, aby se roku 
1990 osamostatnil. Vystupuje se svým vlast-
ním divadélkem, kde hraje (skoro) celá rodi-
na. Se svou chotí paní Evou povili celkem 
šest dítek. V letní sezóně s ansámblem objíž-
dí festivaly. Současně připravuje novou 
inscenaci „Mystérium světla“, rodící se na 
motivy Janových pašijí z Písma svatého.

S ohledem na vstřícně vřelé přijetí v DpS 
slíbil, že se sem na sklonku roku vrátí s pás-
mem povídání, koled a písní s vánoční 
tématikou. Za sebe i za ostatní dodávám: „Už 
se dychtivě těšíme na opětné shledání, pane 
Marčíku!“

Zaznamenal: Karel KLAŠKA
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ ÚSPĚCH NAŠICH 
SENIORŮ

Bechyňský tým ve složení Dobešová, 
Tonderová, Loprais a Bučinský nám na 
třetích sportovních hrách seniorů v Kaplici 
21. června 2018 udělal obrovskou radost 
a  vzorně reprezentoval naše město. Z celo-
denního zápolení přivezli čtyři zlaté, šest 
stříbrných a jednu bronzovou medaili, ale 
hlavně velikou řadu zážitků a podnětů z po-
hodového klání seniorů Jihočeského kraje, 
které bude možné uskutečnit i u nás. 

A v čemže se zápolení nás starších 
odbývá? Mimo pétanque je to hod do dálky, 
hod na koš basketbalovým míčem i nordic 
walking (severská chůze původem z Finska).

Připravujeme se i na další sportovní 
zápolení, které proběhne v Táboře.

Na měsíc září pořádáme pro seniory 
„Posezení s písničkou“ na Protivínce. Akce 
se uskuteční 15. září od 16.00 hodin a zahra-
jí nám podle přání Petr Kodad a Stanislav 
Fuka. Mezi písničkami si povyprávíme 
o  bechyňských mostech a podíváme se na 
film o stavbě Bechyňské duhy.

Zve Podpůrná jednota Svépomoc a Rada 
Seniorů Bechyně. 

Petr Tlachač a Josef Štefl

+ JUNÁK – ČESKÝ 
SKAUT, STŘEDISKO 
BECHYNĚ Z. S.

Letní tábory Haškovcova Lhota

V letošním roce naši základnu vylepše-
nou o novou umývárnu využila tři skautská 
střediska po čtrnáctidenních turnusech. 

Jako první, kteří se podíleli na dobudo-
vání tábora, byli naši skauti ze 3. oddílu 
„Jitřní Stovka“ Bechyně. Druhý turnus obsa-
dili skauti z Borotína a závěr patřil skautům 
z  Kostelce nad Labem. Základna je díky 
obětavé práci Old skautů stále v kurzu a už 
zde platí: „Kdo se dříve přihlásí, má zajištěné 
spolehlivé zázemí.“

Za náš místní 3. oddíl děkuji všem dobro-
volníkům – rodičům dětí, kamarádům a přá-
telům Junáka za jejich pomoc.

Děkujeme našim sponzorům za věcné da-
ry, které zpestřily naši táborovou hru „Osad-
níci z Yukonu“. Žádné dítě neodjelo bez 
odměny od jmenovaných firem.

Děkujeme vedení firmy Micro-Epsilon 
Czech Republik, spol. s r. o. a panu Petru 
Placatkovi, firmě GEIS PARCEL CZ s.r.o., 
panu Radku Masopustovi, firmě Milan, panu 
Zdenku Novotnému, Papírnictví paní 
Hrdličková, Potraviny Flop paní Martině 
Stejskalové, za finanční dar manželům 
Kohoutkovým. Velmi si této pomoci ceníme 
a  jmenované firmy budeme rádi prezentovat 
i na zářijovém Jihočeském Jamboree, kde 
se sejde kolem čtyř stovek skautů z celých 
jižních Čech.

Václav Filipi

+ KOUPÁNÍ

V dnešní době úplně normální věc. 
Ale jako to bylo dříve?

Vrchnost si uvědomovala, že koupání je 
pro tělo prospěšné, proto počátkem 19. sto-
letí vydala „Obecní řád o letním koupání“ 
a do úvodu vepsala:

„Koupání v běžící vodě jest ovšem pro 
zdraví prospěšné a musí se to jen schva-
lovati, že mají venkované obyčej, letního 
času své tělo, prací a potem zemdlené, 
koupáním čistiti a občerstvovati.“

A bylo dbáno i na bezpečnost koupajících 
a nechybělo zde ani mravnostní poučení: 
„Koupání má za účel, aby se tělo umylo, 
očistilo a občerstvilo. Při tom se však nemá 
nikdy cit mravnosti a studu urážeti. To se ale 
bohužel velmi často a dosti hrubým způ-
sobem stává, a sice v tom způsobu, že se 
děti obyčejně v celých hejnech docela nahé 
koupají a všeliké rozpustilosti při tom tropí… 
Touto neplechou cit studu velmi trpí a mizí 
u  některého rozpustile docela, což pak bývá 
zárodkem pozdější nemravnosti a necudné-
ho živobytí, tak že vším právem u mnohých 
tvrditi se může, že jen při koupání základ 
jeho záhuby položen byl.“

Bohužel mravnostní „delikty“s koupající-
mi musela řešit i obec bechyňská ve 20. sto-
letí v době Protektorátu, kdy si hosté 
lázeňského města Bechyně stěžovali na 
„nemravnosti“ při procházkách v okolí měs-
ta. Tehdy okresní úřad v Milevsku konstato-
val a nařizoval: „…z řad letních a lázeňských 
hostů byly předneseny stížnosti, že obecní 
úřad trpí koupání v řece Lužnici i na místech 
pro to nevyhražených, čímž rušen jest klid 
letních a lázeňských hostí, podél řeky se 
procházejících a že se trpí, aby část hostů 
pohybovala se a prodlévala na ulicích a ve-
řejných prostranstvích města v koupacím 
a  jiném nedostatečném úboru. Šetřením 

bylo zjištěno, že tyto stížnosti jsou odůvod-
něné. Poněvadž takový nedostatek mravní 
kázně části letních a lázeňských hostí 
a  jiných snad osob jest povaze českého lidu 
cizí a právem budí odpor a pohoršení téměř 
všeho obyvatelstva, které v něm spatřuje 
neblahý následek vlivu mravů příslušníků 
židovské rasy, záměrně každou lidskou 
společnost rozkládající, ukládáme tamnímu 
úřadu vypracovat příslušnou vyhlášku.“

Tato vyhláška měla být vydána jako 
policejní opatření, ale město se bránilo, 
protože takové opatření vrhalo na Bechyni 
špatný stín. Okresnímu úřadu byla dána 
odpověď: „Žádáme zdvořile, abyste uvážili, 
že zákaz koupání pod Obůrkou vůbec byl by 
letními hosty považován za nevlídný čin ze 
strany obce, byl by jistě ostře kritizován a měl 
by pak nepochybně v zápětí následky, jichž 
je se nutno vyvarovati. V této trati je více míst 
pro koupání nad jiné vhodných, letními hosty 
s oblibou vyhledávaných. Všeobecným 
zákazem byl by poškozen náš cizinecký ruch 
a tím i celý hospodářský život v naší obci.“

V té době byly v Bechyni schváleny dvě 
oficiální místa na koupání, ale byla zde i řada 
neoficiálních. Jedno z těch neoficiálních 
leželo pod Obůrkou, v místě vazišť vorů „Na 
prvních pískách“ a druhé, téměř rodinné, na 
Plechamru.

To rodinné představoval Zlý výr na 
Smutné. Bylo to místo navštěvované míst-
ními z jihovýchodní části Bechyně, velmi 
oblíbené, s deseti výškovými stupni pro 
odvážné skokany.

Josef Štefl

Z historie
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Největší zábavní park 
v jižních Čechách

Přemýšlíte, kam vzít rodinu nebo 
partu a užít si společně zbývající letní 
dny? Ještě jste nebyli ve Sportovně 
relaxačním areálu v Hluboké nad 
Vltavou? Je čas to změnit! Čeká na 
Vás spoustu atrakcí a zábavy pro děti i 
dospělé: Adrenalin park, beach 
volleyball, Špuntárium či minigolf. 
U  nás si můžete půjčit koloběžky, 
elektrokola nebo brusle a projet se 
kolem Vltavy. Zavítejte na Hlubokou 
a  spojte chvilku pohody, zábavy 
a  sportu!

Těšíme se na Vás!
 

Více informací včetně ceníku
a otevírací doby najdete na 

www.areal-hluboka.cz

Pro náš supermarket Terno Bechyně 
hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici:

prodavač/ka – úsek lahůdek 
Na co se u nás můžete těšit:
• zázemí stabilní české společnosti
• příjemný kolektiv zaměstnanců
• možnost dalšího kariérního růstu
• zkrácený pracovní úvazek na 35 hodin týdně
• � remní bene� ty:

 - 20% příplatek za práci o víkendu
 - stravenky v hodnotě 100 Kč
 - odborná školení
 - příspěvek na Vaše další SŠ/VŠ vzdělání 2500 Kč/5000 Kč
 - příspěvek na lyžařské kurzy Vašich dětí 1000 Kč
 - příspěvek na letní tábory Vašich dětí 1000 Kč
 - příspěvek na volnočasové aktivity 2000 Kč
 - rekreační zařízení (Lipno, Novohradské hory)
 - možnost odběru produktů Vltavotýnských lahůdek
 - za zvýhodněné ceny

Rádi komunikujete a baví Vás práce v obchodě?
Pak hledáme právě Vás!

Pro více informací navštivte stránky www.jednotacb.cz, sekce
KARIÉRA nebo volejte 603 536 704.

Shotokan Karate Klub Bechyně pořádá

NÁBOR KARATE

Přijďte si vyzkoušet základní techniky karate, cvičení s partnerem, cvičení Kata 
(sestavy). Posilování s vlastním tělem, orientace v prostoru, protahovací cvičení – 
strečink, zlepšení kondice a koncentrace.
Cvičení karate je pro každého od 7 let věku (děvčata i chlapci)

Nábor bude probíhat v tělocvičně ZŠ Fr. Křižíka (hl. vchod)

 Ve čtvrtek  6. září 2018  od 18:00 hod. 

 Ve čtvrtek  13. září 2018  od 18:00 hod. 

 Ve čtvrtek  20. září 2018  od 18:00 hod. 

Vybrané úspěchy odchovanců klubu:
několikanásobní medailisté MČR JKA 
několikanásobní medailisté Evropy 
účast na MS Limerick, Irsko 2017
3. místo na MS WSKA – Treviso, Itálie 2017

Petr Cibulka, 5. Dan JKA
několikanásobný medailista MČR JKA 
medailista Evropy 1999, 2000, 2010 
účastník Mistroství světa 1999, 2001
zkušební komisař karate 
Kontakt – Petr Cibulka,Tel: 725 849 520
E-mail: p.ciba@seznam.czShotokan karate klub Bechyně

+ Z NOHEJBALU

Jak je již známo, v Bechyni je několik 
zájmových nohejbalových sdružení.

Pravidelně se scházejí, vzájemně sou-
peří, pořádají nohejbalové turnaje k různým 
výročím a memoriálům (J. Líkaře, J. Kučery). 
Hlavně na ně se sjíždějí nohejbalisté 
z  celého kraje, ale i z Prahy či Hlavence.

Právě v sobotu 18. srpna 2018 se 
zúčastnili zástupci nohejbalového družstva 
„Pedagog“ při ZŠ Školní (M. Petr, J. Kadlec a 
P. Vičan) turnaje v Hlavenci u Brandýsa nad 
Labem. Výborně reprezentovali naše město 
a z deseti zúčastněných družstev vybojovali 
nečekané druhé místo, přestože většina 
soupeřů hraje okresní a vyšší soutěže. 

Za vzornou reprezentaci města a propa-
gaci bechyňského nohejbalu jim děkujeme 
a  přejeme vše nejlepší do dalších sportov-
ních let.

Miloslav Čábela
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www.persaltus.cz

+420  605  512 451   

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

 (cena bez 15 % DPH):
jehličnaté palivové dřevo  

650 Kč/prm

listnaté palivové dřevo bříza   
 

750 Kč/prm

listnaté palivové dřevo dub     800 Kč/prm 

borovice, smrk

listnaté palivové dřevo měkké 550 Kč/prm

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

Ceny viz. webové stránky

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 

15. září, 14. října a 17. listopadu 
2018 ve 14.00 h
18. září a 23. října 2018 ve 14.15 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 

Rybařinu lze zakoupit v Coop OD Tábor, a sice: 
J – 214 Malšice, 216 – Opařany, 217 – 
Jistebnice, 240 – Ml. Vožice, 243 – Sez. Ústí, 
244 – Soběslav, 246 – Veselí n/L, 250 – Tábor, 
186 – Borotín

(Rubín)(Rubín)

TURISTICKÝ POCHOD 
A CYKLOTURISTICKÁ JÍZDA

BECHYŇSKÁ OSMA
Termín konání: 8. září 2018
Trasy pro pěší: 5–50 km
Trasy cyklo: 10–80 km

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

Cíl pochodu– budova Muzea turistiky 
v Bechyni, Široká ul. čp. 48 (dvůr muzea) 
Trasy vedou malebným okolím Bechyně, 
údolím řeky Lužnice a potoka Židova Strouha. 
Navštívit můžete Koloděje nad Lužnicí, Dubový 
vrch, horu Tábor, Dobronice, řetězový most …

 Informace – Petr Chaloupek, 
Telefon:  737 529 220, 

E-mail: bechyne.kct@seznam.cz,  
www.kct.bechynsko.cz 100 let KČT Bechyně 

1918–2018 

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Tel: 604 718 306
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ŠKODA PLUS
   MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
     NA PLUSY

Prodejci certifi kováni 
ŠKODA AUTO

Roční vozy Se značkovým fi nancováním 
povinné ručení za 1 000 Kč/rok

Nejlepší nabídka fi nancování 
se ŠKODA Financial Services

Bonus při výkupu
Vašeho stávajícího vozu

Díky programu ŠKODA Plus se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto maximálně 30 000 km, 
a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených 
ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu.

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

skodaplus.cz

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568
375 01  Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616
www.autoservisnovotny.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Regina Navrátilová
Lázně Bechyně č. 202

Provozní doba: 
pondělí – středa – pátek
9.00 – 17.00 hodin
sobota na objednání 

Tel.: 732 514 447
E-mail: 
navratilova.regi@seznam.cz 

PEDIKÚRA
ČIŠTĚNÍ 

PEŘÍ

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

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY


