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BŘEZEN 2019

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
březen 2019

 93 let Kuchválek Jaroslav
 91 let Hruška Josef
 90 let Horáčková Marie
  Šupitarová Marta
 89 let Kubů Marie
  Novák Josef
 86 let Chmelař Josef
  Micka Ladislav
 85 let Herza František
  Kašparová Milada
 82 let Borková Blažena
  Dvořáková Růžena
  Tvrdý Jaroslav
 81 let Bartáková Jana
  MVDr. Dynda Josef
  Hořejší Věra
 80 let Dlouhá Marie
  Karoch Jiří
 79 let Jarošová Marie
 76 let Kukrálová Anna
  Sokolová Marie
 75 let Košatová Jana

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

PŘIDEJ SE!

6. dubna
Sraz ve 14 h před KD

Zapojují se lidé ze všech koutů České repub-
liky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, 
děti z dětských domovů, vysokoškoláci, 
důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, 
ekologové, turisti, pejskaři, pankáči … 
V Bechyni již čtvrtým rokem. Když to 
zvládají děti, zvládne to každý. I ty.

+ INFORMACE 
K PODÁNÍ DAŇOVÉHO 
PŘIZNÁNÍ K DANI 
Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH 
OSOB ZA ROK 2018

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost 
podat daňové přiznání za rok 2018 
nejpozději 1. dubna 2019. Tento den je 
zároveň posledním dnem lhůty pro 
úhradu daně. Daňové přiznání lze podat 
osobně, poštou nebo elektronicky.

I v letošním roce budou pracovníci 
Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Územního pracoviště v Táboře vybírat 
daňová přiznání a poskytovat informace 
potřebné pro jejich vyplnění v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Bechyni ve 
dnech 11. 3. 2019 (pondělí) a 20. 3. 2019 
(středa) od 13.00 do 16.30 hodin. Tiskopisy 
daňových přiznání k dani z příjmů jsou na 
Městském úřadu v Bechyni k dispozici. 
Připomínáme, že zde nebude možné daň 
zaplatit v hotovosti, ale platbu lze provést na 
pobočkách České pošty poštovní poukáz-
kou nebo bez transakčního poplatku tzv. 
„daňovou složenkou“, v hotovosti na vybra-
ných územních pracovištích nebo bezho-

tovostním převodem na účet správce daně 
č. 721-77627231/0710, variabilní symbol 
rodné číslo poplatníka.

Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání 
daňového přiznání na Finančním úřadě pro 
Jihočeský kraj,  Územním pracovišt i 
v  Táboře, mohou využít rozšířené úřední 
hodiny. Územní pracoviště bude plně 
otevřeno pro veřejnost:
ź od 18. března 2019 do 22. března 2019 

– pondělí a středa 8.00–17.00 hodin, 
úterý a čtvrtek 8.00–15.30 hodin 
a pátek 8.00–14.00 hodin,

ź ve dnech 25. března 2019 až 29. břez-
na 2019 od 8.00 do 17.00 hodin,

ź v pondělí 1. dubna 2019 od 8.00 do 
18.00 hodin.

Poplatníci mohou komunikovat s finan-
čním úřadem i elektronicky. Podání da-
ňového přiznání (včetně jeho příloh) lze 
učini t  buď prostřednictvím apl ikace 
Elektronická podání pro Finanční správu na 
www.daneelektronicky.cz, kde jsou veškeré 
informace potřebné k vyplnění a podání 
daňového přiznání, nebo přes datovou 
schránku. Podání je možné elektronicky ode-
slat kdykoliv bez ohledu na úřední hodiny. 
Finanční správa upozorňuje, že pokud má 
daňový subjekt nebo jeho zástupce 
zpřístupněnu datovou schránku nebo 
zákonem uloženou povinnost mít účetní 
závěrku ověřenou auditorem, je povinen 
podat daňové přiznání pouze elektronicky. 
Více informací najdete na internetových 
stránkách Finanční správy
( ).www.financnisprava.cz

DĚTSKÉ 
 ODPOLEDNE

MAŠKARNÍ



Spolek rodáků a přátel Bechyně
a Lázně Jupiter 

Vás srdečně zvou na osmé posezení

PIJEME KÁVU S... 
Aloisem Sassmannem

„MASOPUSTNÍ 
A VELIKONOČNÍ ZVYKY“

Povídání s táborským autorem řady knih 
z historie našeho regionu na téma vzniku 
a historie slavení masopustu a Velikonoc 
jako oslavy Zmrtvýchvstání Páně v jeho 
lidové podobě

ve středu 13. března 2019 
od 18.00 hod.

v klubovně v přízemí vily Vlasty, 
Lázně Jupiter, 

Libušina třída čp. 188 v Bechyni.

Rezervaci míst si můžete zajistit na 
e-mailu: info@rodacibechyne.cz, 

nebo telefonu 736 640 157 

Vstupné 50 Kč bude použito na činnost 
Spolku rodáků a přátel Bechyně

Lázně                  Jupiter

Bechyně

+ PIVOVAR – rok první

16. března uběhne právě rok, kdy jsme 
otevřeli nový provoz pivovaru v areálu 
Keras. Možná by se v tuto chvíli slušelo 
bilancovat, připomenout, co se povedlo i ne-
povedlo, ale rok uběhl jak voda a v tuto chvíli 
jde snad jen konstatovat, že to byl rok velmi – 
řekl bych až nad míru, hektický. Takový 
„frmol a záhul“ jsem ještě ve svém dlouho-
letém podnikání nezažil.

K uspokojení nad tímto projektem a prací 
je ale určitě to, že naše pivo si ve velmi krátké 
době získalo velmi značnou oblibu, a to 
nejen u místních občanů, ale i u návštěvníků 
našeho města, turistů, lázeňských hostů 
a  všech možných kolemjdoucích. Sláva 
našeho piva se nese krajem jako dobrá zvěst 
o dobrém počinu.

Ale co se sluší napsat a co nejde 
opominout, je poděkování všem těm, kteří 
nám ke zdaru našeho díla pomohli. Nechci 
zde psát konkrétně, protože s velkou jistotou 
bych asi na někoho zapomněl. Ale jsou to 
všichni ti, kteří nám pomohli rozjet provoz, 
pomohli s distribucí, propagací, prodejem 
a  všichni ti, kteří dál posílají příznivé zprávy 
o našem počinu a především o našem pivu. 
Děkuji.

Dál zůstáváme věrni spodně kvašeným 
ležákům – bechyňské desítce, dvanáctce 
a  tmavé dvanáctce, dál pokračujeme v ustá-
lené gastronomii naší pivovarské restaurace 
a dál se budeme snažit co nejlépe v tomto 
oboru reprezentovat naše město. Do bu-
doucna hledíme s optimizmem – ono nám 
taky nic jiného nezbývá, a za rok, v tento čas, 
snad budeme zase o něco moudřejší 
a  zkušenější.

Dej Bůh štěstí.
Erik Machart

POZVÁNKA NA 
DOBROČINNÉ 
PŘEDSTAVENÍ PRO 
KOČKU V SRDCI Z.S.

Ochotníci z Chrášťan na podporu našeho 
spolku odehrají 5. 4. 2019 od 19.30 
představení v Zámeckém divadélku v Týně 
nad Vltavou. Výtěžek půjde na pomoc našim 
kočičákům...

P.P.S. ... aneb „je to ten pravý?“
Lechtivě zmatená komedie v téměř 
hvězdném obsazení, o zkratkách, o chápání 
i nepochopení, o rozumu a nedorozumění, 
samozřejmě s dobrým koncem!
Cena vstupenky: 100 Kč
Vstupenky jsou již v prodeji ve Zverimexu 
Čtyřlístek, Týn nad Vltavou 
(PO – PÁ  8–17 hod., SO 8–11.30 hod.)

+ NA PLETENOU MÓDU 
DO PÍSKU 

Módní jaro v Prácheňském muzeu 
připomíná 70. výročí založení národního 
podniku Jitex.

Jitex 70
1. 3.–26. 5. 2019
Galerie Prácheňského muzea v Písku
Písecká móda před Jitexem
1. 3.– 6. 5. 2019
Malé výstavní síně
Lucie Linden
1. 3.–26. 5. 2019
Chodba knihovny

Jitex a Písek k sobě patří asi tak jako 
pivo a Plzeň. Továrna založená v roce 1949 
v  rámci industrializace jižních Čech zaměst-
návala jen v Písku na dva tisíce zaměst-
nanců. Pletená móda se v areálu na břehu 
řeky Otavy plete a šije dodnes. Velká jarní 
výstava v Prácheňském muzeu v Písku 
ukazuje, že se fenomén Jitexu netýká jen 
výroby, ale dalekosáhle zasáhl i do jiných 
oblastí. Návštěvník v termínu od 1. března 
do 26. května projde výrobou od přádelny, 
přes pletárnu, barevnu až po pracoviště 
šiček. Nahlédne i do pobočných závodů 
v  sedmi dalších městech jihozápadních 
Čech (Bechyně, Horažďovice, Milevsko, 
Mirovice, Rožmitál pod Třemšínem, Týn nad 
Vltavou, Vodňany), do vyhlášené prodejny 
PPP nebo prolistuje zdigitalizovaný podni-
kový časopis Tvořič. Ukázka oblečení, 
které se podařilo shromáždit s pomocí 
veřejnosti, jistě vyvolá nejednu vzpomínku 
na život před rokem 1989. 

Jitex byl budován jako vzorový podnik 
a  za bránou základního závodu probíhal 
celý proces pletařské výroby. A tak nejen 
Leonid Břežněv, ale i Věra Čáslavská byli 
svědky proměny surové bavlny v šaty. „Do 
Písku bylo také umístěno oborové ředitelství 
pletařského průmyslu pro českou část 
ČSSR a byly odsud řízeny i další známé 
podniky jako Pleas Havlíčkův Brod, Modeta 
Jihlava či Tylex Letovice... V roce 1968 
otevřeli takzvaní pletaři na Alšově náměstí 
první vzorkovou prodejnu pletařského prů-
myslu PPP, která si v časech nedostat-
kového zboží vydobyla celorepublikové 
proslulosti,“ vysvětluje kurátor výstavy 
Bohumír Bernášek. Vedle kamenného 
mostu se tak nákup v „péčkách“ stal dalším 
atraktivním cílem návštěvníků. Kde jinde jste 
v časech normalizace mohli s jistotou sehnat 
na jednom místě spodní prádlo, svrchní 
ošacení nebo třeba záclony?

Výstavu doprovodí edukační programy 
pro školy, komentované prohlídky či 
tematické trasy po městě, které připravují 
studenti místního gymnázia. 

Pro předem objednané exkurze je možné 
zajistit ve všední dny i prohlídku závodu 
(https://www.jiznicechy.cz/aktuality/193-
exkurze-do-jitexu). Završením doprovod-
ných akcí pak bude muzejní noc s progra-
mem pro celou rodinu, která letos připadá na 
24. květen. 

Muzejní módní jaro ukazuje také ošace-
ní Píseckých v době před Jitexem a módu 
na opačné straně železné opony na příkla-
du firmy Lucie Linden z německého Deggen-
dorfu. V dubnu bude navíc možné spatřit 
mimořádnou výstavu z fondů Oddělení umě-
leckých sbírek Pražského hradu, která 
představí pohřební textilie z královských 
hrobů. 

Vernisáž výstavy je v pátek 1. března 
v 17 hodin a je přístupná denně mimo pon-
dělí od 9 do 18 hodin až do 26. května. 

Výstava vznikla na základě projektu 
MuseumUploaded, s podtitulem Digitální 
technologie pro přeshraniční interaktivní 
spolupráci muzeí, podpořeného v rámci 
programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014-2020 z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj. 

Výstava bude v obměněné podobě pre-
zentována na podzim tohoto roku i v Měst-
ském muzeu v Bechyni. Místní muzeum na 
této výstavě spolupracuje. 

foto: Zdeněk Javůrek
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

VÝZVA BABÍ LÉTO 
– ZIMNÍ SPORTY 
V BECHYNI

V rámci programu Babí léto 
jsme si dovolili uspořádat tématické promí-
tání a sezení nad fotografiemi z archivu 
soukromého a z archivu Městského muzea. 
Cílem má být výměna informací mezi pra-
covníky muzea a pamětníky. Při tomto 
prvním setkání se chceme věnovat téma-
tům: zimní sporty v Bechyni: hokej, sko-
kanský můstek, (též privátní sáňkování, 
bruslení) také ledování, či kalamita – kry na 
Lužnici, zimní polomy v lesích, aj. Vlastníte 
v  domácích archivech fotodokumentaci toho 
kde a jak se v Bechyni bruslilo, sáňkovalo 
atd.? Přineste, prosím, s sebou, my si 
eventuelně tyto věci přeskenujeme. Víte 
něco o lokalitách, tj. kde byla umístěna 
kluziště, další detaily ohledně oficiálního 
sportu zde v Bechyni? Povyprávějte nám 
o tom. Začínáme v úterý 26. 3. od 16 hodin 
v Hrošíku. Plánujeme postupem času 
sezení nad dalšími tématy. Těšíme se na 
všechny, nejen seniory, ale i ostatní zájemce 
o místní historii. Děkujeme předem za spo-
lupráci, doplníme tak informace k fotografiím 
a uložíme do muzejních archivů. 

Dále také vyzýváme vás, kteří byste 
věděli o existenci knihy, která popisuje 
ozdravný pobyt německých dětí v bechyň-
ské škole během druhé světové války, 
ozvěte se do muzea. Název knihy: 
KLV – ein unvergessliches Erlebnis

+O DALŠÍCH MÍSTNÍCH 
LEGIONÁŘÍCH, 
VZÁCNÁ FOTOGRAFIE 
RADĚTICKÝCH 
LEGIONÁŘŮ

Žádná z okolních obcí, jak se během 
loňského výzkumu ukázalo, neměla tak 
úžasně zdokumentované některé své legio-
náře jako Radětice. Brzy po konci I. světové 
války a po jejich návratu vznikla hromadná 
fotografie. Na ní dnes můžeme sledovat 
mimo jiné i rozdílnost jednotlivých legionář-
ských uniforem. Připomeňme si osudy 
prezentovaných osob. 

Stojící zleva: 
Antonín Peterka (*1888), ruský legionář
Z čp. 2., zaměstnání akad. sochař. Snad 

ani nenarukoval, pohyboval se v té oblasti 
během mobilizace? Nevíme jistě. Zajat u 
Saratova (Rusko), do legií přijat 28. 8. 1917 
tamtéž a to k 8. střeleckému pluku. Konec 
v legiích 25. 9. 1920 jako vojín.

Josef Filip (*1895), ruský legionář
Z čp. 40, zaměstnáním pekař. Narukoval 

k 7. zeměbraneckému pěšímu pluku. Zajat 
7. 7. 1916 u Maněvice. Do legií přijat 1. 8. 
1916 v Darnici (Rus.), k 1. střeleckému 
pluku. Konec v legiích 6. 2. 1920 jako vojín.

Jan Svoboda (*1890), ruský legionář
Z čp. 84 (32), zaměstnáním zedník. 

Narukoval k 102. pěšímu pluku do Benešo-
va. Zajat 2. 4. 1915 v Karpatech. Do legií 
vstoupil 20. 6. 1918 v Nikolsku k 9. stře-
leckému pluku. Konec u legií 2. 8. 1920 jako 
vojín.

František Hladký (*1893), ruský legionář
Z čp. 76. Narukoval k 7. dragounskému 

pluku. Zajat 21. 7. 2016 u Jakobeny. Přijat do 
legií v Darnici (Rus.) 6. 2. 1917 k 1. jízdnímu 
pluku. Konec v legiích 8. 11. 1920 jako vojín.

Karel Losos (*1889), ruský legionář
Z čp. 1, zaměstnáním keramik. Naruko-

val k 7. zeměbraneckému pěšímu pluku. 
Zajat 7. 7. 1915 u Krasnik (dnešní Polsko). 
Do legií vstoupil 11. 8. 1917 v Šaratově 
k 8. střeleckému pluku. Skončil pak 4. 11. 
1920 jako četař.

Rudolf Benda (*1896), ruský legionář
Z čp. 30, zaměstnáním úředník. Naru-

koval k 102. pěšímu pluku v Benešově. Zajat 
24. 9. 1915 u Mlýnova. Do legií přijat 7. 8. 
1917 v Borispolu (Rusko) k 5. střeleckému 
pluku, vyvázán pak 1. 12. 1920 jako četař. 
Pan R. Benda zanechal obsáhlý deník 
z  války, zemřel 26. 4. 1981 v Praze. 

Karel Hladký (*1892), ruský legionář
Vyučený kolář z čp. 51. Narukoval ke 

102. pěšímu pluku v Benešově, zajat 24. 9. 
1915 Dubno (Ukrajina), do legií vstoupil 
11. 9. 1918 v Ruské Samaře, a to k 3. stře-
leckému pluku. Vyvázán z legií 2. 8. 1920 
jako vojín.

Sedící zleva:
Josef Bambas (*1893), italský legionář
Z čp. 76. Narukoval k 102. pěšímu pluku. 

Zajat 6. 6. 1917 Selo (dnešní Slovinsko). Do 
legií přijat 19. 2. 1918 u 31. pěšího pluku, 
návrat jako desátník 39. pěšího pluku se 
speciálním výcvikem. 

Kpt. Josef Kazimour (1892*), ruský 
legionář

Původem z Viktorova mlýna, vzdělání 
Státní česká reálka Tábor, báňská akademie 
v Příbrami, titul důlní inženýr, narukoval 
k 35. pěšímu pluku, zajat 11. 9. 1915 u Tarno-
pole (Ukrajina), do legií přijat 21. 6. 1916, 
k 8. střeleckému pluku, poslední útvar v le-
giích – důstojnická škola, hodnost kadet. 

Další osudy: Důlní inspektor, žil s manžel-
kou na Podkarpatské Rusi, působil v solných 
dolech v Akna Slatině (Slatinské doly), pak 
se vrátil do Čech. Za 2. světové války byl 
vysílán na různá místa v protektorátu, aby 
prováděl průzkum hornin. Po 2. světové 
válce žil v Jáchymově. Dostal ocenění za 
vzornou práci pro republiku. V důchodovém 
věku se usadil v Písku. Zemřel na následky 
rakoviny plic, pohřbený je v Bechyni na 
starém hřbitově.

František Čítek (*1877), ruský legionář
Z čp. 40, zaměstnáním sochař. Před 

válkou žil v Rusku, do legií přijat 28. 8. 1917 
k  8. střeleckému pluku. Vrátil se jako desát-
ník, vyvázán 22. 10. 1920.

František Stach (*1888), francouzský 
legionář

Z čp: 17, narukoval ke 102. pě-
šímu pluku jako šikovatel do 
Benešova. Zaměstnání bankov-
ní úředník, rolník. Zajat 10. 12. 
1914 v Bukovici (Srbsko). Přijat 
do legií po pochodech smrti ze 
Srbska, přes Albánii a po inter-
naci na ostrovech v blízkosti 
Itálie, dne 27. 5. 1918 v Carpiag-
ne (Francie), a to k 23. střelec-
kému pluku jako šikovatel. Služ-
bu ukončil 3. 12. 1919 jako 
důstojník zástupce. Za své služ-
by byl vyznamenán verdunskou 
medailí a jeho jméno je zapsáno 
do Zlaté knihy vojáků verdun-
ských. 

Další osudy: Po první válce musel převzít 
hospodaření na statku v Raděticích, protože 
nejstarší syn z rodiny padl. Zemřel v roce 
1976, je pohřebný na tzv. novém hřbitově 
v  Bechyni. 

Pokud máte další informace o zmíněných 
legionářích a dosud jste s námi nespolu-
pracovali, obracejte se na kontakty muzea či 
doplňte informace u jednotlivých osob na 
v  pramenech uvedených webových strán-
kách. Děkujeme.

Prameny: Alois Sassmann, Radětice, 
Místo pamětí i života, Radětice 2015, 
http://legie100.com/krev-legionare/

JJ

Fotografie osobně věnovaná J. Kazimourovi 
i s podpisem
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BŘEZEN 2019

GALERIE 2+1
+ 14 DNÍ NOCI
 Básník Ticho
 Vernisáž v pátek 1. března / 19.00 hod. / Galerie 2+1
 Výstava autentické poezie. Potrvá do 31. března.

GALERIE U HROCHA
+ KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU
 Výstava fotografií Jany Jedličkové

GALERIE GALVÍNA
+ MISTŘI ČESKÉHO SKLA – ryté sklo
 Prodejní výstava potrvá do 4. dubna 2019 / Galerie Galvína 
Mistři českého rytého skla a 7. mezinárodní sympozium rytého skla 
v Kamenickém Šenově 2017. Vystavují: Pavlína Čambalová, 
František Jungvirt, Tereza Maňák Klimentová, Lucie Pejchová, 
Dagmar Petrovická, Jan Schindler, Jiří Tesař, Jaroslava 
Votrubová. Úvodní slovo pronese kurátorka výstavy Dita Hálová. 

MĚSTSKÉ MUZEUM
+ STŘEPY A STŘÍPKY 
 (135 let keramické školy v Bechyni) 
 Vernisáž ve čtvrtek 7. března / 17.00 hodin / Galerie muzea
Budete si moci prohlédnout artefakty ze školního depozitu od 
nejstarších dob po současnost. 
Výstava potrvá do 16. června.

V rámci této vernisáže otevíráme v muzeu JARNÍ BAZAR na 
podporu restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Potrvá do 
odvolání. Přijďte se podívat.

GALERIE

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

+ PRAVIDELNÉ HERNY: 
Pondělky (kromě 11. 3.)  15.00–17.00 hodin
Středy (kromě 13. 3.) 9.00–11.00 hodin  
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů

+ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
Sobota 9. března / 9.00 – 11.00 hod. / Přísálí KD 
Prodávající se mohou hlásit na rchrosik@centrum.cz. 
Prostor pro prodávající bude otevřen od 8.30 hod.

+ POHÁDKOVÁ DÍLNA
Sobota 23. března / 9–10 hodin / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou

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

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

PRO DĚTI
CIRKUSÁRIUM

Sobota 23. března / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Každé malé dítě se učí, že je třeba si čistit zuby, stříhat nehty 
a nedávat do pusy, co se válí po zemi. Pro ilustraci, co všechno se 
může stát, když to nedělají, je tu představení Cirkusárium. Tři 
příběhy zvířecích hrdinů velryby, lišky a hada, kteří se naučí, co je 
třeba, a nakonec úplně převrácený konec, protože přeci nejsme ve 
škole!!
Dynamické divadelní představení pro děti od 3–10 let, ve kterém 
příběhu samy pomáhají a s humorem se učí potřebné.
Hraje: Divadlo U plotny.

PLESOVÁ SEZÓNA

2. 3.

Sobota 2. března / 20.00 hodin / KD / 120 Kč
Hraje HAPPY BAND. Přineste jakoukoliv cenu do tomboly, získáte 
tak možnost losovat si z ostatních cen. 
Předprodej v kanceláři KD, v  Městské knihovně, Městském 
informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz



POHYBOVÉ AKTIVITY
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BABÍ LÉTO

PŘIPRAVUJEME

+ PILATES
Pondělky / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

+ KRUHOVÝ TRÉNINK  
Úterky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy 
a zlepšování kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční 
pomůcky ( TRX, BOSU, činky, medicinbaly)

+ DYNAMIC YOGA 
Středy / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění 
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

+ BOSU CARDIO® 
Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin/ RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Permanentka na 10 lekcí 700 Kč (platnost 3 měsíce). Info Romana 
Honsová, tel. 721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně.

+ ZUMBA PRO DĚTI 
Úterky / 16.30–17.50 hodin / RC Hrošík
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé a jsou 
eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě a které 
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Cílem je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako 
přirozenou součást jejich života.
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

DIVADLO

Pondělí 18. března / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 190 
Kč, 230 Kč, 250 Kč
Divadelní spolek Frída připravil toto představení přímo na tělo 

protagonistovi . Text byl aktualizován MARTINU TRNAVSKÉMU
a  přenesen do českých reálií. Je skvělým zážitkem s překvapivou 
pointou.

„Neuvěřitelné, jak dokáže jeden herec na jevišti vydat za celý 
soubor. Fantastické představení! Strhující výkon! Jeden 
z mých největších divadelních zážitků za posledních pár let.“

„Úžasný výkon Martina Trnavského. Celý příběh je podán 
velmi poutavě a obsahuje neskutečné množství hlášek. Bavila 
jsem se od začátku až do konce. Určitě na představení půjdu 
znovu.“

V předprodeji na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD, v Městské 
knihovně a Městském informačním centru.

KOLEGA MELA GIBSONA
Středa 13. března / 19.00 hodin / Kino / Vstupné 60 Kč
Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozporuplné osoby 
Zdeňka Tomana, muže mnoha jmen, šéfa naší zahraniční rozvěd-
ky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, 
bezskrupulózního obchodníka a kariéristy s obrovskou mocí. 
V hlavních rolích Jiří Macháček a Kateřina Winterová.

BI

g r
   fTOMAN

Středa 27. března / 16.00 hodin / RC Hrošík / Vstup zdarma
Po delší odmlce se opět vrací Babí léto. O zimních sportech 
v Bechyni s vámi bude diskutovat paní Jana Janáčková.

ZIMNÍ SPORTY V BECHYNI
aneb Muzeum volá o pomoc, pomozte 
objasnit, jak to tenkrát vlastně bylo

KURZY, PŘEDNÁŠKY

Čtvrtek 7. a 21. března / 9.00 hod. / Klubovna KD
Přijďte posedět a popovídat si při čaji nebo kávě. Poradíme vám, jak 
nejlépe absolvovat pohovory u nového zaměstnavatele, případně, 
jaké máte možnosti uplatnění. Můžete absolvovat řidičské kurzy 
skupiny B, rekvalifikace, pomůžeme vám v návratu na trh práce. 
Kontaktujte nás se na tel: 778 508 548,
nebo prosperitapisek10@seznam.cz. 

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

Veškeré aktivity projektu jsou ZDARMA!!! 

ASSESSMENT CENTRUM 
NANEČISTO – poradna
Hledáte práci nebo změnu? 
Je vám více jak 50 let? 
Máte zdravotní handicap 
nebo nedostatečné vzdělání? 

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Pátky / 19.00 hodin / Velký sál KD / 
Taneční kurzy pro všechny, kteří absolvovali základní taneční 
a  také pro ty, co již většinu zapomněli nebo se chtějí naučit něco 
nového. 

NOC S ANDERSENEM
Pátek 5. dubna / 17.00 hod. / Městská knihovna /
Zábavné nocování mezi knížkami pro 14 dětí do 12 let. Přihlášky s 
podpisem rodičů přijímáme do 2. dubna! 

BECHYŇSKÉ JARO XXVII. ročník 
12.–13. dubna / prostory KD / Zdarma
Jihočeská postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských 
a recitačních kolektivů. 

EXPEDICE CHÁRIUS
Středa 6. března / 18.00 hodin / Městská knihovna / Zdarma
Nenechte si ujít cestopisnou besedu o výpravě na Dálný východ. 
Poutavé vyprávění kamarádů Norberta Homoly a  Stanislava 
Houdka s promítáním fotografií.



KINO BECHYNĚ BŘEZEN 2019 

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

1. PÁTEK V 17.00

OVEČKY A VLCI: 
VELIKÁ BITVA

Animovaný / Komedie – Rusko
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít 
společně v míru. Neočekávaní hosté – 
černí vlci, chtějí, aby se život vrátil do 

starých kolejí.
74 min, český dabing, mládeži přístupný, 

100 Kč

1. PÁTEK VE 20.00

VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
Horor / Komedie – USA

Může být něco horšího než opakovaně 
prožívaný narozeninový den, na jehož 

konci vás někdo zabije? Může! 
100 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

7. ČTVRTEK VE 20.00

LÉTO S GENTLEMANEM
Komedie / Romantický – ČR

Úsměvná letní romance je scenáristickou 
prvotinou Jaromíra Hanzlíka, který si ve 
filmu zároveň zahrál jednu z hlavních 

rolí.
98 minut, mládeži přístupný, 110 Kč

9. SOBOTA V 17.00 – český dabing
9. SOBOTA VE 20.00 – české titulky

CAPTAIN MARVEL
Akční / Dobrodružný – USA

Film sleduje příběh Carol Denversové, 
jedné z nejmocnějších superhrdinek 

světa. Když Zemi dostihne válka mezi 
dvěma mimozemskými rasami, 

Denversová se ocitá s malou skupinou 
spojenců přímo v srdci konfliktu.

128 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

13. STŘEDA V 19.00

TOMAN
Drama – ČR

Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh 
rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, 

muže mnoha jmen, šéfa naší zahraniční 
rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v 

poválečném Československu, bez-
skrupulózního obchodníka a kariéristy s 
obrovskou mocí. V hlavních rolích Jiří 

Macháček a Kateřina Winterová.
145 min, přístupný od 12 let, 60 Kč

16. SOBOTA V 17.00

PSÍ VELIČENSTVO
Rodinný / Animovaný – Belgie

Rex se po příchodu do 
Buckinghamského paláce stává 
miláčkem královny a je hýčkán 

v přepychu. Jenže nic netrvá věčně. 
Rexe čeká dobrodružná cesta, kdy 

objeví své pravé já a pozná sílu 
opravdové lásky a přátelství.

92 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

16. SOBOTA VE 20.00

ŽENY V BĚHU
 Komedie – ČR

Ženy v běhu dominují domácímu 
žebříčku návštěvnosti v kinech. Za 

pouhý týden je už vidělo 400 tisíc diváků 
a při premiéře vyprodaly dokonce 
i bechyňské kino. Doporučujeme! 
99 min, mládeži přístupný, 130 Kč

20. STŘEDA VE 20.00

SKLENĚNÝ POKOJ
Drama – ČR

Mimořádný milostný příběh inspirovaný 
dramatickými událostmi 20. století 

i zrodem ikonického architektonického 
skvostu – brněnské vily Tugendhat.

104 minut, český dabing, 
přístupný od 12 let, 130 Kč

22. PÁTEK V 17.00

HUSÍ KŮŽE 2: 
UKRADENÝ HALLOWEEN

Rodinný / Dobrodružný / Komedie – USA
V pokračování úspěšné komedie oživí 

parta teenagerů příšery uvězněné 
v  knihách. Strašidelná monstra, jsou 

rozhodnuté ovládnout svět.
84 min, český dabing, přístupný, 100 Kč

22. PÁTEK VE 20.00

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Černá komedie – ČR

Parta chlapů, pro které se hra na URNU 
(Útvar rychlého nasazení) stala únikem 

z nudných životů, zasahuje u domnělých 
zločinců, evakuují kulturáky a do svých 

her zatahují nic netušící okolí.
100 min, přístupný od 12 let, 100 Kč

27. STŘEDA VE 20.00

LOVEní
Komedie / Romantický – ČR

Lásky je někdy málo a někdy zase moc. 
Jak ale poznat toho pravého?

100 minut, přístupný od 12 let, 120 Kč

30. SOBOTA V 17.00

KOUZELNÝ PARK
Animovaný / Dobrodružný – USA

June postavila ten nejbáječnější zábavní 
park na světě. Ve své fantazii. Jenže co 

když takový ráj atrakcí existuje?
85 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

30. SOBOTA VE 20.00

PAŠERÁK
Krimi / Drama / Thriller – USA

Ve svém novém snímku se Clint 
Eastwood kromě režie ujal i hlavní role  

v doprovodu Bradleyho Coopera, 
Laurence Fishburnea…,

116 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 15 let, 120 Kč

+ GALVÍNA 
(nejen) v březnu

Včera (paní Jahnová mi laskavě prodlou-
žila termín) byla redakční uzávěrka pro 
odevzdání příspěvků. Moje letošní psaní je 
vázáno na dění v Galvíně. Na termíny akcí. 
I  přesto, že jsem ve svém předbechyňském 
životě leccos organizoval, letošní únor mi ne-
vyšel. Povídání s ex-ministrem Miroslavem 
Kalouskem zhatila akutní horečka. Nyní je 
pro změnu na operaci menisku. Rehabilitační 
prognóza bude zřejmá až po uzávěrce. 
Kdyby tyto informace spadaly pod Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 
lidská slušnost by utrpěla, protože omluva by 
musela být formulována mlhavě. Nechci nic 
zakřiknout, ale březen máme před sebou.

Ale i tak mám příjemný pocit. Onu sobotu 
přišla na neuskutečněné setkání velmi pří-
jemná, nebrblající společnost. Generačně 
pestrá. Někdo kvůli politice, někdo kvůli 
osobnosti zdejšího rodáka. Mnozí se pozdr-
želi, měl jsem co poslouchat a šetřil slovy. 
Nešetřil jsem však na hroznové šťávě, měli 
jsme se ženou výročí. Ona ráda muškát, a tak 
já také. V očích ortodoxních možná teď zne-
platním naši církevní svatbu. Kalich na stole 
Páně obsahoval též tuto nekvašenou hroz-
novou šťávu – k pozdvižení vnoučat. 

To, o co jsem se nezasloužil, vyšlo. Úno-
rová vernisáž českého rytého skla. Kurátorka 
výstavy paní Dita Hálová, kterou jsme léta 
vídali u příležitosti mezinárodních keramic-
kých sympozií, představila tentokrát rytce, 
kterým se podařilo do Bechyně dojet. Monu-
mentální na této křehké výstavě je pracnost 
ryteckého řemesla. Exponáty je možné 
v Galvíně obdivovat ještě téměř celý březen.

Bude to vypadat jako laciná historka, ale 
stalo se to. Před půl hodinou mi zazvonil 
telefon: „Dobrý večer, Jaromíre, vidím, že 
mne bezúspěšně sháníte.“ Bývalý ministr 
kultury (2014–2017) Daniel Herman. Rodák 
z Českých Budějovic. Osobnost zabývající 
se zejména naší národní identitou a vyrov-
náním se s minulostí. Historicky i morálně. 
Vždyť byl v letech 2010 až 2013 ředitelem 
Ústavu pro studium totalitních režimů. Je 
přímým potomkem bratra Josefa Dobrovské-
ho (†1829), českého kněze, filologa a histori-
ka. Když si zadáme jméno, a již to mohu říci, 
našeho březnového hosta do Wikipedie, 
povedou nás odkazy k dalším a dalším jmé-
nům, která lemují pohnuté 20. století.

S Danielem Hermanem se známe dlouho. 
Téměř tři roky jsme spolu pracovali. Jak 
k tomu všemu došlo, nechám si až na spo-
lečné setkání v Galvíně.

Souhrn: V březnu v Galvíně mezi sklem 
Herman a Kalousek. Daniel Herman první 
březnovou sobotu a Miroslav Kalousek něk-
terou z dalších sobot. Následující měsíce 
budou věnovány poezii a autorským čtením. 
Ale to je již jarní výhled.

S panem Zelenkou se těšíme na Vaši 
návštěvu:

2. 3. 2019 od 15.00 hod. – setkání s bý-
valým ministrem kultury Mgr. Danielem 
Hermanem, a to nad tématy důležitějšími než 
jen aktuální politika.

?. 3. 2019 od 15.00 hod. – setkání s poli-
tikem Ing. Miroslavem Kalouskem. Termín se 
pokusíme inzerovat všemi dostupnými 
informačními kanály. 

Pokračování instalace výstavy rytého 
skla. 

Jaromír Matoušek



+XXV. ročník 
BECHYŇSKÉHO PERLENÍ 
– 1. až 3. února A. D. 2019

Čtvrt století trvání PERLENÍ je hodno 
obdivu. Ne snad proto, že během jeho trvání 
na něm vyrostla řada dnes již známých 
divadelních souborů, ale především pro 
svou otevřenost při popovídáních o vidě-
ném, na kterých především divadelníci sami 
prezentují své názory a postřehy o tom, 
kterém představení.

Letošních devět představení bylo pře-
devším zajímavé tím, že jsme měli možnost 
zhlédnout jednu dramatizaci a čtyři autorské 
texty – přičemž jedno dvakrát: Fimfárium, 
Amant, DDT, Bibi se bojí, Uklízečka.

Divadelní klub Českokrumlovské scény 
přivezl FIMFÁRIUM, čtyři příběhy vychá-
zející z pohádek pana Wericha. Jedná se 
o  rodinné představení, ale nutno podot-
knout, že mu v prvé řadě sluší otevřený 
prostor pouti, neb má všechny znaky jarma-
rečního představení. Energie sálající 
z  jeviště, nasazení tanečních předělů, 
úžasná živá harmonika plus scénografické 
řešení v otevřené hře s divákem a pro diváka 
je nezpochybnitelné. Ovšem neujasněnost 
žánru jednotlivých příběhů poněkud zážitek 
limituje. Nejpřesnější, a v provedení dravé 
grotesky nejčistší ve všech složkách, je 
příběh Splněný sen.

Ochotnický soubor Forbína z Jistebnice 
uvedl AMANTA Pavla Němce. O chuti herců 
i  o jejich snaze nelze pochybovat, takže 
problematické inscenování padá na vrub 
režie. Ta poněkud zapomněla, že divadlo je 
výsostně uspořádaný znakový systém, 
takže jsme se povýtce pohybovali v tele-
vizním seriálu, neboť řeč jako taková a též 
řeč těla, včetně řešení situací, klouzaly po 
povrchu. Přitom výprava šla příběhu i her-
cům na ruku.

Divadelní soubor Tábor KAŠPÁREK, 
HONZA A ZAKLETÁ PRINCEZNA od Jana 
Jílka. Kromě Kalupinky, Honzy a Tety, kteří 
dokázali dát najevo, kdo jsou, kde jsou, oč 
usilují a jak, ostatní bylo vágní. Nakonec 
i  děti se po čtvrt hodince začaly v sále bavit 
po svém.

DS Bezchibi Brtnice: AMANT od Pavla 
Němce v režii Michala Lurie. Kombinace 
situační a konverzační komedie byla bez 
chyby naplněna. Nejen naplněna, ale 
všechny možnosti a stupňované gagy 
směřující k výkladu postav a k naplnění 
situací byly režií i herci ještě vytěženy nad 
možnosti textem nabídnuté. Není co dodat!

Kapota Tábor: DDT – text a režie Kateřina 
Pokorná. Text, vycházející a především 
reagující na hru bratří Čapků „Ze života 
hmyzu“, je erudovaně s vědomím záměru 
dobře napsán. Pouze platí, že při jeho četbě 
naše představivost si užívá a snadno si 
vizuálně doplňuje jak a co v příběhu. 
Realizace sama však od lyricky aktivizu-
jícího prologu nepostupuje k satiře, spíše 
k  doslovné agitce. Přesto platí, že pro 
mnohé diváky může být, či je obrazem 
současné společnosti.

Suchdolské divadlo SUD přivezlo hru 
BIBI SE BOJÍ – autoři Anna Cvrčková, 
a Lenka a Vít Chaloupkovi, režie Lenka 
Chaloupková. Impozantně výpravná a este-
ticky strukturovaná férie bere dech, takže po 
chvíli přestane divák přemýšlet nad moti-
vacemi jednání nesnesitelné holčičky Bibi. 
Odvrácená strana pohádkové říše s krá-
lovským párem v něčem připomene příběhy 
ze Zeměplochy, ale jen připomene. Přitom 
nesympatické chování a jednání Bibi jedno-
značně poukazuje do sociálně-filozofické 
sféry, neboť vztah rodičů k ní je povýtce 
určován především pragmaticky a ne citově.

Divadlo Voživot z Mladé Vožice přivezlo 
inscenaci UKLÍZEČKA – scénář a režie 
Kateřina Pokorná. Co říci? Výtečný text 
odehrávající se v prostředí patologie, nabízí 
absolutní divácký zážitek díky schopnostem 
herců jednat slovem, tělem, plastickou 
obličejovou gestikou. Přičemž nehlasný 
pohyb rtů a především pohyb očí u před-
stavitelky uklízečky Anežky si oprávněně od 
diváků vysloužilo hlubokou poklonu. Někdo 
může namítnout, že příběh vychází ze žánru 
„Červené knihovny“, jak prostá a hodná žena 
ke štěstí přišla, ale tomu je inscenace na 
míle vzdálena. Čím? Svou člověčinou a hlu-

bokou lidskostí, na čemž se podílí celý 
soubor Voživot – takže je opravdu o životě, 
s  jeho možnostmi, sny a vůbec…

Divadlo bez zákulisí ze Sokolova a jeho 
TLUSTÝ PRASE – autor Neil La Bute, režie 
Martin Volný. Skvěle vystavěná inscenace 
na téma zda je důležité, jak vypadáme, nebo 
jací jsme uvnitř. Neméně tak se zaměřuje na 
skutečnost, zda je důležité, že víme, kdo 
skutečně jsme, a podle toho se chováme 
a  jednáme, nebo zda je více důležité, co si 
o  nás myslí ostatní. Vyznění napomáhá 
výborná strohá scénografie celá v barvě 
černé, ve které se pohybují barevně 
kostýmované postavy, a především herecká 
ztvárnění na vysoké úrovni. Pro katarzi 
diváků zbývá inscenátorům se rozhodnout, 
zda je Helena smutná z toho, že se jí rozpadl 
vztah, nebo zda je jí oprávněně líto Toma, 
který dal přednost povrchnímu mínění 
společnosti.

Divadelní spolek Prácheňská scéna 
v  Písku uvedla STARÉ POVĚSTI ČESKÉ od 
Vlastimila Pešky v režii Milana Kursteina. 
Text byl koncipován pro divadlo Radost 
používající vyjadřovací prostředky loutko-
vého divadla, kde mytická výprava, konci-
povaná z mohutných dřevěných totemů 
a  manekýnů, doprovázená živou hudbou, 
stojí proti „obecné“ češtině ve formě i ob-
sahu. Písečtí se o to pokusili mýtickými 
kostýmy kombinovanými až s plyšově popis-
nými figurami fauny, ovšem text se ztrácel 
v nevystavených situacích a neujasněném 
hudebním doprovodu.

Vladimír Zajíc

XXV. ročník Bechyňského Perlení je za 
námi a já musím konstatovat, že jsme 
důstojně oslavili čtvrt století této přehlídky, 
která si neklade za cíl hodnotit, vyhlašovat 
apod., ale nabídnout divákům perly z ama-
térského divadla a divadelníkům prostor pro 
otevřené setkání a popovídaní o viděném 
pod odbornou režií dvou lektorů, Vladimíra 
Zajíce a Petra Tomana. 

Dovolte mi poděkovat Divadelnímu sou-
boru Lužnice za pomoc při organizaci 
přehlídky, Ministerstvu kultury za finanční 
podporu a zaměstnancům kulturního stře-
diska za organizaci. 

Těšíme se na XXVI. ročník Bechyňského 
Perlení, a to 31. 1.–2. 2. 2020.

Za Kulturní středisko města Bechyně 
Mgr. Štěpán Ondřich 

XXV. ročník
B E C H Y Ň S K É
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BŘEZEN 
– MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Městská knihovna pořádá v březnu 
knihovnicko-informační besedy pro žáky 
I. stupně základních škol. Dětem předsta-
víme nové tituly dětské literatury, naučíme 
vyhledávat knihy v on-line katalogu i v po-
licích a vše si na závěr setkání zábavnou 
formou zopakujeme. 

Na konci měsíce uzavřeme celoroční 
čtenářskou soutěž Lovci perel a v dubnu 
vyhlásíme vítěze. 

Tradiční Nocování s Andersenem jsme 
naplánovali až na pátek 5. dubna od 17 ho-
din. Přihlášky dětí do 12 let s podpisem 
rodičů přijímáme do 2. dubna, kdy vylosu-
jeme 14 zájemců. I letos jsme se zapojili do 
celorepublikového projektu Už jsem čtenář 
– Knížka pro prvňáčka. Začínající čtenáře 
nejdříve pozveme na návštěvu knihovny, 
potom prověříme jejich znalosti v pohád-
kovém závodě a před koncem školního roku 
je čeká slavnostní pasování na čtenáře 
s  knižní odměnou. 

Na závěr mi dovolte následující ukázkou 
upozornit na cestopisnou besedu o výpravě 
na Dálný východ. Poutavé vyprávění 
kamarádů Norbreta Homoly a Stanislava 
Houdka spojené s promítáním fotografií se 
uskuteční ve středu 6. března v 17 hodin 
v městské knihovně. Všichni jste srdečně 
zváni!

EH

Expedice Chárius
Když jsem se pokoušel navštívit Novo-

sibiřské ostrovy, jakutský kamarád sehnal 
malou námořní loď. Při další výpravě jsme se 
dostali do míst, kam nikdy nevstoupila noha 
bílého muže. Pro tento účel kamarád Ljoša 

zapůjčil lehký tank. Téma poslední výpravy 
bylo ulovit cháriuse, což je ruský výraz pro 
lipana. Tato ušlechtilá lososovitá ryba žije 
v  řekách pod Verchojanskými horami. Ani 
mne nepřekvapilo, když jsem na břehu řeky 
Kele spatřil dva gumové čluny s proudovými 
motory. Nikdy v životě jsem neviděl a mys-
lím, že již neuvidím, tak krásnou řeku. 
Velikostí bych ji přirovnal k Vltavě v Praze. 
Nesmírný rozdíl je ovšem v kvalitě vody. 
Vltava je při vší úctě ve srovnání s řekou Kele 
stokou s vodou technické kvality. 

Při plavbě po Kele jsem prohlásil: „První 
rybu, kterou ulovím, vrátím řece.“ Jakutští 
kamarádi na tento můj nápad nijak ne-
reagovali. Nejsem rybář, nemám žádné 
rybářské vybavení. Na vlasec vypůjčené 
udice jsem přivázal třpytku, která se mi roky 
válela v šuplíku pracovního stolu. První asi 
třicetimetrový hod. Začal jsem navíjet 
vlasec, ucítil jsem silný záběr. Velká ryba, 
začal boj. Ve snaze se osvobodit dvakrát 
vyskočila asi metr nad hladinu a prudkým 
mrskáním se snažila zbavit třpytky. Potom 
začala silně táhnout, brzda prokluzovala 
a  tím nakonec unavila rybu natolik, že 
skončila v podběráku. Na tvářích jakutských 
kamarádů bylo vidět velké překvapení. „To 
snad není pravda, on poprvé nahodí a chytí 
tajmeně, já se o něho pokouším deset let 
a nic,“ procedil Vladimír. 

Přistáli jsme na břehu a následovalo 
velké focení. Vzal jsem tajmeně a šel ho 
vrátit do řeky. Na tvářích všech tří jakutů bylo 
vidět takřka zděšení. „Co chceš dělat?“ 
povídá Miša. „Jak jsem řekl, chci první rybu 
vrátit řece,“ odvětím. Jakuti dali hlavy 
dohromady, krátce se poradili a Miša říká: 
„V  tom ti bránit nebudeme, ale potom tě 
hodíme do řeky za rybou a ještě padesát let 
budeme vyprávět, že tady na Kele byl blbec 
z  Čech, který vrátil tajmeně do řeky.“

Myslím, že tušíte, jak jsem se rozhodl…

Norbert Homola

NOC S ANDERSENEM
KSMB – Městská knihovna 

Přihlašuji svou dceru/svého syna 

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

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

Podpis rodičů  ………………………………………

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

 

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

 
 

Přihlášky slosujeme 2. dubna 2019! Vylosovaní budou telefonicky 
informováni! Nocovat může maximálně 14 dětí (věk 7–12 let).

Začátek:  v pátek 5. dubna 2019 v 17 hodin
Konec:  v sobotu 6. dubna 2019 v 9 hodin

Telefon do knihovny: 778 545 508

Děti budou potřebovat: spací pytel, karimatku, oblečení na hraní a na spaní, 
hygienické potřeby, ručník, přezůvky, kartu zdravotní pojišťovny, zápisník, psací 
potřeby, malé občerstvení a DOBROU NÁLADU!

PŘIHLÁŠKA

"

+
Pokračování čtení z knihy „Dvě 
ženy ze života českého Edisona“ 
autorek M. Presissové – Procház-

kové a  Emilie Soukenkové z roku 1938. 
Knihu poskytla redakci paní Jana Vydrová. 
Laskavě ji přepsala pro potřeby tisku paní 
Zuzana Krystková.

Po Františkově odchodu z Klatov odstě-
hovali se rodiče nazpět do Plánice. Třebas 
dvakrát za měsíc rozběhla se starostlivá 
matka odtud do Prahy s nůší na zádech, v ka-
pesníku pečlivě zabalený dar – považte: 
celou zlatku! – na přilepšenou Františkovi! 
Dodnes se František pamatuje, jak vyba-
lovala prádlo, velký bochník domácího 
chleba, hrudku másla, nějaké to vajíčko, 
tvaroh... Kdyby dnes měl někdo z nás jít 
pěšky z Prahy na Klatovsko bez nůše, v do-
konalé moderní sportovní výzbroji, silnicí, 
která je dnes asfaltována, chlubil by se 
nemálo tímto výkonem. Křižíková, padesáti-
sedmiletá žena, v těžkých sukních, bez 
nepromokavého pláště a v tvrdých botách, 
zdolávala tuto cestu až dvakrát za měsíc. – 
Když tak šlapala po silnici, musela na ni 
zvláště v soumraku a za tmy doléhati únava 
a osamocenost. Kdež by byla tušila, že její 
oběti přinesou tisícinásobný užitek! Že 
nebude dlouho trvat a po celém světě se 
rozsvítí jasné obloukovky, jejichž vynález-
cem bude její František.

V červenci roku 1866 hnal matku Křižíko-
vou do Prahy strach. Co kdyby Prušáci vtrhli 
do Prahy a odvedli jí jejího Františka? Bude 
jistější, jestliže si ho v tak pohnutých dobách 
vezme s sebou do Plánice. František se 
zdráhal odejíti. Matka se vrátila domů bez 
něho. Po jejím odchodu si to syn přece 
rozmyslel a vydal se pěšky nejkratší cestou, 
to jest přes Příbram a rožmitálské lesy, 
domů. „Já nešel, já jsem běžel trapem. V po-
ledne ve 12 hodin jsem byl ještě na 
Smíchově, v 8 hodin večer jsem doběhl do 
Příbramě, kde jsem zůstal na noc v první 
hospodě u silnice; víte, je to pod Svatou 
Horou. Druhého dne jsem vyrazil až v 7 ho-
din, už jsem tak nepospíchal, cítil jsem se 
nablízku domova a tak se mně už nic 
nemohlo stát. V 10 hodin večer jsem dorazil 
domů. Rodiče již spali. Prušáci přišli sice až 
do Klatov, ale jen dva, kteří vymáhali od 
města kontribuci.“

Prušáci odtáhli, matka se uklidnila, 
František se vrátil na reálku do Panské ulice. 
Žel Bohu, jeho vlastní ani matčiny prostředky 
nestačily na taxu maturitní, takže byl přijat na 
techniku, avšak jen jako posluchač mimo-
řádný. Přesto složil s úspěchem zkoušky.

Nejstarší syn varhaníka Procházky, 
skladatel dr. Ludevít Procházka, žil toho 
času v Praze v ulici V Jámě u pana Sklenáře 
(pozdějšího chotě vynikající české herečky 
Otilie Sklenářové-Malé). Doporučen dr. Lu-
devítem Procházkou, vyučoval Křižík u Ma-
cháčků. V domě se scházela vybraná 
společnost. Křižík píše: „Když jsem v Praze 
studoval, poskytl mi dr. Ludevít Procházka 
často vítaný výdělek tím, že mi dával opiso-
vat noty. Chodíval jsem za ním do místnosti 
Hlaholu, jež tehdy byla ve Slovanské 
kavárně u Staroměstských mlýnů.“

František Křižík dostal místo. Nejdříve 
v továrně Kaufmannově, pak u dráhy v od-
dělení telegrafním. Když se dostal do Brna, 
bývala maminka střídavě doma, střídavě 
u  něho. Syn byl malým pánem, ale jeho plat 
stoupal, a když dosáhl výše 900 zlatých 
ročně, oznámil mamince, že se ožení.
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+ ANTONÍN SVOBODA 

Neznámý, ale významný bechyňský 
rodák, ředitel první pražské pojišťovny.

Antonín se narodil Josefu a Antonii 
Svobodovým v Bechyni, staré číslo popisné 
48/I. – ve zbouraném „Jägerhausu“ na 
Libušině ulici v březnu roku 1829. Jeho otec 
byl knížecím hospodářským úředníkem – 
pojezdným. V tehdejších dobách měl 
pojezdný na starosti ekonomické záležitosti 
polního hospodářství a podléhaly mu dvory 
knížecího velkostatku s jeho šafáři.

Po studiích se Antonín usadil v Praze na 
Starém Městě pražském čp. 227. A v roce 
1864 začíná s organizováním první pražské, 
české pojišťovny s názvem: „Pojišťovna 
před škodami z ohně královského hlavního 
města Prahy“. Byl do jejích služeb povolán 
jako první úředník – účetní a po dvou letech 
již vykonával funkci „kancelářského ředi-
tele“. V této funkci setrval téměř čtvrtstoletí. 
Záhy, v roce 1870, pokrývala „jeho“ 
pojišťovna přes 70 % pojištěných domů 
v  hlavním městě. Byl také prvním, kdo 
pochopil význam dobrovolných hasičských 
sborů a počal je na území královského 
hlavního města Prahy finančně podporovat 
ze zisků pojišťovny.

Nikdy nezaložil rodinu a svůj život za-
světil rozkvětu pražské pojišťovny, „získav si 
nezapomenutelných zásluh o trvání a roz-
květ ústavu tohoto a po celou dobu tu 
věnoval své síly a své nevšední odborné 
znalosti jedině tomuto podniku, jakž také 
rada městská často uznávajíc, jemu 
několikrát vyslovila své plné uznání.“

Ale všechny síly nevěnoval jen pojišťov-
ně, bojoval také za povznesení českého 
národa. Od samého počátku působení 
v  Praze podporoval různé vlastenecké 
události a spolky. Dobový tisk napsal: 
„súčastniv se linutí národního, byl v prvých 
časech výborem Sokola pražského, jehož 
členem zůstal až do poslední chvíle, pak 
členem a účetním sboru pro vystavění 
Národního divadla, podporoval Matici 
českou“.

Ještě jako účetní pojišťovny v roce 1865 
skládá na fond Národního divadla 50 zl. 

V  tomto roce se stává Antonín Svoboda 
členem Sboru pro zbudování velkého 
národního divadla v Praze. Jednatelem 
Sboru byl Julius Gregr (majitel a vydavatel 
Národních listů – jeho bratr Gustav byl 
nadlesním u knížete Paara v Opařanech – 
oba měli zásluhu na tom, že se v Bechyni 
zřídila Keramická škola) 

Antonín Svoboda společně s dr. Františ-
kem Ladislavem Riegrem stojí za Provolá-
ním k českému národu, kterým se apelovalo 
na „postavení důstojného národního 
divadla, což jest jedno z nejvroucnějších 
přání každého srdce českého“. 

K tomu cíli byl ustaven i Výbor sboru pro 
postavení Národního divadla v čele s dok-
torem Františkem Ladislavem Riegrem, 
v  jeho užším vedení byl i náš Antonín 
Svoboda.

Část Provolání k národu otištěná Juliem 
Gregrem v jeho Národních listech v srpnu 
roku 1877: „Výbor, přijímajíce tento čestný, 
ale zároveň veliký úkol, pokládáme jej za 
poslání uložené nám svornou vůlí celého 
národa českého, a obracíme se tudíž také 
s  plnou důvěrou k celému národu, aby nás 
neopouštěl při provedení úkolu, jejžto vznesl 
na nás, aby svorně a obětavě pomáhal nám 
při dokončení díla, kteréž má býti netoliko 
chrámem národního umění, ale spolu 
pomníkem národní svornosti a obětavosti a 
skvělým dokladem toho, co Čech dokáže 
vlastní silou pro národní umění a  vzdělání!“

V Praze, dne 17. srpna 1877.
Výbor pro zřízení národního divadla 

v  Praze:
Dr. Frant. Ladislav Rieger, předseda. – 

Dr. Karel L. Klaudy, předsedův náměstek. – 
Dr. Robert Nittinger, jednatel. – Dr. Edmund 
Kaizl, tajemník. – Vavřinec Kriesche, 
pokladník. – Antonín Svoboda, účetní. 

Po 12. srpnu 1881, kdy vyhořelo nedo-
končené Národní divadlo, stál náš Antonín 
u  sbírky organizované po Praze k obnovení 
divadla. Za necelé dva měsíce vynesla 
sbírka jen v Praze milion zlatých a přispěla 
na ni téměř polovina obyvatel města.

Antonín Svoboda umírá 5. března 1898. 
Pohřeb mu vystrojila na své náklady Pražská 
městská pojišťovna a jeho přáním měl být 
pohřeb prostý, jednoduchý. Přesto jeho 
pohřeb proběhl za velkého účastenství 
v  chrámu sv. Štěpána v Praze dne 8. března 
1898.

Josef Štefl

Nevěsta byla ze mlýna v Dolích u Luže. Zde, 
v  p řek rásné  samo tě ,  navš t í v i l a  j i 
s  Františkem panímáma Křižíková. Svatba 
byla 7. října 1871 v Luži na Chlumečku. Brzy 
nato byl inženýr Křižík přeložen z Brna do 
Krnova. Doslova: „To jsem byl již přednostou 
dráhy.“

Matka se vrátila k otci do Plánice. Jak 
pyšně muselo tlouci toto mateřské srdce: 
z  jejího syna je již opravdový pán. Roku 
1873 se stal telegrafním přednostou v Plzni. 
Tou dobou bylo srdce Křižíkové rozděleno 
na dvě půle: doma neměla stání – vždyť se jí 
v Plzni batolila vnoučata. Pobývala v Plzni 
a  ráda chodila s vnoučaty nakupovat. 
Kdekdo znal panímámu Křižíkovou, statně si 
vykračující, pořád v šátečku. Docházela také 
pro kuřivo do trafiky paní Štarkové, která se 
stala svědkyní její pyšné radosti, když syn 
František pracoval na vynálezu obloukové 
lampy. Ostatně – inženýr Křižík si vybíral 
doutníky nejraději sám. Jednou přinesl do 
krámu dva uhlíčky, položil je na pult a řekl: 
„Tyto dva uhlíky budou svítit.“ Paní Štarková 
udělala nad těmi dvěma uhlíky dobromyslně 
dva křížky: „Když jsou pan Křižík, stačí dva 
křížky, aby to bylo do třetice šťastné.“

Roku 1879 zemřel Křižíkův otec. Matka 
osaměla a byla vlídně a nadobro přijata 
v  synově mladé domácnosti. Za několik let 
stěhuje se s nimi do Prahy. Bylo to v Karlíně, 
kde jí František zařídil vlastní byt v I. patře 
(mladí bydlili v II. patře) a najali jí služebnou, 
která se jí nyní nejen starala o domácnost, 
ale také jí denně předčítala noviny.

Babičce Křižíkové je již osmdesát, ale její 
pilné ruce neznají ještě odpočinku. Plete 
punčošky pro svá vnoučátka. Ani její nohy 
nezahálejí. Chodí po Praze, stále pěšky, 
z  Karlína až na Hradčany. To je její oblíbená 
procházka, jejímž cílem je stříbrný hrob 
svatého Jana. Doma ji denně navštěvují syn 
a vnoučata. „Babičko, povídej!“ žebrá 
drobotina. A babička povídá... povídá... Zase 
o Babinském a Paskamnovi, i o Žižkovi 
slavné paměti. Všechnu nasbíranou životní 
moudrost rozdává nyní vnoučatům. „Co se 
naučíš, to ti zloději neukradnou a moli 
nesežerou.“

Lidé jí lichotí, jak na svých osmdesát let 
statně vypadá. Babička se sebevědomě 
usmívá… To, co je v jejím křestním listě, není 
pravda. Líčí požár, který kdysi postihl plá-
nický kostel s farou a zničil matriky. Pan farář 
prý pak vystavoval křestní listy po paměti. Ve 
skutečnosti je Křižíková ještě o tři léta starší.

Jsou to šťastná léta. Babička Křižíková 
žije velice spokojeně v kruhu synovy rodiny. 
Pyšně naslouchá, jaké to nepochopitelné 
novinky vynalezl její František. Cesta tehdy 
do Vídně nebyla marnou. Nadarmo nešlapá-
vala za ním s nůší do Prahy. Modlitby na 
Svaté Hoře dětsky veřícího srdce a pevně 
spjatých mozolnatých rukou byly víc než 
vyslyšeny!

Babičku ještě všecko zajímá. Se schodů 
karlínského kostela přihlíží pohřbu lékaře 
Pichla, známého národovce a publicisty. 
V  tlačenici ji lidé porazili, takže stařenka 
utrpěla zranění kyčle. Vzhledem k jejímu 
vysokému stáří vzdali se lékaři dlouhého, 
bolestného a málo nadějného léčení. Nařídili 
pouze každou hodinu studený obklad. 
Babičce se toto stonání na dlouhé lokte 
nelíbilo. Chtěla je zkrátit: nařídila služebné, 
aby obklady přikládala každých pět minut. 
Tím si nohu zachladila a její choroba se 
zhoršila. 

Babička již nevycházela z bytu. Nemohla 
nahoru, svou milou procházkou k svatému 

Janu. Tři léta se pohybovala opřena o židli, 
kterou před sebou posunovala a na niž co 
chvíli unaveně sedala. Poutnice – blížící se 
k  poslednímu cíli...

Odešla z tohoto světa 8. února 1895 ve vě-
ku téměř 93 let. Podle jejích výpočtů jí bylo 96.

Přijdete-li jednou s veškerým pohodlím 
moderního dopravnictví do Plánice, ukáží 
vám lidé jen místo, kde stávala rodná 
chaloupka Křižíkova. Lehla popelem... Ne-
vadí. Mnoho takových chaloupek zmizelo, 
a  přece zůstávají v paměti a v srdcích 
našeho národa. Chaloupky naše, buďte 
požehnány!

Český vynálezce Ing. Dr. Křižík ve svém 
životopise vyznává: „Jsem opravdu hrdý na 
svoje chudobné, prosté, ale pracovité 
rodiče. Vzpomínám na ně s nekonečnou 
láskou a vděčností a blahořečím jejich svaté 
památce.“

+VÝZVA MĚSTSKÉHO 
MUZEA – KOČÁRKY, 
HRAČKY TRVÁ!!!

V souvislosti s plánovanou výstavou 
kočárků a hraček žádáme veřejnost 
o krátkodobé zapůjčení, či o možnost 
vyfocení dochovalých hraček a kočárků 
vyrobených do roku 1989. Ozvěte se na: 
774 911 067 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

ZÁPIS DETÍ  
 DO PRVNÍCH TRÍD ...

v

v

Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucích prvňáků,
zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 proběhne na obou bechyňských školách 

v pátek 5. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin. 
Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti, kterým 
byl pro školní rok 2018/2019 povolen odklad povinné školní docházky. K zápisu s sebou 
přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odklad povinné školní docházky
V případě, že pro své dítě budete žádat o odklad povinné školní docházky, 

nezapomeňte se včas objednat na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny 
Tábor (381 252 851) nebo do Speciálně pedagogického centra při Základní škole 
logopedické v Týně nad Vltavou (385 731 824). Doporučující posouzení k odkladu od 
těchto školských poradenských zařízení a doporučující posouzení dětského 
lékaře musí být do školy doručeno nejpozději do 30. 4. 2019. Pokud nebude tento 
termín dodržen, nebude odklad povinné školní docházky možný. Možnost odkladu 
je tedy potřeba konzultovat s učitelkami v MŠ.

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

+ UČENÍ S LEDNÍM 
MEDVÍDKEM

Zima a sníh nás přivedly na nápad přinést 
si do školy medvídky a naučit se něco o nich. 
Průvodce nám dělal lední medvídek, který 
hledal medicínu na svůj kašel. Podle popisů 
jsme hádali, která zvířátka potkal. Putovali 
jsme světadíly, podle toho, kde který med-
vídek žije. Vypočítali jsme, kolik kilometrů 
uplave lední medvěd a kolik měří ve stoje. 
Četli jsme si příběhy a naučili se medvídka 
malovat.

Žáci 2. A

+ LYŽAŘSKÝ KURZ

Luxusní sněhové podmínky na Šumavě 
připravily pro účastníky výcviku skvělé 
možnosti k prvním nesmělým lyžařským 
krůčkům. Padalo se jako do peřin a sjez-
dovka příjemně svištěla. Další dny se naši 
osmáci a sedmáci osmělovali více a více. 
Zdolávali nejen kopeček přímo u chalupy, 
ale postupně všichni vyzkoušeli sjezdovku 
na Kobyle a na Churáňově. Někteří žáci si 
vychutnali i večerní lyžování. 

Závěr vydařeného týdne pak patřil 
závodům ve sjezdu a slalomu. Nezbývalo 
jen zvolat: Skol!

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+BLIŽŠÍ INFORMACE 
K ZÁPISU 
DO 1. ROČNÍKU
V ZŠ FRANTIŠKA 
KŘIŽÍKA V BECHYNI

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 
2019/2020 proběhne v pátek 5. dubna 2019 
od 14 do 18 hodin. Ke vstupu do budovy 
využívejte boční vchod do školy (u sportovní 
haly od Křižíkovy kolonie). Přednostně 
budou přijímány děti ze spádového obvodu 
naší školy. V případě, že bude zájem 
o  vzdělávání v ZŠ Františka Křižíka 
Bechyně vyšší, mohou být na základě 
dohody mezi školami a zřizovatelem ve 
školním roce 2019/2020 otevřeny dvě první 
třídy (za předpokladu nástupu minimálně 
34  dětí). Pokud budete žádat o odklad 
povinné školní docházky, přineste s sebou 
doporučující posouzení od školského pora-
denského zařízení a doporučující posouzení 
od dětského lékaře (musí být dodáno 
nejpozději do 30. 4. 2019).

Mgr. Milan Kožíšek, 
ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně
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ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Karneval a děti patří neod-
myslitelně k sobě. I u nás v MŠ 

jsme měli karnevalové dopoledne plné zába-
vy, hudby, tance a legrace. Děti přicházely 
v  krásných kostýmech. Děkujeme všem 
rodičům, kteří nás podporují a vybavili děti 
nápaditými maskami. Děti se také seznámily 
s masopustní tématikou a tradicemi.

Ve spolupráci se ZŠ Školní budeme 
s  dětmi docházet do tělocvičny, za co jsme 
moc rádi. Předškoláci se těší na každou 
hodinu plnou pohybu. Děti měly možnost si 
poslechnout hru na hudební nástroj dudy, 
kterou jsme ocenily patřičným potleskem.

Více na www.msjahudka.cz
EH

+ VÍTĚZ MATEMATICKÉ 
OLYMPIÁDY

Ve středu 30. ledna 2019 se konalo v Tá-
boře okresní kolo matematické olympiády 
kategorie Z5, kterého se zúčastnili i naši žáci 
pátého ročníku.

Nejvyššího možného počtu bodů dosáhl 
Ondřej  Porod, žák naší 5.B a umístil se na 
1.–2. místě. Všem páťákům děkujeme za 
reprezentaci školy. K postupu do okresní 
kolo bylo třeba spočítat 6 nelehkých mate-
matických příkladů, které příliš nesouvisí 
s  probíranou látkou, je potřeba se nad 
zadanými příklady zamyslet a soustředit se 
na jejich výpočet.

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů 
nejen v  matematických soutěžích, které nás 
čekají v tomto školním roce. Letos poprvé se 
zúčastníme mezinárodní matematické 
soutěže Pangea.

IM

+ BRUSLENÍ NA ŠKOLNÍ 
LEDOVÉ PLOŠE

Letošní zima nám dovolila připravit na 
školním hřišti ledovou plochu k bruslení. Žáci 
tak mohli bruslit o hodinách tělesné výchovy 
i  ve volném čase. Příprava ledové plochy je 
časově náročná a záleží na počasí, zda nám 
dovolí nachystat led pro žáky i veřejnost. 
Děkujeme panu školníkovi J. Havlíčkovi 
a  panu M. Petrovi za brzké vstávání, že pro 
nás i veřejnost ledovou plochu připravili a led 
pravidelně kropili. Hodiny tělesné výchovy 
vyučující obohatili o výuku bruslení, či 
hokejové zápasy. Žáci z 1. stupně se již 
základy bruslení naučili na zimním stadionu 
v Soběslavi pod vedením zkušených instruk-
torů při akci „Děti do bruslí“, a tak rádi přinesli 
do školy brusle, helmy i hokejky, aby si při 
tělocviku zase zabruslili. 

IM

+ EXKURZE 
V TISKÁRNĚ PROTISK

Ve středu 30. 1. 2019 se třída 3.G 
vypravila na exkurzi do tiskárny Protisk 
v  Českých Budějovicích. Tiskárna existuje 
téměř 30 let díky profesionálnímu přístupu 
a  zápalu rodiny Štěchových. Ve firmě jsou 
schopni vyhovět zákazníkům s různými 
speciálními a nevšedními požadavky, ať už 
jde o tisk mnoha přímými barvami, nebo 
složitější ruční knihařské zpracování. To se 
odráží v mnoha oceněních v polygrafických 
soutěží, např. tradiční úspěchy v soutěži 
Nejkrásnější české knihy roku. 

Se studenty jsme viděli proces práce na 
zakázce od momentu příjmu zakázky, tedy 
od té chvíle, kde končí naše práce – práce 
grafika. Viděli jsme předtiskovou přípravu, 
montáž, osvit desek pomocí CTP techno-
logie, ofsetový stroj v chodu, kontrolu 
tiskového bodu, stroje na zpracování archů, 
tedy snášecí a skládací stroj, stohové 
řezačky, stroj na slepování bloků a vlepování 
do obálek. V knihárně pak výsek pomocí 
starého knihtiskového stroje a kovové 
raznice a ruční slepování obálek s blokem do 
vazby Otabind.

Na závěr jsme dostali  řadu zajímavých 
a hlavně krásně vytištěných knih, takže 
tiskárně Protisk mockrát díky!

Mgr. Marta Kotková

+CO PŘIPRAVUJEME

7. 3. 2019 v 17.00 proběhne vernisáž 
výstavy Střepy a střípky v Městském 
muzeu. Jde o první akci v rámci oslav 135. vý-
ročí založení naší školy. Nebude to výstava 
jediná, v jednání je další, a to v Muzeu 
Vladimíra Preclíka, kde by měly být vysta-
veny práce žáků i učitelů školy. S oslavami 
135. výročí naší školy počítáme v září 2019.

Jiří Novotný
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MUDr. Olga Vačkářová

Postřehy z lázní

Odpoledne a večery 

v BŘEZNU v 2. patře LD Olga

tento program je zdarma:

 1. 3. Rehabilitace po náhradě 
  kyčelního kloubu 14.30 

  4. 3. Bechyňské lázeňství + film 14.30 

 4. 3. Pránájáma – léčení dechem 16.00 

 4. 3. Koření pro zdraví – přednáška 19.00 

 6. 3. Pránájáma 
  – vědomé dýchání pro zdraví 16.00 

 6. 3. Jóga prstů – přednáška 19.00 

 8. 3. Pozitivní účinky dýchání 
  – přednáška 14.30 

 11. 3. Petr Vok z Rožmberka na Bechyni 14.30 

 11. 3. Pránájáma – životní energie v dechu 16.00 

 11. 3. Módní přehlídka – prodejní 19.00 

 12. 3. Léčíme od bolestí pohybového 
  aparátu – Karitolem 15.00 

 13. 3. Pránájáma 
  – jednoduchá, ale účinná léčba 16.00 

 13. 3. Pojďme si něco namalovat 
  s učitelem kreslení 19.00 

 14. 3. NU Skin – zlepšení životního stylu 15.00 

 15. 3. Dietní zásady při osteoporoze 14.30 

 18. 3. Stavitelé rybníků v jižních Čechách 15.00 

 19. 3. Zvyky na Blatech + film 14.30 

 22. 3. Rehabilitace u revmat. chorob 
  – přednáška 14.30 

 22. 3. Problematika dolních končetin 
  – přednáška 16.00 

 25. 3. Rašelina zázrak přírody – přednáška 15.00 

 26. 3. Karitol okamžitá úleva od bolestí 
  – novinka 15.00 

 28. 3. Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00 

 29. 3. Rehabilitace po operaci kolenního 
  kloubu 14.30  

   Těšíme se na Vás

Akce jsou pro širokou veřejnost

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. 

Kokosový dotek
Procedura s lehkým peelingem a uvolňující masáží celého těla, ke které je používán čistě 
přírodní kokosový olej s pozoruhodnými hydratačními vlastnostmi a hojivým efektem. 
Obsahuje přírodní antioxidanty v podobě vitamínů A, C a E zabraňujících stárnutí pokožky. 
Po masáži kokosovým olejem bude vaše kůže jako znovuzrozená. 

Skořicová masáž
Masáž vhodná pro klienty trpící vyčerpáním nebo nízkým krevním tlakem. S pomocí 
přírodního skořicového krému masíruje terapeut oblast hýždí, boků, zad a končetin. 
Procedura je doplněna lehkým stimulačním zábalem plosek nohou s jemným posypem 
mletou skořicí. Dominantu celé masáže tvoří vůně skořice, hřebíčku a také rakytníkového 
oleje, který je známý pro vysoký obsah vitaminu C a svou schopnost regenerovat kůži.    

Tropický zábal nohou
Tropický zabal nohou v másle, kterému předchází čistící rituál v kokosovém mléce a vyčištění 
pokožky cukrovým peelingem. Po zábalu následuje olejová masáž.

Tropický zábal rukou
Nejprve ošetříme ruce až po lokty koupelí a peelingem složeným z krystalků cukrové třtiny, 
esenciálních olejů, přírodních alfa hydroxinů, enzymů a kokosového oleje – tak se odstraní 
odumřelá pokožka. Následuje samotný zábal rukou v tělovém másle a nakonec vetření 
másla přímo do pokožky.

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM
Taneční večery kavárna19.30–22.30 hod. 
Vstupné 25 Kč

   2. 3. sobota Prot Studio
   5. 3. úterý Capella
   9. 3. sobota Axa
 12. 3. úterý RM band
 16. 3. sobota Axa
 19. 3. úterý Duo Echoes
 23. 3. sobota  Countrio
 26. 3. úterý RM band

Taneční večery sál 19.30–22.30 hod. 
Vstupné 35 Kč

   1. 3. pátek Axa
   8 3. pátek Allegro band
 15. 3. pátek Axa
 22. 3. pátek Allegro band
 29. 3. pátek Duo Echoes LOTYŠSKO  ZEMĚ NA POMEZÍ

Daniel Knotek–Maleček

Zveme vás do lázní Bechyně do domu Olga v prvním patře, kde 
se koná výstava studenta fotografické, filmové a televizní školy 
ve Skalsku Daniela Knotka – Malečka. 
Výstava je k vidění od 1. března do 10. dubna 2019
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reklamní, umělecká, reportážní
svatby, křtiny, promoce
adjustace a rámování

a

Fotografie

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

Květa 
Maršálová
kosmetické služby

Písecká 830, Bechyně
tel: 607 525 667

Zdeněk Trešl
Zámečnické, 
topenářské 
a instalatérské práce

Tel.: 775 683 004

RESTAURACE
PROTIVÍNKA
RESTAURACE
PROTIVÍNKA

Na Růžku
Miroslav Valenta, Libušina 312

ź samoobslužná jídlena

ź nejrychlejší jídlo v Bechyni

ź rozvoz předem objednaných jídel

www.naruzek.cz

Restaurace

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

Libušina 154 
Bechyně

Tel.:723 314 934

Český 
rybářský 
svaz 

Místní
organizace 

Bechyně

Bechyňsko

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

PhDr. Karel Klaška 

Lípa ČR s. r. o., Radětice – rostlinná a živočišná výroba 

Bc. Aleš Kohoutek, Mgr. Predrag Kohoutek 

Miroslav Švejda – soukromý zemědělec, Rataje

Stanislav Verzich
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PŘI P
ŘEDLOŽENÍ 

SLEVA 20 %

#

Otevřeno každé úterý 10–12 14–17.30

FYZIOTERAPIE
ź masáže, lymfodrenáže
ź tělocvik, SM systém
ź viscerální terapie
ź tejpování – od dubna

Marie Bambasová
Zahradní 934, tel.608 223 271

VELO + SPORT SERVIS 
Bechyně
 

Jarní servis a opravy jízdních kol. 
Petr Chaloupek, Bechyně, 
sídl. 5. května 779 
tel: 737 529 220, 
chaloupek.velo@seznam.cz 

Ing. Zdeněk Šindelář
Prodej a servis
zahradní techniky

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

Tak chutná pivo

Autobusová doprava 
v tuzemsku i zahraničí
Miroslav Novotný, 
tel.: 608 244 402
www.autobusem.com

www.realitytyn.cz



www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

NEJLEVNĚJŠÍ 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ

 
550 Kč/prm

bříza   
 750 Kč/prm

dub
    

800 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 500 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

druh dřeva     neš�pané (2m)    š�pané (33cm)

650 Kč/sprm

900 Kč/sprm  

 1000 Kč/sprm

550 Kč/sprm

+ ZBYŇĎA HRUŠKA 
MISTREM SVĚTA

Čeští musheři bojovali čtyři dny v Savoj-
ských Alpách ve Francii na mistrovství světa 
psích spřežení federace IFSS on-snow, 
které se konalo na přelomu ledna a února 
v Bessans. Dokázali se ctí obstát v tvrdé 
konkurenci zejména severských zemí a vy-
bojovat cenné kovy. 

Možná vás překvapí, že patříme dlouho-
době ke světové špičce a potvrdil to krom 
ostatních českých účastníků i bechyňský 
rodák, člen Sportovního klubu Krakonoš, 
Zbyněk Hruška v kategorii Mid-Distance 
Skijöring neboli Skijöring se dvěma psy na 
středně dlouhé trati, který ve ztížených 
sněhových podmínkách vybojoval zlato a je 
tudíž mistr světa v této disciplíně. 

Pro přesnější představu doplním, že 
závod se jede na běžkách a Zbyněk musel 
se svými psy absolvovat tři etapy v délkách 
42, 42 a 34 km.

Gratulujeme!
Marie Jahnová

+ ŠACHOVÝ SPOLEK 
MILD BIVOJ BECHYNĚ

1. JIHOČESKÁ DIVIZE
20. leden 2019 – 6. kolo
VŠTE České Budějovice B 
– ŠS Mild Bivoj Bechyně A 0,5:7,5
Body: Houdek, Bernáth, Mazur, Malý P., 
Absolon, Valtr, Šťastný – 1; Brom – 0,5

3. únor 2019 – 7. kolo 
ŠS Mild Bivoj Bechyně A 
– ŠachklubNN Písek B 5:3
Body: Brom, Houdek, Mazur – 1; Bernáth, 
Valtr, Šťastný, Hrubant – 0,5

V novém roce se nám zatím daří a po 
povinné výhře s nejslabším celkem jsme si 
vyšlápli na další družstvo z popředí tabulky. 
Veliký dík patří Mílovi Hrubantovi, který 
naskočil do zápasu na poslední chvíli, i když 
hrál v sobotu za béčko, a udržel na uzdě o 67! 
roků mladšího soupeře. Áčko je na 7. místě 
z 12 družstev.

3. JIHOČESKÁ DIVIZE
2. únor 2019 – 6. kolo 
ŠS Mild Bivoj Bechyně B 
– Spartak Soběslav B 2:3
Body: Man – 1; Hrubant, Stach – 0,5
Bojovný a vyrovnaný zápas jsme nakonec 
těsně prohráli. Béčko je na 7. místě z osmi 
družstev.

VELKÁ CENA JIHOČESKÉHO KRAJE 
MLÁDEŽE V ŠACHU

V sobotu 26. ledna 2019 se ve Veselí nad 
Lužnicí konal třetí turnaj série Velkých cen. 
Na svou první akci tohoto druhu vyrazili 
z  Bechyně dva kluci a vedli si víc než zdatně.

Šestiletý Petr Borys hrál skup. E a vůbec 
se nezalekl, že patřil mezi nejmladší hráče. 

Zkušenosti žádné, ale podařilo se mu vyhrát 
4 partie, 1× remizoval a 2× odešel 
poražený. Bylo z toho krásné 6. místo mezi 
24 účastníky.

Ještě lepší výsledek dosáhl Matěj Slabý, 
který vzhledem ke svému věku byl zařazen 
do skupiny C. Po počáteční nervozitě se 
Matěj zklidnil a soustředěnou hrou drtil 
soupeře. Jediného přemožitele našel až 
v  posledním kole, kdy se možná projevila 
únava. Ale 6 bodů za 6 vyhraných partií mu 
stačilo na překvapivé a vynikající 1. místo.

Oběma začínajícím šachistům blaho-
přejeme a doufáme, že jim tato královská 
hra přinese ještě hodně radosti.

Štefan Bernáth

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

 

 

 

IFSS 2019 
World Championship Bessans
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Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

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

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

Bechyňský pivovar nabízí 
k pronájmu v areálu Keras

RYTÍŘSKÝ SÁL
Uspořádáme pro Vás zážitkový večer 

se středověkou hostinou.
Možno využít též pro rodinné oslavy, 

narozeniny, svatby apod.
Nebo vám sestavíme individuální program.

Maximální počet účastníků je 21.

Dotazy a objednávky na tel. č. 602 181 827

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 – 209 Kč/ks

Prodej Bechyně u vlakového nádraží 
10.března 2019 ve 14.00 h
26.března 2019 ve 14.15 h

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

ŠKODA NEJMIX
Nejlepší nabídka od ŠKODA AUTO

skodanejmix.cz

Využijte naší nejlepší nabídky. ŠKODA NejMix vám ke koupi nového vozu namixuje pětiletou prodlouženou záruku a k tomu 
řadu dalších výhod.

Kombinovaná spotřeba a emise CO  vozů FABIA COMBI: 2

4,6–4,9 l/100 km, 105–111 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

100 000 25 000

Villa Liduška přijme pokojskou.
Tel: 731 109 101


