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KVĚTEN 2019

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
KVĚTEN 2019

 91 let Hořejší Ladislav
  Zeilinger Antonín
 90 let Daňková Jaroslava
  Kocourek František
 89 let PhDr. Kasl Karel
  Mašek Antonín
  Zeman Josef
 88 let Fürbachová Květoslava
 86 let Velková Jaroslava
 85 let Borek Vladimír
  Kuchválková Milena
 84 let Pihera Josef
  Štěpánek Josef
  Vystrčil Jan
 83 let Hájek Jiří
  Ing. Vernarec Ján
  Železný Alois
 82 let Drda Jan
 81 let Hrádková Marta
 79 let Hrubantová Růžena
  Kovařík Václa
  Sýkora Václav
 78 let Baldínská Marie
  Měšťan Ladislav
 77 let Mik Pavel
 76 let Burianová Jaroslava,
  Šmíd Stanislav
  Zeman Ludvík
 75 let Křikavová Jana
  Tůma Jaroslav

Příspěvky do červnového čísla 
posílejte nejpozději 17. května na 
propagace@kulturnidum.cz

+ DIAKONIE ROLNIČKA 
vybrala při sbírce 1/6 potřebných 
peněz na rekonstrukci nových 
prostor

Od 4. do 12. dubna pořádala Diakonie 
Rolnička v 11 městech Jihočeského kraje 
18. ročník veřejné sbírky Rolničkové dny. Vý-
sledkem je druhý nejvyšší výtěžek za 18 let 
pořádání sbírky. Lidé do zapečetěných kasi-
ček přispěli krásnou částkou 226 224 Kč, což 
je o 34 tisíc Kč více než loni.

Bechyňští k tomuto krásnému výsledku 
přispěli částkou 9 501 Kč. Patří jim za to 
velký dík, stejně jako studentům SUPŠ, kteří 
pro nás letos v Bechyni vybírali.

Výtěžek bude použit na rekonstrukci 
nových prostor táborské pobočky, díky nimž 
bude Rolnička schopná nabídnout své služ-
by více lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením. Přispět je možné i po skončení 
sbírky. Informace najdete na webových 
stránkách Rolničky.

Ještě jednou děkujeme obyvatelům 
Bechyně za jejich dlouhodobou přízeň.

Za Diakonii Rolnička
Ludmila Pokorná, 

koordinátorka sbírky

+ BECHYNI UKLÍZEL 
REKORDNÍ POČET 
DOBROVOLNÍKŮ

Dovolte mi, abych z celého srdce 
poděkovala všem účastníkům, kteří se 
zapojili do akce UKLIĎME ČESKO a odvedli 
neuvěřitelný kus práce. Vůbec jsem po 
minulých ročnících nečekala takovou účast.  
V sobotu 6. dubna dorazilo na shromaždiště 
víc jak 60 dobrovolníků. A to nepočítám ty, 
kteří se zapojili předem a odstartovali úklid 
individuálně na Libuši, připravili bechyňské 
schody na závod a mnozí se zapojili i na 
dálku ve svých lokalitách. Zejména mě 
potěšily maminky s dětmi, které takto udělaly 
pro budoucnost a výchovu svých potomků to 
nejlepší. Děti, které se zúčastnily takovéto 
akce, budou už vždy přistupovat ke svému 
okolí jinak. 

Obdiv patří těm, co se vrhli do úklidu 
Trubného. O to víc, že nebyli jen z Bechyně, 
ale dorazili speciálně na tuto akci z Opařan.  

Stejně tak je třeba poděkovat dobrovolníkům 
z Prahy a Moravy, kteří se zapojili do úklidu 
jednoho z nejproblémovějších míst za ko-
lejemi. Kdyby jim nedošly pytle, uklízejí tam 
společně se starostou města snad ještě teď. 
Radost mi udělala již tradiční účast bechyň-
ské mládeže, členů turistického klubu 
a  všech dalších, kteří bez nároku na od-
měnu šli a prostě udělali, co bylo třeba. Moc 
si toho vážím. 

Na závěr bych ráda poděkovala mojí 
kolegyni Marii Berešové, která mě každo-
ročně vyprovokuje k další akci. Bez její 
podpory a pomoci bych byla ztracená. 

Popřejme si společně, aby se při každém 
následujícím úklidu spotřebovalo méně 
a  méně odpadních pytlů a aby přibývalo více 
a více zodpovědných spoluobčanů.

Marie Jahnová



+ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
DOSTUPNÉ NA ÚZEMÍ 
BECHYŇSKA

V Bechyni mají své sídlo pouze dvě 
sociální služby – domov pro seniory a pe-
čovatelská služba.

Domov pro seniory Bechyně je poby-
tové zařízení sociálních služeb zřizované 
Jihočeským krajem. Je určeno pro osoby, 
které se dostaly do tíživé sociální situace 
v  důsledku stáří či změny zdravotního stavu 
a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim 
pomohl tuto situaci řešit. Poskytovanými 
službami je podporován běžný způsob 
života a co nejdelší udržení soběstačnosti 
klienta. Mezi služby poskytované v domově 
pro seniory patří ubytování, strava, pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu včetně osobní hygieny, sociálně 
terapeutické a aktivizační činnosti a další. 
www.ddbechyne.cz

Pečovatelská služba Města Bechyně 
je terénní sociální služba poskytovaná 
pouze na území Bechyně včetně jejích 
místních částí Senožaty a Hvožďany. Je 
poskytovaná v domácnostech klientů v pra-
covních dnech. Zajišťuje svým klientům po-
moc při základních úkonech péče o člověka 
a jeho domácnost. Touto cestou se město 
Bechyně snaží pomáhat svým občanům 
seniorům a zdravotně postiženým, aby mohli 
co nejdéle setrvat ve svém domácím 
prostředí. Mezi nejčastěji poskytované 
služby patří dovoz oběda, pomoc při osobní 
hygieně, zajištění běžných nákupů a pochů-
zek apod. www.mestobechyne.cz

Na území Bechyňska jsou však posky-
továny i další terénní sociální služby:

Tísňová péče je terénní služba, kterou 
se poskytuje nepřetržitá hlasová a tele-
fonická komunikace seniorům a osobám se 
zdravotním postižením v případě náhlého 
zhoršení jejich zdravotního stavu nebo 
schopností. Stiskem tlačítka, které u sebe 
uživatel stále nosí, se v případě nouze 
(pádu, úrazu, nevolnosti, panické úzkosti 
apod.) spojí s nonstop dispečinkem. Odbor-
ný personál pak komunikuje s uživatelem 
a  případně ihned zprostředkuje adekvátní 
pomoc. Podle situace kontaktuje rodinu, 
osoby blízké, smluvní dopravní službu, ob-
vodního lékaře, záchrannou službu, hasiče 
nebo policii. Hlavní úlohou tísňové péče je 
zajistit pocit bezpečí pro samotného 
uživatele i pro jeho rodinné příslušníky 
a  okolí. Služba je k dispozici 24 hodin 
denně. Tísňovou péči na území Bechyňska 
zprostředkovává několik poskytovatelů 
sociálních služeb.

Asistence Pomoc a péče Slunečnice, 
z.ú. poskytuje sociální službu osobní 
asistence v dojezdové vzdálenosti 20 km od 
Týna nad Vltavou a Dřítně, tzn. i v obcích na 
Bechyňsku, např. v Sudoměřicích u Bechy-
ně, v Březnici, Raděticích, Černýšovicích 
a  dalších. Osobní asistence je terénní 
služba poskytovaná ve vlastním přirozeném 
prostředí klientovi, který je starší 18 let a je 
osobou, jejíž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. Služba je poskytována 7 dní 

ź Dostavba kanalizace na trase okolo 
stavebnin firmy Stanislav Návrat, přes 
Zahradní ulici, okolo stadionu do Če-
chovy ulice. Akce je financovaná z roz-
počtu města a z Operačního programu 
životní prostředí.
ź Intenzifikace ČOV – práce na dosa-
zovacích nádržích. Akce je financovaná 
z rozpočtu města a z Operačního progra-
mu životní prostředí.
ź Zahájena dostavba vodovodu a ka-
nalizace v Čechově ulici od křižovatky 
s  ulicí Za Trubným směrem k č.p. 899. 

v  týdnu od 7 do 19 hodin, délku poskytování 
sociální služby si klient určí po dohodě s pra-
covníky osobní asistence. Mezi základní 
úkony poskytované touto službou patří 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o  vlastní osobu, včetně pomoci při osobní 
hygieně, pomoc při zajištění stravy, výchov-
né, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím atd. www.appslunecnice.cz

Domácí hospic Jordán, o.p.s. z Tábora 
poskytuje specializovanou mobilní paliativní 
péči nevyléčitelně nemocným v terminálním 
stádiu života a jejich blízkým, kteří o ně 
pečují. Tým lékařů, sester, pečovatelek, 
sociálních pracovnic a dalších nabízí do-
stupnost lékařské a ošetřovatelské služby 
24 hod. denně sedm dní v týdnu v domác-
nosti pacienta, která není vzdálena více jak 
25 km od Tábora. Hospicová péče je 
zaměřena na léčbu bolesti a mírnění dalších 
projevů, které nemoc přináší. Další ze 
služeb Domácího hospice Jordán, o.p.s. je 
terénní odlehčovací služba. Ta poskytuje 
potřebnou podporu a pomoc lidem se sní-
ženou soběstačností a sebeobsluhou, 
o  které jejich rodinní příslušníci pečují 
v  jejich domácím prostředí. Pracovníci od-
lehčovací služby na určitý čas převezmou 
péči o klientovy životní potřeby, a tak rodin-
ným pečujícím umožní potřebný odpočinek 
a uvolní prostor pro volný čas a vyřízení 

osobních záležitostí. Odlehčovací služby 
jsou poskytovány v pracovních dnech mezi 
7:30 a 17:00 hod. osobám nad 18 let, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení a lidem vážně nemocným, kteří si 
přejí zůstat nadále ve svém domácím 
prostředí. www.hospicjordan.cz

Raná péče I MY, o.p.s., Soběslav 
poskytuje služby rané péče dítěti a rodičům 
dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 
postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v dů-
sledku nepříznivého zdravotního stavu. Jde 
o bezplatnou terénní službu, kdy pracovníci 
rané péče jezdí pravidelně přímo k rodinám 
dětí domů. Zajišťují zde odborné poraden-
ství v pedagogické, psychologické i sociální 
oblasti, na setkání s sebou přivážejí hračky, 
knížky i nejrůznější rehabilitační pomůcky, 
které mohou dětem zapůjčit.
www.imypomahame.cz

Další sociální služby určené i klientům 
z Bechyňska jsou pak poskytovány v ambu-
lantní nebo pobytové formě ve větších 
okolních městech, jako jsou Tábor, Týn nad 
Vltavou, Veselí nad Lužnicí…

Informace o dostupných sociálních služ-
bách můžete získat na uvedených interne-
tových stránkách nebo na odboru vnitřních 
a  sociálních věcí Městského úřadu v Be-
chyni, tel. 381 477 025.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB 
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Starosta Města Bechyně podle § 32 
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně a do-
plnění některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů OZNAMUJE

1. Volby do Evropského parlamentu se 
uskuteční:
v pátek 24. 5. 2019 od 14.00 do 22 hodin 
a v sobotu 25. 5. 2019 od 8.00 do 14.00 hod.

2. Místa konání voleb (je-li ve volebním 
okrsku obsažena celá část obce nebo ulice, 
nejsou u nich vypsána čísla popisná): 

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1
VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
F. KŘIŽÍKA, LIBUŠINA 164 
(vstup hlavním vchodem)

BECHYNĚ
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 

345, 346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO, 
KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ, 
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA (23, 24, 50, 51, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 163, 164, 
167, 169, 171, 172,  173, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 182, 183, 184,188, 190, 191, 192, 
1 9 3 ,  1 9 5 ,  1 9 6 ,  1 9 7 ,  1 9 9 ,  3 1 2 ) , 
MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, NÁM. 
T.G.MASARYKA, OBŮRKA, PARKÁNY, 
POD SCHODY, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, 
TÁBORSKÁ, VALTROVA, VĚTROV, 
ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2
VOLEBNÍ MÍSTNOST: 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 293

BECHYNĚ 
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 

300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 399), 
FÁBEROVA (303, 377, 378, 379, 380, 381, 
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), 
LIBUŠINA (160, 161, 165, 166, 170, 181, 
185, 186, 187, 189, 194), NOVODVORSKÁ, 
PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3
VOLEBNÍ MÍSTNOST: 
KULTURNÍ DŮM – U NÁDRAŽÍ 602 
(klubovna č. 3 – 1. patro)

BECHYNĚ
NA LIBUŠI (614, 615, 616, 617, 618, 619, 

620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 
656, 657, 658, 659, 660, 763, 989, 1002), 
P R Á D L O ,  Š V E S T K O V Á ,  P Ř Í Č N Á , 
SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ.

SENOŽATY

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, U NÁDRAŽÍ 602 

BECHYNĚ
LÁZNĚ, NA LIBUŠI (661, 662, 663, 664, 

665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 
674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 
683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 
692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 
701, 702, 703, 717, 824, 825, 826, 827, 828, 
829, 857, 858, 859, 891, 892, 920, 999), 
TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5
VOLEBNÍ MÍSTNOST: 

Klubovna MO ČRS, U NÁDRAŽÍ 610
BECHYNĚ
LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 

911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 
948, 949, 950), SÍDL. 5. KVĚTNA, U 
VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6
VOLEBNÍ MÍSTNOST:
DOMOV MLÁDEŽE, PÍSECKÁ 365

BECHYNĚ
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 

258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 
279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 
901, 902, 903, 904, 905, 906, 945, 946, 947,  
22E, 32E, 44E), GABRIELOVA, PÍSECKÁ 
(198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 261, 
262, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 721, 
722, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 
761, 762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, 
890,943,  944,  985,  988) ,  ŠKOLNÍ, 
U  STADIONU, ZAHRADNÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 7
VOLEBNÍ MÍSTNOST: 
HVOŽĎANY – ŠKOLA

HVOŽĎANY

3. Právo volit na území České republiky 
do Evropského parlamentu má každý občan 
České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného 
členského státu, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu 
nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu 
nebo k přechodnému pobytu na území 
České republiky.

4. Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem 
nebo platným občanským průkazem. Volič, 
který je občanem jiného členského státu, 
prokáže po příchodu do volební místnosti 
svou totožnost a občanství jiného členského 
státu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

5. Volič může požádat ze závažných, zej-
ména zdravotních, důvodů obecní úřad 
a v den voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a  to pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena.

6. Voličům budou dodány hlasovací lístky 
nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. 
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, 
obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

7. K zajištění pořádku a důstojného 
průběhu hlasování ve volební místnosti je 
každý povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové volební komise.

8. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
volební komise hlasování neumožní.

V Bechyni dne 23. 4. 2019
Ing. Pavel Houdek

starosta města

+ INTERNET DO KAŽDÉ 
VESNICE 

Venkov se stále potýká s nedostateč-
ným internetovým pokrytím. To ztěžuje 
život a práci lidí, kteří žijí a  podnikají 
v  menších obcích a městech. Vše se ale 
může v následujícím období změnit. 
Místní akční skupiny chtějí podpořit 
zavádění vysokorychlostního internetu 
i  do té nejmenší obce. Podmínky v sou-
časné době vyjednávají s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR. 

Český venkov podle Jiřího Krista, 
předsedy Národní sítě Místních akčních 
skupin, je stále oproti velkým městům zne-
výhodněn jak operátory, tak vládními úřady. 
Zejména hovoří o jejich přístupu k moderním 
technologiím, ať už jde o signál mobilních 
telefonů, nebo vysokorychlostní internet. 
Přístup na informační sítě s dostatečnou 
rychlostí a kapacitou dnes podle něj není 
nadstandard, ale norma. Proto by vysoko-
rychlostním internetem měla podle něj 
disponovat i ta nejmenší obec. Lidé na 
venkově, kteří tu žijí nebo podnikají, se tak 
mohou začít radovat. Místní akční skupiny 
se spolu s dalšími organizacemi pouští do 
vyjednávání o vysokorychlostním internetu 
do každé vesnice. 

„Na internetovém pokrytí jsou závislá 
řešení problémů venkova 21. století: 
kooperující síť malých a středních podniků 
v  místních podnikatelských areálech, práce 
z domu a  chytré domácnosti, samořiditelná 
auta pro lepší dopravní obslužnost, rozvoz 
zboží zákazníkovi až domů, internetové 
celoživotní vzdělávání nebo náhrada so-
ciálních ústavů domácí péčí,“ říká předseda 
Krist. Jak dále uvádí, vysokorychlostní 
internet je alfou a omegou robotizace v rámci 
Průmyslu 4.0 a Zemědělství 4.0, inteligen-
tních energetických sítí využívajících místní 
obnovitelné zdroje nebo sítí domácích 
čistíren odpadních vod s recirkulací pro boj 
se suchem. 

Místní akční skupiny tak budou usilovat 
o  zapojení do Operačního programu Podni-
kání a  inovace pro konkurenceschopnost, 
kde chtějí vedle rozvoje podnikání na 
venkově pomoci také se zaváděním 
vysokorychlostního internetu i v malých 
obcích a podnicích. Klíčové pro to bude 
podle Krista nastavit vhodnou spolupráci s 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. To je 
pro Národní síť Místních akčních skupin 
jedna z priorit pro tento rok. 

O další práci a dopadech činnosti 
jednotlivých místních akčních skupin se 
můžete dočíst také na webových stránkách 
www.mistniakcniskupiny.cz. Jde o projek-
ty ze světa podpory venkovského podnikání, 
sociálních služeb, vzdělávání nebo za-
městnanosti, ale také o technologické 
projekty a další. Dočtete se tam například 
o  majiteli pivovaru, který dal lidem práci 
a  kulturní život, o projektu, díky němuž do-
stali dlouhodobě nezaměstnaní lidé novou 
šanci nebo jak v Královéhradeckém kraji 
poskytují paliativní péči a jak se starají o své 
seniory. 

tiskový servis Národní sítě MAS
Klára Malá

https://www.mistniakcniskupiny.cz/


NOC 
S ANDERSENEM

Dne 5. dubna se v Městské 
knihovně v Bechyni uskutečnila pro děti už 
14. Noc s Andersenem na téma Ferda 
Mravenec. Zúčastnilo se 11 šikovných dětí. 
Akci provázelo mnoho soutěží, ve kterých 
účastníci nasbírali spoustu bodů, za které 
později dostali odměny. Součástí programu 
bylo stavění vlastních mravenišť, vyrábění 
mravenčích lampiónů nebo noční bojovka, 
po které následovala sladká odměna v po-
době bábovky s čokoládovými beruškami, 
kterou si děti musely samy vypátrat a vy-
kopat. Jako dozor působily dvě zkušené 
knihovnice a praktikantka 3. ročníku Střední 
školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře. 
Událost se dočkala pozitivních ohlasů, jak ze 
strany dětí, tak i ze strany rodičů a doufáme, 
že příští ročník Noci s Andersenem bude 
minimálně tak vydařený jako ten letošní. 

praktikantka TS

Na konci března jsme ukončili 5. ročník 
čtenářské soutěže Lovci perel. Zúčastnilo se 
14 dětí a přečetly celkem 120 knih. 
Nejpočetnější zastoupení 5 čtenářů bylo 
z  5. tříd ZŠ Františka Křižíka. Z této školy se 
přihlásilo celkem 10 dětí a z druhé školy 4. 
Hlavní cenu jsme nesli vítězce do 5.B za 
31 přečtených knih, druhé místo obsadila 
žákyně 2.A s 19 knihami a a žákovi 3.A jsme 
blahopřáli k 3. místu za 12 knih. Všichni 
ocenění chodí do ZŠ Františka Křižíka. 
Všichni ostatní obdrželi pamětní list za 
účast. Srdečně gratulujeme a věříme, že do 
příštího ročníku této úspěšné celorepubli-
kové čtenářské soutěže se přihlásí ještě víc 
milovníků knih, kteří se odvážně potopí do 
hlubin příběhů a odpoví na kontrolní otázky 
při vracení knih speciálně označených jako 
perlorodky.

Ukončili jsme besedování s dětmi 
prvního stupně a pro prvňáčky 13. května 
chystáme uspořádat tradiční Pohádkový 
závod okolo kulturního domu. O pohádkách 
jsme si s nimi už povídali a ještě musí 
prokázat dovednost čtení, abychom je v čer-
vnu mohli odměnit a pasovat na čtenáře 
v  rámci projektu Knížka pro prvňáčka. 

Na konec bych znovu ráda upozornila na 
středeční muzicírování bechyňských skau-
tů. Kdo přijde v odpoledních hodinách do 
knihovny, může si s námi poslechnout 
písničky s kytarovým, harmonikovým a flét-
novým doprovodem. Určitě se zastavte!

EH

4 Městský zpravodaj Bechyně /KVĚTEN 2019 

+ BECHYŇSKÉ JARO

Po sedmadvacáté hostila Bechyně kraj-
skou přehlídku dětských divadelních, lout-
kářských a recitačních souborů z celých 
jižních Čech. Co do počtu představení to 
byla přehlídka velmi bohatá. Ve dvou dnech 
– 12. a 13. dubna 2019 – tu měli diváci 
příležitost zhlédnout šestnáct představení 
(a  jedno inspirativní, které přivezl profesio-
nální spolek Loutky bez hranic).

Na obou scénách bechyňského kulturní-
ho střediska vystoupily soubory ze základ-
ních uměleckých škol (ty byly v nejhojnějším 
počtu), ale také soubory ze základních škol, 
jednoho domu dětí a mládeže a také tu vy-
stoupil jeden soubor, který žádného zřizo-
vatele nemá. Žánrově byla přehlídka skuteč-
ně bohatá. Nejčastěji se na jevišti objevovaly 
příběhy s dětským hrdinou, v nichž se sou-
bory zaměřovaly na aktuální témata – šika-
na, nebezpečí virtuálních her, sourozenecké 
vztahy, vztahy pokřivené popkulturou. Viděli 
jsme tu inscenace inspirované fantasy 
a  sci-fi příběhy, ale i horory a samozřejmě ně-
kolik pohádek – klasických i těch moderních.

Nejzajímavější a nejpří-
nosnější inscenace při-
vezly letos do Bechyně 
soubory z  jindřichohradec-
ké Základní umělecké 
školy V. Nováka, v níž se 
jejímu řediteli Vojtěchu 
Maděryčovi podařilo shro-
máždit mimořádně kvalitní 

pedagogy dramatické výchovy, a tak není 
divu, že lektorský sbor doporučil k přímému 
postupu na celostátní přehlídku dětského 
divadla Dětská scéna ve Svitavách právě 
soubor ze ZUŠ J. Hradec pod vedením 
Františka Oplatka s inscenací Jameiáda 
(vznikla podle hororové povídky Angličana 
Briana Jacquese). Ale navíc z  téže školy 
doporučil do širšího výběru na celostátní 
přehlídku dalších pět inscenací: Přeháňku, 
kterou připravil se svými žáky Jiří Rezek 
podle povídky Raye Bradburyho, další 
hororový příběh Briana Jacquese v režii 
Františka Oplatka Henryho sladký týden a 
dvě inscenace ředitele jindřichohradecké 
ZUŠ Vojtěcha Maděryče – jednu podle 
pohádky Pavla Šruta (Případ Pedro 
Urdemalas) a jednu podle pohádkové prózy 
Miloše Macourka (Jakub a dvě stě dědečků). 

Pátou doporučenou inscenací je revuální 
pořad Venduly Kecové The Olders.

Dramatická výchova, v jejímž rámci mají 
děti příležitost rozvíjet komplexně svoji 
osobnost a poznávat divadlo, je součástí 
rámcového vzdělávacího programu na zá-
kladních školách.

Byla doba, kdy se na krajské (ale i celo-
státní) přehlídce výborně prezentovala také 
Základní škola z Bechyně. To už je bohužel 
minulostí. Ještě více je ale s podivem, že tak 
významné město, jakým je v jižních Čechách 
Tábor, nemůže nabídnout do programu kraj-
ské přehlídky nic (ani ze základní umělecké 
školy, ani ze základních škol), co by svědčilo 
o tom, že se tvořivá dramatická výchova 
a  kvalitní divadlo s dětmi rodí i v tomto 
regionu.

Jaroslav Provazník



MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

+ HELENA 
SCHMAUSOVÁ 
SHOONEROVÁ

*12. března 1938 Praha
†19. října 2018 Bechyně

Studia – 1956–1959 Střední průmyslová 
škola keramická v Bechyni a Střední umě-
leckoprůmyslová škola v Karlových Varech
1959–1965 – Vysoká škola uměleckoprů-
myslová v Praze, ateliér – prof. Otto Eckert 
a prof. Jan Nušl.

Po studiu se věnovala navrhování šper-
ků, jako návrhářka působila dva roky 
v  Jablonci nad Nisou, byla výtvarnicí že-
leznobrodského skla. První ocenění získala 
na Mezinárodní výstavě bižuterie v Jablonci 
nad Nisou (1965, 1968). Jejím zahraničním 
úspěchem byla účast na světové výstavě. 

Zpracovala kolekci šperků pro Světovou 
výstavu Expo 67 v Montrealu a to jí otevřelo 
cestu do Paříže, kdy její kolekci šperků 
zakoupil francouzský obchodní dům Dior. 
Následovala nabídka stipendijního pobytu 
v  Paříži. V roce 1969–1970 pobývala v Itálii 
(výstava v Římě) a tam se seznámila se 
svým budoucím manželem, kanadským 
universitním profesorem Hugo Shoonerem. 
V letech 1970–1990 žili v Kanadě, kde se 
narodila i jejich dcera Caroline, která je 
lékařkou.

Helena Schmausová Shoonerová se 
přestala v Kanadě věnovat šperkům a na-
vrátila se ke keramice. Začala malovat 
fajáns (malba kobaltem). Zvláštní místo v její 
tvorbě zaujaly kanadské indiánské mýty, 
legendy a pohádky. Se svou přítelkyní 
pobývala několik dní v indiánské rezervaci 
u  Toronta a tento pobyt se stal pro její 
následující tvorbu významnou inspirací. 
Koncem 70. let tvoří celou řadu miniatur 
a  žánrových plastik zvířat. V 80. letech 
vytváří talíře se zvířecími motivy, lidských 
tváří a symbolu slunce.

Po svém návratu do Čech v roce 1995 se 
navrátila do bechyňské vily svého pradědeč-
ka, slavného vynálezce Františka Křižíka. 
Od roku 1993 mění Helena Schmausová 
radikálně svůj výtvarný projev. Opouští 
klasickou fajáns, při níž byla poněkud 
omezena v barevnosti. Už nemaluje do 
glazury, ale po vypálení plastiku šepsuje 
podkladovým nátěrem a pak na ní maluje. 
Helena Schmausová Shoonerová svou umě-
leckou dovednost vyjadřovala s estetickou 
invencí a se smyslem pro humánní životní 
filosofii, která se projevuje v lásce k přírodě, 
a k motivům z lidských příběhů. Uspořádala 
řadu samostatných výstav, většinu z nich 
pod záštitou Kanady a vždy v souvislosti 
s  charitativní akcí. Spolu s ní se na výsta-
vách spolupodílejí její spolužáci, zúčastňují 

se pravidelně keramických sympozií – 
Český porcelán, a.s., Dubí. Dlouhodobě 
podporovala spolu se svými přáteli Dětskou 
psychiatrickou léčebnu v Opařanech neda-
leko Bechyně.

Irena Mašíková

Helenko,

Je tady s Tebou všechno, co jsi měla 
ráda. Tvoje zahrada plná květin, stožár 
s  kanadskou vlajkou, Tvoje veranda, Tvůj 
pohled na řeku, ve kterém se odrážejí okolní 
skály a tmavé borovice, zámek, klášter 
a  Tvůj dům. Stůl v jídelně s bílým ubrusem 
a  s židlemi, na kterých sedali Tvoji hosté, 
Tvé knihy a křesla na kterých jsi četla, Tvůj 
ateliér, štětce a porcelán s Tvými indiány 
a  divokými zvířaty, modrý kobalt a glazury 
a  televize umožňující Ti každodenní boho-
služby ve vzdáleném Římě. Pod schody 
kuchyň, kde jsi vládla a chystala dobroty pro 
okouzlené návštěvníky, pro přátele i kolem-
jdoucí. Je tady s Tebou i pohled z okna na 
nebe, stejně něžné a planoucí, jako jsi Ty. 
A  jsme tu Tvoji hosté, přátelé, známí, Tvá 
dcera Nanynka i sestra. Všichni. Všichni Tě 
milujeme, Helenko. Chceme obsáhnout a do-
sáhnout Tvoji lásku. Tvá láska je nekonečná 
jako nebe nad námi. Tento kostel staletí 
schraňoval a odevzdával se velkorysosti víře 
a dobru a lásce. Je dnes naplněn Tebou 
a Tvým světem zdaleka ne malým. Je tady 
s  Tebou milovaná Bechyně i vzdálená 
Kanada. Lidé zdejší i vzdálení, věci, které jsi 
brala do ruky a které jsi tvořila. Poletují zde 
Tvoji modří ptáčci a netrpělivý měsíc čeká na 
noční ticho, abys mohla poslouchat milo-
vaně hučící jez. 

Všechno prý končívá, Helenko. Ale láska 
je nekonečná. Helenko, my Tě milujeme.

Jan Kačer, 27. října 2018

ZÁHADA

Jste-li součástí této fotografie, zřejmě fotbalového družstva z Bechyně, 
ozvěte se do muzea (774 911 067). Zajímá nás, z jakých let tato fotografie 
pochází, eventuálně další detaily. Děkujeme. Či se ozve nějaký zaměstnanec 

bývalého KERASu a dá nám vědět, v jaké době byly konkrétně tyto keramické ceny v módě? 

Medailon

Otvírací doba MIC
a Městského muzea 
v Bechyni
(květen, červen)
PO 9.00–12.00  12.30–16.00
ÚT 9.00–12.00  12.30–16.00
ST 9.00–12.00  12.30–17.00
ČT 9.00–12.00  12.30–16.00
PÁ  9.00–12.00  12.30–16.00
SO 9.00–12.00  12.30–16.00
NE 9.00–12.00  12.30–16.00
1. 5.  otevřeno
8. 5.  otevřeno 

RADA SENIORŮ 
A PODPŮRNÁ JEDNOTA 
SVÉPOMOC BECHYNĚ 

zvou nejen seniory na další 

Setkání s písničkou. 
Setkání se uskuteční v sobotu 

18. května od 15.00 hodin 
na Protivínce. 

Příjemné posezení se zpěvem si 
zpestříme povídáním o Bechyni před sto 

léty, v době vzniku samostatné 
Československé republiky.
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KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ
ČT 2. 5.  LUFT(Y) – Aleš Růžička
Vernisáž v 17.00 hodin / Galerie 2+1

PÁ 3. 5.  KONCERT PARTNERSKÉHO MĚSTA – 
  SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR 
  VLASTISLAV – HEŘMANŮV MĚSTEC
19.00 hodin / Kostel sv. Michala / Vstup zdarma
Sbor patří ve východočeském regionu mezi nejstarší sbory. Jeho 
repertoár tvoří jak tvorba starých mistrů, tak i skladby současných 
autorů, úpravy lidových písní, spirituály i populární melodie.

SO 11. 5.  POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
9.00–10.00 hodin / RC Hrošík / Vstup zdarma
Výtvarná dílnička před pohádkou

SO 11. 5.  ŠŤASTNÝ KOVBOJ
10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Neboj se, kamaráde, řeknu ti příběh o Šťastném kovbojovi. Většího 
hrdinu Divoký západ nepoznal. Člověk se srdcem na pravém místě 
brázdí na své věrné kobylce nekonečné prérie a koná dobro. 
Největší postrach všech banditů, lupičů, nepoctivců a jiných 
kakrholtů. Ochránce žen, přírody a práva. Až tenhle příběh uslyšíš, 
přestaneš se bát a tahle noc přeletí jako sokol v lovu.
Loutková pohádka na motivy a počest poctivých kovbojů, Indiánů, 
šerifů a dalších jiných osadníků nebo obyvatel Divokého západu 
a neobjevených zemí našeho Světa.
Hraje: Toy Machine

PO 13. 5.  POHÁDKOVÝ ZÁVOD
9.00 a 10.00 hodin / Knihovna
Knihovna pořádá Pohádkový závod kolem kulturního domu pro 
žáky prvních tříd. Odpoledne na chodníku k nádraží můžete 
zhlédnout obrázky pohádkových postav, které děti namalují před 
odstartováním závodu.

ST 15. 5.  ZÁVOD ODRÁŽEDEL
9.00–11.00 / RC Hrošík

ČT 16. 5.  FINANČNÍ GRAMOTNOST 
  (nejen) PRO SENIORY
16.00 hodin / RC Hrošík / Vstup zdarma
Přednáška Ing. Hany Syrovátkové, která vám zároveň ráda 
zodpoví vaše dotazy týkající se tématu finanční gramotnosti.

SO 18. 5.  KONCERT KAPEL VENERA (melodic
  post hardcore) 

  A TOMÁŠ PALUCHA (alternative rock)
20.00 / Kino / Vstupné dobrovolné

ÚT 21. 5.  SRDCE PRO KRÁLE
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 90 Kč
Premiéra nové divadelní hry v podání BDS Lužnice.

Předlohou hry Srdce pro krále se stal 
příběh z antické mytologie o králi Admetovi 
a jeho ženě Alkéstis, kterou v padesátých letech 

minulého století zdramatizoval polský dramatik 
Artur Marya Swinarski ve své hře Alcestin 
návrat. Tentokráte se však příběh odehrává 
v současnosti, v nejmenované konstituční 
monarchii kdesi v Evropě. Na počátku je 
zásadní rozhodnutí královny Alcesty a malý 

rozmar Smrti s velkými následky na konci.
Předprodej v kanceláři KD, Městské knihovně,

v Městském informačním centru a on-line.

PÁ 24. 5.  NOC MUZEÍ A KOSTELŮ
Místní muzea, galerie, církevní stavby / Vstup volný

Program:
16.30  Přednáška paní Jiřiny Trčkové v synagoze, 
 s možnou prohlídkou prostor Muzea turistiky, promítání
 filmů s tématikou Bechyně
17.00  Slavnostní zahájení před Muzeem turistiky 
17.30  Koncert žáků hudebních oborů ZUŠ – klášterní kostel
17.30 Výstava kočárků a hraček ze sbírky Šárky Špačkové,
 pro děti otevřena Hračkolna – Městské muzeum
18.15  O třech prasátkách – loutková pohádka Toy Machine
 – Rajský dvůr v klášteře
19.00  Mariánské písně a varhanní skladby – kostel sv. Matěje
19.30  Vážně nevážně – koncert ZUŠ – kostel sv. Michala
20.00  Daniel Raus – přednáška – kostel sv. Matěje
21.00  Orloj snivců – koncert před budovou AJG
22.00  Pěvecký sbor Hany Kodadové – klášterní kostel

Otevřeno:
17.00–21.00  Věž kostela sv. Matěje
17.30–22.00 Městské muzeum
18.00–22.00  Kostel sv. Matěje – výstava Biblí
  Kostel sv. Michala
  Alšova jihočeská galerie
  Muzeum turistiky
18.00–23.00  Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

SO 25. 5.  ZDENEK TROUP – autorské čtení
15.00 hodin / Galeri Galvína
Autorské čtení básníka Zdenka Troupa ze sbírek Ponožky, 
Přeskáče a Kruté hry.

ÚT 28. 5.  VIDĚLI JSME, ZKUSILI JSME
Vernisáž v 17.00 hodin / Galerie 2+1

PŘIPRAVUJEME

SO 1. 6.  OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 
  A DĚTSKÝ DEN
9.00–01.00 / Park u Draka / Vstup zdarma
Přijďte si s dětmi užít zábavné dopoledne plné her a soutěží, které 
pro vás připravil 15. ženijní pluk. K poslechu vám zahraje akustické 
duo W.E.E.T. V odpoledních hodinách si děti budou moci 
zatancovat „pod taktovkou“ DJ Lübke a zhlédnout pohádku divadla 
Divoloď. Nezapomínáme ani na dospělé posluchače, kterým od 
17.30 k tanci a poslechu budou hrát Listí v jeteli a Happy Band.

SO 22. 6.  DUHAFEST
19.00 hodin / Klášterní zahrada / V předprodeji 200, na místě 250 Kč
Five O´clock Tea, Fylozofy Jam, Tony Ducháček & Garage, 
Vodovod.
Předprodej od 6. května v kanceláři KD, knihovně, infocentru 
a online na www.kulturnidum.cz.

PÁ 13. 9.  KURZ TANCE 
  A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
19.00 hodin / Velký sál KD / Zvýhodněné kurzovné uhrazené do 
30. června 1200 Kč, od 1. července 1500 Kč, gardenka 420 Kč
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová. 
Hlaste se již nyní v kanceláři kulturního domu
nebo na tel 776 381 203, email: program@kulturnidum.cz

MUZEJNÍ NOC                          2019

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

DLOUHODOBÉ AKCE

VÝSTAVY

GALERIE U HROCHA 

MINERÁLY V PASTELECH – Jitka Větrovská
Autorka říká: „Pastel je jemný „hvězdný“ prach, který když ulpí na 
mých prstech, ocitám se v jiném světě a pluji na vlně, která mě unáší 
různými směry, ale nejčastěji právě do vesmíru...“
Výstava je prodejní a potrvá do 26. června.

GALERIE 2+1
LUFT(Y) – Aleš Růžička
Výstava obrazů potrvá od 3. do 20. května.

VIDĚLI JSME, ZKUSILI JSME
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ V. Pichla potrvá do 
30. června.

GALERIE GALVÍNA
OBRAZY herečky, malířky a výtvarnice 
BLANKY BOHDANOVÉ
Výstava potrvá do 31. května.

MĚSTSKÉ MUZUM
    STŘEPY A STŘÍPKY 

(135 let keramické 
školy v Bechyni)

Artefakty ze školního depozitu 
od nejstarších dob po 

současnost. Výstava potrvá 
do 16. června.

KÁRKY PANÍ ŠÁRKY – Výstava 
kočárků a hraček ze sbírek 
p. Šárky Špačkové
Výstava potrvá od 24. května do 15. září.

RC HROŠÍK

PRAVIDELNÉ HERNY
  Pondělky  15.00 – 17.00 hodin
  Středy  9.00 – 11.00 hodin

  Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
 zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů! 
 UPOZORNĚNÍ! 
 O státních svátcích 1. a 8. května bude 
 herna zavřena. Děkujeme za pochopení.

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Pátky / 9.30–11 hodin, děti 1–3 roky/ RC Hrošík / 
Vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

KURZY, PŘEDNÁŠKY

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Čtvrtky / 16.00 hodin / Klubovna KD
Kroužek „ANGLIČTINA HROU“ pro školkové děti ve věku 3-7 let. 
Bližší informace Lenka Chmátalová email: 
chmatalova@seznam.cz, popřípadě tel. 605 111 802

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

Čtvrtek 2. a 30. května / 9.00 hodin / 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 na tel. 778 508 548, 
nebo prosperitapisek100@seznam.cz.

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

Veškeré aktivity projektu jsou zdarma!!!

POHYBOVÉ AKTIVITY

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. 737825662

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 zlepšení kondice. Při lekci 
využíváme posilovací a balanční pomůcky 
(TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

DYNAMIC YOGA
Středa / 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.



KINO BECHYNĚ KVĚTEN 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
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1. STŘEDA VE 20.00

ŽENY V BĚHU
Komedie – ČR

Tento film se stává v českých kinech 
fenoménem a vyprodává sály. Proto 
máte znova příležitost jej vidět i zde.
99 min, mládeži přístupný, 110 Kč

3. PÁTEK V 17.00

MRŇOUSKOVÉ 2: 
DALEKO OD DOMOVA

Animovaný / Rodinný / Dobrodružný – 
Francie / Čína

Další dobrodružství oblíbených 
Mrňousků, kteří si získali srdce malých 

i velkých diváků.
92 min, česká verze, přístupný, 110 Kč

3. PÁTEK VE 20.00

ŘBITOV ZVIŘÁTEK
Horor – USA

Adaptace stejnojmenného slavného 
hororu Stephena Kinga. Ten o této knize 

prohlásil, že ji považuje za svůj 
nejděsivější román. Pro fanoušky 

hororů neexistuje lepší doporučení.
101 min, české titulky, od 15 let, 120 Kč

8. STŘEDA V 17.00

CESTA DO PRAVĚKU
Rodinný / Dobrodružný – 
Československo – 1955

Díky kompletní technické renovaci 
dostal film takovou podobu, jakou měl 
při své premiéře v roce 1955. Technici 
podnikli s  filmem cestu proti proudu 

času, jako jeho hrdinové.
93 min, mládeži přístupný, 100 Kč

8. STŘEDA VE 20.00

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
Drama – Německo, Itálie

Strhující drama o osvobozující síle 
umění a lidské tvořivosti je inspirováno 

skutečnými událostmi i osobami.
188 min, české titulky, od 15 let, 110 Kč

15. STŘEDA VE 20.00

SNĚŽÍ!
Drama / Romantický – ČR

Poetický film o křehkosti mezilidských 
vztahů a jedinečném světě uvnitř rodiny. 

74 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

17. PÁTEK V 17.00

POKÉMON: DETEKTIV 
PIKACHU

Akční / Dobrodružný / Animovaný/ 
Rodinný – USA, Japonsko

První hraný film o Pokémonech vychází 
z fenoménu jedné z nejpopulárnějších 
multigeneračních zábavních hraček.

104 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

17. PÁTEK VE 20.00

TERORISTKA
Komedie / Drama – ČR

Příběh učitelky v důchodu, která celý 
život učila žáky, že základem všeho je 

slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, 
že přesně na to gauneři spoléhají. 

„Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ 
říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím 
nikdy nebude jistý,“ odpoví mu paní, 

než odjistí zbraň.
95 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

22. STŘEDA VE 20.00

TRHLINA
Horor / Mysteriozní – Slovensko
Možná je to jen legenda, možná 

záměrná mystifikace a možná děsivá 
pravda. Ale až příliš mnoho z tohoto 

příběhu se skutečně stalo…
111 minut, české titulky, mládeži 

přístupný od 12 let, 120 Kč

25. SOBOTA V 17.00

UGLYDOLLS
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný – USA

V městečku Uglyville jsou zvláštní 
hračky vítány, podivné je zajímavé a 
krása je víc než to, co je vidět. Moxy 

sebere partu svých nejlepších přátel a 
vydají se hledat, co je na druhé straně 

hor. Je tam Perfection – město, ve 
kterém jsou podle protokolu cvičeny 

dokonalé hračky. Díky tomu se ošklivé 
hračky ocitnou tváří v tvář tomu, co to 

znamená být odlišný.
88 min, český dabing, mládeži 

přístupný, 110Kč

25. SOBOTA VE 20.00

SYN TEMNOTY
Superhrdinský / Horor – USA

Co kdyby nadané dítě z jiného světa 
ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se 
pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se 
projevovat velmi zlověstně? V Synovi 

temnoty přináší vizionářský tvůrce 
Strážců galaxie a The Belko Experiment 

děsivý zvrat a  nový radikální žánr: 
superhrdinský horor.

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

29. STŘEDA VE 20.00

DADDY COOL
Komedie – Francie

Daddy Cool, slavný hit Boney M, dal 
název bláznivé komedii o čtyřicátníkovi, 

který si doma založí jesle. A vede je 
hodně po svém.

97 minut, český dabing, mládeži 
přístupný od 12 let, 120 Kč

+ GALVÍNA 
(nejen) V KVĚTNU

Odkvetou-li třešně do prvního máje, není 
to smrt polibků. Galerie Galvína je právě teď 
plná květů díky obrazům herečky, výtvarni-
ce, divadelní pedagožky, členky činohry 
Národního divadla v Praze paní Blanky 
Bohdanové. Vystavuje u nás i ve světě 
(Španělsko, Řecko, Holandsko, Německo, 
Brazílie, Itálie, Japonsko, Polsko). Bechyň-
ská premiéra, dle ohlasů, měla podobu 
jedné z nejpovedenějších „galvínských“ 
vernisáží. Ta připadla na první dubnovou 
sobotu. Osobnost, kultivovanost, hlas a ele-
gance téměř devadesátileté dámy okouzlila 
všechny. Já tam nebyl. Byl jsem však na její 
vernisáži v pražské poetické kavárně Viola 
v  roce 2017. V kavárně, kterou shodou okol-
ností vlastnila moje teta až do roku 1939, kdy 
byla uvězněna v Terezíně. Synem paní 
Bohdanové je známý fotograf Vlado Bohd-
an, její snachou je spisovatelka Zuzana 
Maléřová, vnučkou je zpěvačka Alžběta Boh-
danová a vnukem student výtvarné školy 
Jeroným Bohdan. Když se daří, tak se daří. 

Ještě nebyla příležitost zde zhodnotit 
vystoupení a diskusi s exministrem Ing. Miro-
slavem Kalouskem, které se v Galvíně 
uskutečnilo poslední březnovou sobotu. Lidí 
tolik, že se i stálo. Bard demokratické pravice 
mluvil o tom, co ho štve v české politice. Ten, 
který jako ministr financí ustál světovou eko-
nomickou krizi v našich podmínkách, trne při 
pohledu na rozmělňování demokratických 
pravidel vládnutí. Má přesně spočítaný ná-
stup sociální krize v souvislosti s populistic-
kou rozhazovačností současné vlády. Lži 
o sobě nevysvětluje, neb ví, že to nemá cenu. 

V tomto kontextu si dovolím malou od-
bočku. Dnes se často mluví o tzv. kritickém 
myšlení. Bezesporu je to soubor konkrétních 
myšlenkových pravidel. Je to duševní práce 
s cílem dobrat se pravdivé skutečnosti. Jed-
nu z mnoha možných metod jsem si osvojil 
při výběru osobností pro hostování v Galví-
ně. Zval jsem na přednášky osobně různé 
lidi a sledoval jejich výtky vůči jednotlivým 
hostům. Výtky jsem převáděl do vhodné for-
mulace pro počítačový vyhledávač. Tímto 
způsobem jsem se dobral zdrojů a inspirační 
platformy pro lži a pomluvy. Stále platí: „Řek-
ni mi, co čteš (sleduješ) a já ti řeknu, kdo jsi.“

V sobotu 25. května 2019 v rámci pořadů 
autorské čtení v Galvíně vystoupí a ze svých 
třech vydaných a jedné připravované sbírky 
básní bude recitovat básník, dlouholetý 
kastelán kláštera ve Zlaté Koruně, náměstek 
Národního památkového úřadu, synovec 
slavného malíře Miroslava Troupa a ve vší 
skromnosti můj spolužák a druh probdělých 
nocí – Zdeněk Troup. 

Budete-li váhat mezi zahrádkou a poezií, 
volte poezii. Ta Troupova Vás postaví do 
lyžařské stopy vedoucí z třítisícovky dolů do 
údolí, kde Vám představí tajemnou Marián-
ku, o které jsme my všichni jeho kamarádi 
slyšeli, ale nikdo ji nikdy neviděl. 

S panem Zelenkou se těšíme na Vaši 
návštěvu:

ź 25. 5. 2019 od 15.00 hod. autorské 
čtení básníka Zdenka Troupa ze sbírek 
Ponožky, Přeskáče a Kruté hry.  

Jaromír Matoušek



Postřehy z lázní

Odpoledne a večery v květnu
(2. patro LD Olga) program je zdarma: 

    1. 5. Terapie mandalou ke zlepšení zdraví 19.00 

   3. 5. Pozit. účinky dýchání – přednáška 14.30 

   6. 5. Bechyňské lázeňství + film 14.30 

   6. 5. Pránájáma – síla vědomého dechu 16.00 

   6. 5. Léčivá síla našich rukou – předn. 19.00 

   7. 5. Karitol – okamžitá úleva od bolestí 15.00 

   8 .5. Pránájáma – životní energie v dechu 16.00 

   8. 5. Léčivé koření – přednáška  19.00 

   9. 5.  Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00 

 10. 5. Dietní zásady při osteoporoze 
  – přednáška 14.30 

 13. 5. NU Skin – zlepšení životního stylu 15.00 

 13. 5. Pranajáma – techniky dechu 16.00 

 13. 5. Kouzelná Indie + film 19.00 

 14. 5. Jak souvisí zdraví s psychikou 
  – přednáška 16.00 

 15. 5. Pranajáma – ozdravuje buňky 16.00 

 15. 5. Módní přehlídka – prodejní 19.00 

 17. 5. Osteoporóza – prevence 
  a pohybová léčba 19.00 

 20. 5. Slavné šlechtické rody jižních Čech 14.30 

 20. 5. Pránájáma – léčení dechem 16.00 

 20. 5. Síla ájurvédských bylin – přednáška 19.00 

 21. 5. Karitol – okamžitá úleva od bolestí 15.00 

 22. 5. Pránájáma 
  – vědomé dýchání pro zdraví 16.00 

 22. 5. Praktické rady pro zdraví 19.00 

 23. 5. Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00 

 24. 5. Rehab. po náhradě kolen. kloubu 14.30 

 24. 5. Problematika dol. končetin – předn. 16.00 

 27. 5. Rok na Blatech + film 14.30 

 27. 5. Pránájáma – léčení dechem 16.00 
 29. 5. Akupresura s Indem + konzultace 19.00 

   Těšíme se na Vás

Máme nový altán

Altány patří k lázním. Poslední pěti-
úhelníkový, který byl nad lázeňským 
domem Šárka, ještě mnozí Bechyňáci 
pamatují. V dubnu 2019 byl dokončen v láz-
ních altán nový. Vzhled, materiál, umístění, 
to vše vymyslel pan Sekal z Bechyňské 
Smolče, a když vymyslel, tak také postavil. 

Dřevěný altán má oválný tvar o roz-
měrech 10 m × 6 m a je pojat tak, aby zapadl 
co nejvíce do přilehlé krajiny. Spočívá na 
dvanácti nosných, zakřivených stojkách, 
jež jsou z dubového dřeva. Zvláštností je, 
že je to pouze jádrové dřevo … veškerá běl 
(okrajové světlé dřevo) bylo spolu s kůrou 
za velkého pracovního úsilí odstraněno, 

a to kvůli trvanlivosti stavby. Jeden z nejobtížnějších úkolů byl výběr kmenů. Po několika 
nezdařených pokusech získat kulatinu na manipulačních skládkách, se pan Sekal rozhodl 
přistoupit k výběru stromů přímo v lese a jejich následné pokácení. A tak se stalo, že kmeny 
pochází z různých koutů jižních Čech, například i  z Schwarzenberské obory na Hluboké 
a podobně. Zvláštností altánu je konstrukce. Na zakřivených trámech a krokvích nepracoval 
žádný CNC stroj, ale pouze ruka a zkušené oko řemeslníka. Střecha je pokryta šindelem 
alpského typu, jež je díky houževnatosti modřínového dřeva mnohem trvanlivější, než šindel 
vlašský. Celá stavba započala podzimem 2018, kdy se udělaly základy, dlažba a terénní 
úpravy. Celkem zde bylo odpracováno cca 1 600 hodin lidské práce. 

Dřevěný altán a lavice jsou nevšedním dílem. Odpočinek zde najde 30–35 osob. Tuto 
novou zahradní stavbu budeme využívat pro přednášky a hudební koncerty. O slavnostním 
otevření Vás budeme informovat.

Všechny zúčastněné osoby zde pracovaly s chutí a úsměvem, a to se asi vtisklo do 
přitažlivosti nevšedního altánu, dodává mladý autor stavby, zahradník p. Roman Sekal.

My všichni altánu přejeme, aby se stal místem odpočinku pro několik dalších generací.

Dagmar Faktorová

Výstava v Galerii Záliv chytla starší ženu!

V sobotu dne 12. dubna se v Galerii Záliv 
Lázně Bechyně otevřela výstava drobné 
grafiky. Jednalo se o rozsáhlou kolekci 
novoročenek (PF) od významných grafiků, 
jako je Vojtěch Kubašta či Jaroslav Sůra, 
nebo humorista Bohumil Ceplecha. Úvodní 
slovo pronesl předseda Spolku sběratelů 
a  přátel exlibris, doc. PhDr. Felix Černoch, 
CSc. Řeč osvěžoval vtipnými poznámkami 
a odbočkami, reagoval na dotazy z publika 
a správnou odpověď na otázku, co zna-
mená PF a exlibris, ocenil knižním darem. 
Zvědavost z návštěvníků sálala celý večer 
a  zájem hostů o podrobný výklad u každého 
panelu prodloužil vernisáž do pozdních 
hodin. Výhodou drobné grafiky je její 

cenová dostupnost a schopnost existovat na stěnách i v malých bytech. Jedna z dam ve 
věku, kterému se člověk s úctou klaní, se dotázala, kde se tyhle skvosty shání? Nejlépe 
v  antikvariátech a také v aukcích a v našem spolku, napověděl Felix Černoch. To já začnu 
sbírat, rozhodla se kolekcí okouzlená pacientka. Co dodat? Není určitě lepšího účinku 
výstavy, než jeden nově natěšený sběratel! S drobnou grafikou je možné se v Bechyni 
pomazlit až do poloviny května.

Svět oken
Galerie Záliv Lázně Bechyně zahájí v pátek 10. května v 18.30 hod. výstavu fotografií 

Arte-fakt okno. Autorem snímků, pořízených v různých zemích světa, je redaktor, fotograf, 
básník Jiří Hanák, který bude na vernisáži osobně přítomen. Hanák prožil řadu let v emigraci 
ve Velké Británii, kde působil jako rozhlasový redaktor.

Pavel Šmidrkal

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

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

   2. 5. čtvrtek Capella
   4. 5. sobota Axa
   7. 5. úterý Capella
   9. 5. čtvrtek Allegro band
 11. 5. sobota Axa
 14. 5. úterý Duo Echoes
 16. 5. čtvrtek Axa
 18. 5. sobota Countrio
 21. 5. úterý Prot-Studio
 23. 5. čtvrtek Allegro band
 25. 5. sobota Axa
 28. 5. úterý RM band
 30. 5. čtvrtek Axa

Taneční večery sál 19.30–22.30 hod. 
Vstupné 25 Kč

  3. 5. pátek Duo Echoes
 10. 5. pátek Ševětínka
 17. 5. pátek Capella
 24. 5. pátek Ševětínka
 31. 5. pátek Allegro band
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+ KRAJSKÝ PŘEBOR – 
SILOVÝ ČTYŘBOJ

Na krajském přeboru v Jindřichově 
Hradci dokázalo družstvo ZŠ Bechyně, 
Školní vybojovat krásné stříbrné medaile 
a  jen velice těsně nestačilo na domácí 
vítěznou školu, třetí skončilo družstvo ze ZŠ 
Lomnice nad Lužnicí. V kategorii jednotlivců 
Ondřej Porada získal vynikající 3. místo. 
Přestože se nepovedlo obhájit loňské 
vítězství, kluci předvedli parádní výkony na 
hranici svých schopností a oproti okresnímu 
přeboru se ještě výkonnostně zvedli. 
Závodilo se v těchto disciplínách: šplh na 
laně bez přírazu ze sedu, trojskok snožmo, 
shyby podhmatem a leh-sedy. Družstvo 
soutěžilo v tomto složení: Ondřej Porada, 
Šimon Cais, Jan Vrátný, Dominik Ryba 
a  Tomáš Horák. Gratulujeme za vzornou 
reprezentaci školy a doufejme, že u sportu 
vydrží kluci co nejdéle! Po těchto skvělých 
výkonech následovala samozřejmě zaslou-
žená sladká odměna v cukrárně. 

Mgr. Jan Pazourek

+ 8.–12. 4. CELOŠKOLNÍ 
PROJEKT LAKTEA 
– MLÉKO DO ŠKOL

Naše škola je již několikátým rokem 
zapojena do projektu Mléko do škol, díky 
kterému žáci dostávají v průběhu roku 
zdarma mléčné výrobky. V rámci tohoto 
projektu obdržely všechny třídy ochutnáv-
kové koše, jejichž obsahem byly ochucená 
i  neochucená mléka, různé druhy sýrů 
(Madeland, Cottage, Niva, Tylžský), bílé 
jogurty, zákysy a podmáslí. Některé pro-
dukty děti ochutnaly přímo, z některých si 
připravily zdravé svačiny např. různé druhy 
pomazánek, nepečené dorty s piškoty, 
poháry a tousty. Všichni účastníci si tak 
nejen pochutnali, ale také se seznámili 
s  rychlými, lehkými a hlavně zdravými 
recepty, které si zvládnou připravit i sami.

+ BESEDA S PILOTEM 
M. ŠONKOU

V pondělí 15. dubna 2019 naší školu 
navštívil světoznámý pilot Ing. Martin Šonka 
se svým bratrem Ing. Josefem Šonkou. 
Vyprávěl nám, jak začal létat na větroních 
a  u armády. Už od malička chodil na letiště, 
aby se stal pilotem, vystudoval vysokou 
školu a sportoval, protože pilot musí být ve 
výborné fyzické kondici. Zopakovali jsme si 
s  ním i fyziku, např. vztlakovou sílu. Na 
všechny naše otázky ochotně odpovídal, 
nechyběly ani podpisy a společné fotografie. 
Děkujeme mistru světa elitní letecké série 
Red Bull Air Race a vicemistru světa 
v  letecké akrobacii kategorie Unlimited- 
freestyle, že zavítal na naši školu a povídal si 
s námi o létání. 

žáci 7.A 

Základní škola Bechyně, Školní 293 pořádá

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Léto plné zábavy

8. 7.–12. 7. / 15. 7.–19.7. / 12. 8.–16. 8. / 19. 8.–23. 8.

Tábory se budou konat v prostorách základní školy
Uhradíte pouze obědy ve výši 300 Kč / týden
Tábory jsou určené dětem z I. stupně ZŠ
Přijďte na informační schůzku do školy 13. 6. 2019 v 16 hod.

Přihlaste se ve škole v kanceláři na tel. 381 213 016
Koordinátorka: Dita Klasnová, tel. 606 487 769

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ A MESSAGE 
IN A BOTTLE

V týdnu od 18. do 22. března naše škola 
hostovala projektové setkání Erasmus+ 
s  výměnným pobytem žáků. Přijeli k nám 
reprezentanti Islandu, Litvy a Portugalska.

Děti nejdříve představily své země a poté 
odprezentovaly příspěvky k našemu vodní-
mu tématu – tj. výskyt vody v daných regio-
nech a propojení vodstva napříč Evropou. 
K  tématu měly také připravené workshopy, 
jejichž výstupy si můžete prohlédnout ve 
škole na stěně v přízemí u šaten.

Kromě činností pasivního typu (anglické 
divadlo, prezentace, infocentrum elektrárny 
Temelín) jsme se v tomto týdnu snažili děti 
unavit i po fyzické stránce (aby hned po 
večeři šly spát a nemusely nutit do konver-
zace ty rodiče z hostitelských rodin, kteří 
moc cizími jazyky nevládnou a jejichž vlastní 
potomci je v tom nechávají za velmi hla-
sitého škodolibého smíchu topit), takže jim 
byly připraveny aktivity u nás ve škole 
spojené s vodou a recyklací – štafetový běh 
se vzkazem v láhvi, skok přes švihadlo 
vyrobené z víček, PET bowling, hod lahví do 
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ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Předškoláci ukončili projekt 
„Děti do bruslí“ společným brusle-

ním s rodiči a předáním diplomů o absolvo-
vání kurzu za přítomnosti pana starosty.

Děkujeme ZŠ Školní za pozvání na akci 
Besipu Ride show. 

Děti zhlédly divadlo Čarodějnice Elvíra, 
besedu s ukázkou dravců a sov, muzikote-
rapii – Bubnování v kruhu, kde si děti vyzkou-
šely bubnování na africké bubny Djembe 
pod vedením profesionálního bubeníka.

Keramická dílna prošla novou rekon-
strukcí a získala více prostoru.

Svátek Den Země jsme si připomněli 
úklidem naší krásné zahrady.

Více na www.msjahudka.cz
EH

Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2019/2020,

který se bude konat  v pondělí 6. května 2019 od 8–16 hod.
   a v úterý 7. května 2019 od 8–16 hod.

Před tímto datem je třeba si v MŠ vyzvednout tiskopis Žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání (také na www.msjahudka.cz) a Evidenční list (pouze v MŠ).
K zápisu je třeba přijít s touto řádně vyplněnou žádostí, průkazem totožnosti rodiče a 
potvrzením o očkování dítěte na Evidenčním listu podle §50 zákona č. 258/2000 Sb.

UPOZORŇUJEME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÉ DOSÁHNOU 
VĚKU 5 LET K 31. 8. 2019, O POVINNOSTI ZAPSAT DÍTĚ 

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ!

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 se koná pro nové děti 
Den otevřených dveří v MŠ

od 8.00 do 9.30 hodin – přezutí s sebou

dálky atd. Na poznávacím výletě do Čes-
kého Krumlova pak nechyběla třeba hodina 
bruslení (kdy některé děti stály vůbec poprvé 
na ledové ploše).  

A protože součástí projektu není jen roz-
šiřování znalostí na témata spojená s vodou, 
ale i rozšiřování povědomí o kulturních pa-
mátkách, které s vodou souvisejí, mohli jsme 
navštívit již zmiňovaný Krumlov nebo Tře-
boň. Velké díky také patří paní Šťávové, 
která nás provedla po bechyňském zámku.

Myslím, že budu mluvit za všechny, když 
řeknu, že tento týden byl hodně intenzivní, 

protože kromě naplňování aktivit z našeho 
plánu jsme se také setkávali s kulturními 
šoky, které nebyly vždy příjemné, a že spou-
sta lidí zanevřela na jednu méně přizpůso-
bivou skupinu projektu, ale doufejme, že 
tento „reprezentativní“ vzorek nebyl typický 
pro svou krajinu a že po zbytek projektu už 
nebudeme muset řešit výrazné problémy.

Všem do projektu zapojeným lidem moc 
děkujeme a vážíme si, že s námi tento 
mnohdy výbušný a emotivní týden ustáli. 

A. Němcová

+ NAŠE ŠKOLA 
V BŘEZNU A DUBNU

V rámci činnosti Asociace středních a vyš-
ších odborných škol s výtvarnými a umělec-
kořemeslnými obory České republiky pro-
běhl v Praze na VOŠ a SPŠ grafické další 
ročník soutěže Studentský design. Soutěž 
jsme obeslali třemi pracemi v oboru produk-
tový design (umyvadlo a nápojová soupra-
va) a grafický design (kniha). Kromě námi 
obeslaných kategorií se soutěžilo i v jiných 
oborech. Bodově nejlépe hodnocená práce 
ze všech kategorií získala Grand Prix a třicet 
poměrově nejlépe hodnocených prací pak 
titul laureát. Výstava probíhala 26. 2.–14. 3. 
2019 v Galerii ve věži v Novoměstské radnici 
na Karlově náměstí v Praze. Velmi nás těší, 
že jedním z laureátů soutěže se stala 
Kateřina Kopecká (5. místo v oboru Pro-
duktový design, vedoucí práce ak. soch Jiří 
Fuchs a David Stankuš). Neztratili se ale ani 
další naši účastníci. Eliška Hejtmánková 

v oboru Grafický design obsadila 16. místo 
(vedoucí práce Mgr. Marta Kotková) a Anna 
Izakova v oboru Produktový design 21. mís-
to (vedoucí práce ak. soch. Miroslav Oliva). 

Dne 26. 3. 2019 se v Čes. Budějovicích 
konalo krajské kolo konverzační soutěže v 
anglickém jazyce. Z téměř třiceti přihlá-
šených výherců školních kol naše studentka 
Zuzana Dobrotková (2M) postoupila do 
užšího finále, kde vybojovala krásné 7. místo.

Již popáté naši studenti vytvořili řadu 
plakátů s lidskoprávní nebo filmovou téma-
tikou. Jejich výstava doprovázela festival 
dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět v Táboře. Plakáty vytvářeli 
studenti oboru grafický design a multime-
diální tvorba, vystaveny byly od 28. 3. do 
14. 4. 2019 v Café&Gallery MP7 v Táboře.

2. 4. 2019 se uskutečnila exkurze do 
Prahy studentů 3.G. Zorganizovala ji Mgr. 
Drahomíra Bočanová. Pod vedením průvod-
kyně si prohlédli skvosty renesanční Prahy, 
a další umělecká díla jiných uměleckých 
slohů. Výklad byl velmi přínosný a účastníci 
komentované prohlídky byli spokojeni.

Další zajímavou akcí byla soutěž pro 
studenty, kterou vyhlásila firma Brispol 
Kadaň vyrábějící šamotové dlažby, cihly 
a  doplňky do architektury od roku 1885. Šlo 
v ní o hledání neotřelých nápadů na skladbu 
dlažeb. Zúčastnili se studenti všech oborů 
naší školy. Vyhlášení výsledků proběhlo 
3. dubna. První tři byli oceněni finanční od-

měnou, všichni soutěžící symbolickým 
„skicovným“, za což patří firmě poděkování. 
Navíc Brispol nabízí možnost praxí studentů 
a exkurzí. Zúčastnilo celkem 20 studentů; na 
1. místě skončil Mykita Kamenčuk, na 2. Ivan 
Manzyuk a na 3. místě Nikola Kortánová 
(všichni z 3.G). Poděkování ale patří všem, 
kteří se soutěže zúčastnili, a také jejich peda-
gogům.

Druhý dubnový týden patřil již počtrnácté 
pobytu studentů a učitelů z italského 
Trenta. 8. 4. 2019 byli přivítáni ve škole, 
prošli Bechyni, prohlédli si její pamětihod-
nosti a pak začala práce v dílně dekorace 
keramiky, následoval ateliér modelování 
a  poslední byla točírna. Výletu do Tábora 
předcházel příjemný večer na školním dvoře 
s grilováním. Poslední den všichni ještě 
dokončovali rozdělané práce a znovu si dřeli 
ruce o hrnčířský kruh. Těšíme se na další set-
kání za rok. Velký dík patří všem pedagogům 
naší školy, kteří se Italům věnovali (Jitka 
Hrdinková, ak. soch. Miroslav Oliva, Jan 
Vančura, Mgr. Marta Kotková a Jiří Novotný), 
studentům, kteří asistovali, a samozřejmě 
panu Rudolfu de Fantovi, který díky zna-
losti italštiny hned v prvních chvílích setkání 
odbourá jazykovou bariéru a přispívá již léta 
k zdárnému průběhu akce. Paralelně s poby-
tem Italů u nás pobývala v Trentu naše skupi-
na 12 studentů a kolegyně Aleny Kissové. 
Pracovali v dílně kovového šperku, grafiky 
a multimediální tvorby.

V pondělí 8. 4. 2019 se konal v Bechyni 
Rolničkový den – sbírka pro soběslavskou 
Rolničku (Centrum diakonie Českobratrské 
církve evangelické); účastnila se ho třída 
2.G. Výtěžek bude použit na rekonstrukci 
prostor v táborské pobočce Rolničky. Našim 
studentům se podařilo vybrat skvělých 
9.051 Kč! Děkujeme jim i občanům 
Bechyně, kteří peníze věnovali.

V Galerii 2+1 v bechyňském kulturním do-
mě proběhla v měsíci dubnu výstava grafic-
kých prací třídy 3.G. Výstavu zorganizo-
vala Mgr. Marta Kotková. Každý student měl 
prostor pro své práce, které byly doplněny 
slovem studentů. 

Za sebou máme písemné maturity z čes-
kého a anglického jazyka, a také písemnou 
část maturitní zkoušky studentů technologic-
kého oboru. Maturanti finišují, dokončují své 
praktické práce, které budou vystaveny ve 
školní Galerii Na chodbě. Přejeme všem, 
aby zkoušku z dospělosti úspěšně zvládli.

Jiří Novotný, 
SUPŠ Bechyně
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+
NIKOLIV PRSTEM 
PO MAPĚ

Ladislav Mikeš Pařízek, Alberto Vojtěch 
Frič, Josef Kořenský, Emil Holub, Jiří Han-
zelka & Miroslav Zikmund nebo Miroslav 
Stingl. Co jméno, to cestovatelská legenda. 
Včetně posledních dvou jmenovaných, do-
sud žijících. Méně se ví, že svého manžela 
Emila doprovázela na všech jeho výpravách 
po Africe i jeho choť, Růžena Holubová. 
Stala se platnou členkou kolektivu, neboť 
byla mimořádně jazykově nadaná. Holub 
využíval jejích „diplomatických“ schopností 
při jednáních s domorodým obyvatelstvem. 
Všichni zmínění o svých cestách a dobro-
družstvích napsali spoustu knih – Miroslav 
Stingl více než třicítku. Jsou psány zasvěce-
ně a čtou se báječně, jedním dechem. 
Současně si čtenář může na mapě přesněji 
dohledávat popisovaná místa. Však co 
platna zprostředkovaná zkušenost, když 
známé rčení „nezkusíš, nevíš“, doporučuje 
zážitek bezprostřední a osobní. Pokud je 
tedy příležitost, proč ji nevyužít. Cestova-
telskou korouhev z odkazu průkopnice paní 
Růženy nese s sebou i paní inženýrka Marie 
Benešová z Týna nad Vltavou. Potulkám 
křížem kráž po tuzemsku i za rodnými 
humny se věnuje už téměř deset let. O své 
zážitky se pravidelně přichází podělit se 
seniory z týnské Farní charity, ráda však 
beseduje i jinde. Neoslyšela i naše pozvání 
a  2. dubna t.r. ochotně přijela k nám, do 
zdejšího DsP. Přichystala si tématické 
vyprávění „Obrazy z Ruska“.

Její východní mise počala v květnu 
loňského roku příletem na největší mos-
kevské letiště Šeremetěvo. Sem ostatně cílí 
jeden každý let z České republiky. Pro 
zajímavost – pasažérů se zde za rok odbaví 
víc, jak čtyřnásobek počtu obyvatel naší 
republiky. Po ubytování v hotelu už nepro-
dleně, svižným krokem do průzkumu ruské 
metropole. Čas kvapí a zážitků by mělo býti 
co nejvíce. 

Prvním místem návštěvy se stal pravo-
slavný Novoděvičí klášter, založený velko-
knížetem Vasilijem III. na počátku 16. století. 
Po dvě staletí sloužil jako vyhnanství 
„nežádoucích“ urozených žen. Co skvostný 
příklad moskevského baroka byl zapsán na 
seznam světového dědictví UNESCO. 
Opodál se rozkládá hřbitov, obdobný praž-
skému Slavínu. Věčným spánkem zde 
odpočívají význačné osobnosti ruské 
kultury, vědy a politiky. Jen namátkou – 
spisovatelé Nikolaj Vasiljevič Gogol, Vasilij 
Šukšin, filmový režisér Ejzenštejn, hudební 
skladatel Sergej Prokofjev nebo malíř 
Valentin Serov. Po prohlídce nás paní 
Benešová pozvala zprostředkovaně za další 
pamětihodností.

Moskevská státní univerzita M. V. Lomo-
nosova byla založena roku 1755. Stala se 
tak nejstarší a současně i největší universi-
tou v Rusku. Navštěvuje ji na pětatřicet tisí-
covek řádně zapsaných studentů. Z celko-
vého počtu osmnácti ruských vědců, kteří 
obdrželi Nobelovu cenu, je jedenáct /sic!/ 
absolventů školy.

Smutnou připomínkou temné minulosti 
a  mnohých bědných osudů lidí je ovšem 
Lubjanka. Hovorový název označuje veli-
telství bývalé sovětské tajné služby KGB. 

Rozsáhlou budovu ze žlutých cihel navrhl 
architekt Alexej Ščusev, mj. i autor Leninova 
mauzolea. Zmíněná budova se nachází na 
stejnojmenném náměstí. Jeden ze vtipů, 
pocházející z tehdejší neblahé éry praví, že 
z „Lubjanky je překrásný výhled. Dá se z ní 
dohlédnout až na... Sibiř“. 

Při návštěvě Moskvy rozhodně nelze 
opominout ulici Arbat ve středu města. Ulice 
vznikla z obchodní cesty směrem na město 
Smolensk a poprvé je kronikami zmíněna v 
roce 1493. Žil tady Alexandr Sergejevič 
Puškin, ruský národní bard Bulat Okudžava 
Arbatu věnoval několik svých písní (nejzná-
mější je „Pjosenka o Arbatě“). Najdeme zde 
množství obchodů firem světových značek, 
sídlí tu významné podniky a jde současně 
o vyhledávané turistické centrum. 

Jistou kuriozitu představuje Kitaj–gorod 
neboli Čínské město, fakticky ovšem stará 
obchodní čtvrť a současně i přestupní stani-
ce metra. Nachází se ve středu města, neda-
leko Rudého náměstí. Poněkud zavádějící 
jméno pochází od tzv. „kitů“, což byl druh 
opevnění, připomínající proutěnou hradbu. 

Ovšem, kdo se neprošel po Rudém ná-
městí, neprohlédl si Kreml, jako kdyby v Mos-
kvě ani nebyl. Paní Benešová obé nevyne-
chala a nás s sebou na pomyslnou prohlídku 
pozvala. 

Rudé náměstí představuje středobod 
města. Stalo se dějištěm mnohých historicky 
významných událostí. Dokonce všechny dů-
ležité ulice města vycházejí právě z Rudého 
náměstí. V roce 1991 bylo náměstí zařazeno 
na seznam světového dědictví UNESCO.

Na jihovýchodní straně Rudého náměstí 
se rozprostírá Chrám Vasila Blaženého, 
skvostná architektonická památka, snoubící 
v sobě ruské – evropské – prvky se zdobnou 
ornamentalistikou Asie. Chrám byl postaven 
na příkaz Ivana Hrozného jako připomínka 
vítězství nad kazanským chánem.

Na západ od Kremlu, pod kremelskými 
zdmi, se rozkládá park Alexandrovský sad. 
Poblíž stojí Manéž, žlutá budova s bílými 
sloupy, v současnosti místo výstav. Podle ní 
je pojmenováno přilehlé náměstí. Z Alexan-
drovského sadu turisté vchází přes bránu do 
Kremlu. 

Středověký ruský Kreml = česky Hrad, 
obdobně jako pražský, slouží jako oficiální 
sídlo prezidenta.

Uvnitř se nachází několik významných 
pravoslavných kostelů, dále paláce s výsta-
vami uměleckých a historických pokladů 
ruské říše. V roce 1990 byl jako první ruská 
pamětihodnost zapsán na seznam světo-
vého kulturního dědictví UNESCO.

S Kremlem a Moskvou jsme se rozloučili 
a ve zbytku času nám paní inženýrka pustila 
ještě krátký film o Petrohradu.

Přesvědčili jsme se, že minulostí je 
někdejší přerostlý bumbrlíček, zbytnělé 
impérium Sovětský svaz, tísněný jhem 
komunistické ideologie. Pukat ve švech 
začal koncem 80. let minulého století. 
Odstředivý proces, nastartovaný reformami 
Michaila Gorbačova – známá „perestrojka“ – 
vyvrcholil v prosinci 1991 vyhlášením 
a  osamostatněním Ruské federace. Rusko 
poněkud zeštíhlelo a po redukční kúře se 

2
z  22 milionů km  umenšilo na „pouhých“ 
sedmnáct. I tak zůstává rozlohou největším 
státem světa a celkově devátou nejlidnatější 
zemí .

V současnosti se snaží směřovat ku mo-
dernímu státu evropského střihu. S nebla-
hou zátěží desítek let dědictví jest nabíledni, 
že cesta bude náročná a křivolaká. Už 
s  ohledem na obtížné vnitropolitické pomě-
ry, až křiklavě výrazné sociální rozdíly, neto-
liko i složitou situaci mezinárodní (embargo). 
Podstatné – bylo vykročeno. 

Rusko je sice možno stokrát ostouzet 
posměšným, jízlivě zapšklým slovem z pa-
vlače. Ovšem mnohem přínosnější je ho 
osobně navštívit a poznávat, jak učinila paní 
inženýrka Benešová. Z pomyslné bonbo-
niéry zážitků vybrala pro nás dvě lahodné 
pralinky – právě Moskvu a Petrohrad.

Paní Benešová vypráví se zaujetím, za-
svěceně a poutavě. Obrázkovou prezentaci 
průběžně doplňuje o zajímavosti a nevšed-
ní, drobné postřehy, které jejímu povídání 
propůjčují pel osobního prožitku. Bylo zřej-
mo, jak jí cestování nesmírně baví a skýtá 
další rozměr jejího života. Všichni poslucha-
či, tedy obyvatelé DpS, byli spokojeni, neboť 
přednáška se líbila. V závěru se i sami 
rozpovídali o svých zkušenostech z cest po 
SSSR, resp. Rusku.

Úterní odpoledne kvapem uběhlo. Ne-
zbývalo, než se s paní Ing. Benešovou 
rozloučit, poděkovat jí a, s příslibem zase 
někdy příště se sejít u dalšího povídání 
o  jejích cestovatelských zážitcích. Jistěže 
díky nemenší náleží i všem z DpS, kdož toto 
vydařené odpoledne umožnili a organizačně 
jej zabezpečili.

Na sám závěr jsem požádal paní inže-
nýrku o rozhovor.

Odkdy jste si začala obouvat toulavé 
poutnické botky?

S ohledem na předchozí náročné za-
městnání mám takovou možnost až nyní 
v  seniorském věku.

Které země jste už poznala a procesto-
vala? 

Poznala jsem téměř celou Evropu, od 
Skandinávie, po státy na Balkánském 
poloostrově. Výlet do Ruska jsem dostala 
jako dárek od svých blízkých a k cestám 
využívala prodloužené víkendy. Za celý ten 
nedlouhý čas jsem sice poznala jen část té 
velké země, však přesto jsem si prohlédla, 
co jsem vidět chtěla. Denně jsem nachodila 
téměř dvacet kilometrů. 

Dozvěděl jsem se, že minulý rok jste 
oslavila okrouhlé životní jubileum. 
Musím vám složit kompliment, neboť jste 
obdivuhodně aktivní a činorodá. Zkrátka 
„chutná vám život“. 

Nejspíš nějaké geny, zděděné po rodi-
čích. Kromě cestování, jezdím na besedy se 
seniory a vyprávím o svých zážitcích z pu-
tování. Navíc, pocházím z kantorské rodiny 
a ještě stále učím na ekonomické fakultě 
Jihočeské university. Znamená to zdroj 
potřebných prostředků pro můj finančně 
náročný koníček.

A kam se chystáte, paní Benešová, co 
máte v plánu? 

Aktuálně chci zamířit s větší výpravou na 
Šumavu. Výhledově, s kamarádkou bychom 
pak chtěly podniknout cestu na Island.

Děkuji za popovídání a přeji, ať se vám 
vše podaří podle záměru, abyste si při-
vezla s sebou zpět spoustu pěkných 
zážitků.

Další glosy si již od pana Karla Klašky 
bohužel nepřečteme. Jeho ruka dopsala 
životní příběh 18. dubna 2019. 

Bylo mi ctí, pane profesore...

Marie Jahnová

Poslední Glosy, postřehy a hlášky Karla Klašky...
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+ KRAJSKÝ PŘEBOR 
JIHOČESKÉHO SVAZU 
JAPONSKÉHO 
KARATE 2019

České Budějovice, 6. dubna 2019
Bechyňští karatisté opět úspěšní na 

závodech. Do Bechyně putuje 20 medailí 
z  krajského přeboru.

Dne 6. 4. 2019 se v Českých Budějovi-
cích konal krajský přebor Jihočeského svazu 
japonského karate, který je kvalifikačním 
závodem na Mistrovství ČR. Do závodů se 
přihlásilo 110 závodníků ze 7 Jihočeských 
klubů. Tradiční kategorii kata jednotlivců 
doplnila soutěž v kumite (volný zápas na 
body). Pro nejmladší bechyňské závodníky 
to byla vůbec první příležitost zápasy kumite 
vidět. 

V kata minižáků kraloval sedmiletý Sa-
muel Spišák a veze domů titul přeborníka JČ 
kraje a zajistil si i nominaci na MČR. V kumite 
mladších žáků se umístil na 3. místě Matěj 
Velinský, pro něhož šlo o premiéru v kumite, 
kde si získal respekt zkušenějších závod-

níků. V kata i kumite se umístil na 3. místě 
Tomáš Jindra. Kata i kumite mladších doros-
tenců ovládl již zkušení závodník Adam 
Proksh, který veze dva tituly přeborníka 
kraje. Doplnil ho oddílový kolega Dominik 
Miloš, který se v kata umístil na 4. místě 
a v kumite to již cinklo a obsadil 2. místo.

V kata i kumite starších dorostenců 
obsadil dvě druhá místa Antonín Fišer. Ve 
starších dorostenkách vyhrála kata Tereza 
Matějková a 3. se umístila Natálie Drozdová. 
V kata juniorek obsadila 2. místo Tereza 
Matějková díky dvojitému startu. Mezi se-
niory měla Bechyně dva chlapy, v kata byl 
Pavel Burián na 2. místě a Václav Mikšovský 
na 3. místě, v kumite se podařilo pořadí 
otočit, stříbro získal Václav a bronz Pavel.

V nepostupových kategoriích mezi začá-
tečníky měla Bechyně také zastoupení. 
Cvičila se pouze kata bílých, žlutých 
a oranžových pásů. Mladší žactvo reprezen-
toval 2. místem Pavel Ludvík a 3. místem 
Michal Chadima, ve starším žactvu vyhrál 
Jakub Vondroušek a 3. byl Ondřej Kutička.

Celkově si bechyňský klub odvezl 
5  zlatých, 7 stříbrných a 8 bronzových 
medailí.

+ STAVANGER, 
NORSKO, 
6. DUBNA 2019

Ve stejném termínu čekalo reprezentaci 
ČR mistrovství Evropy karate JKA v Norsku. 
Mezi stálicemi reprezentačního výběru je 
dvojice bratrů Hánových. Karate z Bechyně 
má na mezinárodní úrovni, již své jméno.

Tomáš Hána v kategorii kata juniorů do 
21 let v prvním kole porazil reprezentanta 
Skotska, v druhém kole přešel přes závod-
níka Švédska a probojoval se tak do semi-
finále, odkud z prvního místa postoupil do 
finále. Ve finálové čtveřici se nepočítá žádný 
předchozí výsledek a začíná se v bodování 
od nuly. Finálové výkony všech zúčastně-
ných jsou již na velmi vysoké úrovni a Tomáš 
nakonec obsadil 3. místo.

Martin Hána v kategorii kumite juniorů do 
21 let nejdříve porazil loňského mistra 
z  Dánska, následně porazil reprezentanta 
z Ruska, ale při posledním zápase před 
branou medailového umístění nepřešel 
v  prodloužení přes borce ze Švýcarska. Vše 
si však vynahradil v týmovém kumite repre-
zentace, kde přešel z týmovými kolegy 
nejprve přes Německo, v druhém kole přes 
Belgii a ve finále se nepodařilo porazit tým 
Ruska. Martin tedy obsadil s týmem 2. místo 
a veze titul vicemistra Evropy.

Michal Polanecký

TĚLOVÝCHOVA & SPORTMistrovství Evropy KARATE JKA 2019

+ VOLEJBALOVÝ 
TURNAJ ŽABIČEK

Dne 23. 3. 2019 proběhl 3. ročník žabič-
kového turnaje smíšených družstev ve 
volejbale (4 ženy, 2 muži). Zúčastnilo se 
5  týmů z Bechyně, některé doplněné o hráče 
z blízkého okolí. Na turnaji hráli hráči širo-
kého věkového spektra, nejmladší hráčce 
bylo 14 let a nejstaršímu hráči 62 let. 

Ve skupině jsme odehráli 10 zápasů, 
o  konečném pořadí rozhodly finálové zápa-
sy. Odměnou pro všechny zúčastněné byl 
celodenní sportovní zážitek a věcné ceny 
pro každé družstvo. Vítěz turnaje obdržel 
speciální nápoj „Zaželezobetonovaný 
Rumburak“, který je připravován pouze pro 
tuto příležitost. Pořadí mužstev: 1. místo – 
Do Boudy, 2. místo – Žabičky a Hobbiti, 
3. místo – Ropuchy a Koloušci, 4. místo – 
Gazely 1, 5. místo – Gazely 2. Děkujeme 
městu Bechyně za finanční podporu na 
uspořádání tohoto turnaje a již nyní se 
těšíme na další ročník.

Za Žabičky Díra a Kosťa
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LETNÍ FESTIVAL FOOTFEST 2019 
– to je nejkvalitnější československý line-up!

18.–20. 7. 2019 proběhne jubilejní 15. ročník festivalu Footfest v Želči u Tábora! 
Tentokrát se můžete těšit na celé tři dny muziky a tři stage. Vystoupí přes čtyřicet kapel 
a mezi nimi budou domácí i zahraniční interpreti. Na stage se, mimo jiné, vystřídají 
Olympic, David Koller, Škwor, Vypsaná fixa, Mig 21, Traktor nebo třeba legendární 
španělská kapela SKA-P, která je možná nejznámější ska-punkovou kapelou vůbec. 
Kromě kapel se můžete těšit na tradiční fotbalový turnaj, festivalovou seznamku 
a  další bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Na našem festivalu se určitě 
nudit nebudete! Info o předprodeji a seznam kamenných prodejen naleznete na: 
www.footfest.cz/obchod  TICKETSTREAM, nebo v síti . 

Klub českých turistů Bechyně 
zve ke tradičnímu 45. roč. 

turistického pochodu 
a cykloturistické jízdě

ÚDOLÍM LUŽNICE
KDY: úterý 8. května 2019 (středa)

START/CÍL:  Muzeum turistiky v Bechyni,
(řídící středisko stezky kolem Lužnice) 

  Široká ul. 48
 8:00 – 10:15 hod.
(stanoviště startu čeká i na účastníky, 
kteří přijedou vlakem od Tábora)

Trasy: pěší 6–28 km, cyklotrasy 10–80 km
Cíl pochodu: Muzeum turistiky v Bechyni
Uzávěra cíle: 17:00 hodin

Trasy vedou malebným okolím Bechyně 
a řeky Lužnice. 

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

www.kct.bechynsko.cz

+ 46. ROČNÍK BĚHU 
DO BECHYŇSKÝCH 
SCHODŮ 6. 4. 2019  

ź nejrychlejší ženy startovaly v kategorii 
nad 34 let – Míša Nováková a Jitka 
Podlahová, čas 58,66 s.
ź nejrychlejší muži startovali v kategorii 
18–33 let – Jan Hubka a Jan Kabíček, čas 
33,26 s. (rychlejší z dvojice – Jan Kabíček 
schody vyběhl za 29 s.)

ź nejmladším závodníkem byl Eliáš 
Vrchota (nar. 2017), který běžel s podporou 
svého tatínka, čas rovných 1:40,00 na krátké 
trati 
ź nejstarším závodníkem byl Pepa Křivá-
nek (nar. 1960), který běžel s Láďou Jandou, 
čas 1:32,00 
Zúčastnilo se 138 běžců

Na fotografiích Martina Okrouhlici:
se startovním číslem 38 – Eliáš Vrchota, 
nejmladší závodník
Míša Nováková a Jitka Podlahová, čas 
58,66 s.
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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

 

 

 

Prodej stavebních pozemků
Exkluzivně nabízíme ve spolupráci s developerem prodej stavebních pozemků 
2 km od lázeňského města Bechyně. V této fázi prodeje je možno zakoupit libovolný 
počet metrů. Stav předání pozemku po dokončení kompletní ZTV, el., voda, 
kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení. Předpokládaný termín dokončení 
6/2021. Pozemek je rovinatý, na okraji klidné obce Senožaty.  

Bc. Renata Švandová | realitní makléř
renata.svandova@nextreality.cz
tel.: 724 551 411 
 
NEXT REALITY pobočka Jindřichův Hradec
Školní 77
377 01 Jindřichův Hradec
nextreality.cz | facebookČlen asociace

realitních kanceláří

+ STOLNÍ TENISTÉ  
JISKRY BECHYNĚ 
UKONČILI SEZÓNU

Závěrečnou valnou hromadou zakončili 
stolní tenisté TJ Jiskra Bechyně mistrovskou 
část sezóny. Celkově ji zhodnotili jako 
úspěšnou, přestože vysněný cíl, tedy 
záchrana Áčka v 3. lize, se splnit nepodařilo. 
Na druhou stranu však roční působení v této 
poměrně vysoké soutěži nelze hodnotit jinak 
než pozitivně. Herní i společenská úroveň 
zápasů se stala motivací pro další působení 
v Jihočeské divizi a k pokusu o opětovný 
návrat do ligové soutěže. Hlavně v domácím 
prostředí naši hráči v jarní části sehráli 
vynikající zápasy mnohdy s bouřlivou divác-
kou kulisou. Výsledkem bylo předposlední 
11. místo před Lokomotivou Vršovice těsně 
za jihočeskými soupeři (9. Vodňany, 
10. Prachatice). Vítězem této skupiny 3. ligy 
se staly Strakonice, které se v Play Off utkají 
s druhým Rakovníkem o postup do 2. ligy. 
Pozici jedničky týmu po podzimní části 
znovu potvrdil Jiří Alexa, který se mezi 
jednotlivci dostal na neuvěřitelné 14. místo 
za 66% úspěšnost z 64 odehraných dvou-
her. Zbytek družstva skončil s velmi vyrov-
nanou bilancí: O. Kupilík 28 %, T. Soldát 
25 %, M. Špeta 24 % a kapitán týmu 
P. Pučegl 15 %. Z pendlujících mladíků na 
střídavý start nejvíce pomohl J. Syrovátka 
z Týna n. Vltavou. 

Také družstvo B mělo sestupové starosti 
v Krajské soutěži, závěr soutěže však zvlád-
lo zkušeně a v soutěži se zachránilo, když 
skončilo na 7. místě o bod před béčkem 
Týna n. Vltavou a Mladou Vožicí, které se 
přes sympatické výkony nováčka zachránit 
nepodařilo a spolu s posledními Novými 
Dvory sestupuje opět do Regionálního 

přeboru. Výsledky družstva stály a padaly 
s  tím, zda mohl pomoci pendlující hráč Áčka 
T. Soldát, který odehrál polovinu zápasů 
a v 31 dvouhrách nepoznal hořkost porážky. 
Bez něho nemělo Béčko v této vyrovnané 
soutěži šanci, přestože veterán Mikolášek 
skončil v celkovém pořadí jednotlivců na 
2. místě s 84% úspěšností. Důležitými body 
občas pomohl F. Brhel, ale to bylo všechno. 
Mladý T. Kovářík ani další hráči ze soupisky 
zatím příliš nebodovali. 

Pohodovou sezónu naopak prožilo druž-
stvo C. V nejnižší okresní soutěži skončilo na 
2. místě za Sokolem Tábor B. Tahounem 
družstva byl tradičně V. Urban, který z 59 zá-
pasů poznal jen 4 porážky a v jednotlivcích 
skončil na 2. místě. Vysokou úspěšností 
pomáhal Céčku i pendlující F. Brhel, dále 
P. Ursíny a V. Vanýsek. Dalšími členy rotující 
sestavy pak byli I. Kovářík a S. Polata a po 
dlouhé době se do kádru zapojilo i nadějné 
mládí v osobě V. Maštery.

Závěrečnou tečku za náročnou sezónou 
udělal 2. ročník handicapového turnaje 
O  pohár Kovkiho, který se konal v sobotu 
6. 4. 2019. Při systému, který více zvýhodňu-
je slabší či přímo amatérské hráče, zvítězil 
M. Říha z Orlova, na 2. místě skončil 
S. Kovářík a 3. místo vybojoval F. Samec 
z Tábora. Pouze ve čtyřhře se prosadili ligoví 
hráči domácího Áčka Kupilík a Soldát.

Na závěr by stolní tenisté Jiskry Bechyně 
chtěli poděkovat vedení města Bechyně za 
finanční i morální podporu svého malého 
sportu a vedení ZŠ ve Školní ulici za vstříc-
nost a nádherné prostředí, díky kterému 
jsme mohli při ligové premiéře důstojné 
reprezentovat nejen náš oddíl, ale celou 
Bechyni. 

Za TJ J. Bechyně M. Mikolášek

+ TURNAJ V KARETNÍ 
HŘE „PRŠÍ“

V sobotu 6. 4. 2019  uspořádala restau-
race Hermína již 7. ročník oblíbeného 
turnaje v karetní hře „Prší“. 29 účastníků 
bojovalo o Putovní pohár restaurace Her-
mína a další hodnotné ceny. Turnaj probíhal 
ve 3 kolech, každý hráč absolvoval více než 
90 partií. V kategorii mužů zvítězil Přemysl 
Ševčík, druhý skončil Miroslav Janoušek, 
jenž byl současně i nejstarším hráčem 
turnaje. Třetí místo obsadil Pavel Kiss.

V kategorii žen zvítězila Eliška Lehma-
nová před nejmladší hráčkou turnaje Šárkou 
Kolářovou. Na třetím místě pak skončila 
obhájkyně prvenství z loňského roku Jiřina 
Valentová. 

Putovní pohár a hlavní cenu získal abso-
lutní vítěz turnaje Přemysl Ševčík. Zvláštní 
cenu útěchy – dort v podobě karty Černého 
Petra – vyhrál „na domácí půdě“ Roman 
Ťoupal, jenž vybojoval nejmenší počet bodů.

Pořadatelé by chtěli poděkovat hlavní 
organizátorce turnaje Ivetě Tušinovské, 
všem sponzorům (JIKA Bechyně, p. Erik 
Machart) a cukrářkám ze Střední školy 
obchodu, služeb a řemesel v Táboře za 
zhotovení dortů s karetními motivy.

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

Restaurace Hermína

Kupilík a Soldát
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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

Přijme brigádníky na letní sezónu 
do obsluhy a do kuchyně

ü Dobré platové podmínky
ü Férové jednání, krátký/dlouhý týden
ü Příjemný a profesionální kolektiv 

Bli�ší informace přímo na místě 
nebo na tel. čísle: 

603 927 893, 775 066 093.

Budeme se těšit na nového kolegu. 

Penzion U Pichlů, s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 141, Bechyně

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

Hledáme ke koupi byt v Bechyni. 
Tel.: 724 131 747

Zpracuji jednoduché účetnictví, 
podvojné účetnictví a daňovou 
evidenci i zpětně za rok 2018. 

Tel.: 723 459 547 

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


