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ZÁŘÍ 2019

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
září 2019

 90 let Benedikt Jaroslav
 88 let Ing. Procházka Josef
  Šťastná Stanislava
 87 let Koucký Jan, Semrád Karel
 86 let Bosák Josef
 85 let Hrušková Marie
  Nováková Božena
  Linhartová Marta
 84 let Čábela Miloslav
  Stachová Anna
 83 let Jiříčková Anna
 82 let Kolihová Marie
 81 let Bosáková Anna
  Kasáčková Marie
 80 let Dejmek Jaroslav
  Vitha Karel
 79 let Blažková Jiřina
  Chaluš Karel
  Kordinová Věnceslava
  Křikava Karel
  Tupá Margita
 78 let Mlázovský Richard
 75 let Ing. Fousek Antonín
  Harbáčková Eliška

Příspěvky do říjnového čísla po-
sílejte nejpozději 17. září na 
propagace@kulturnidum.cz

+ PODĚKOVÁNÍ ZA 
PARTNERSTVÍ 
V PROJEKTU 
ORANŽOVÝ ROK

Tak jako v předchozích letech i v tomto 
roce Město Bechyně rádo využilo nabídku 
partnerství v projektu Oranžový rok 2019 se 
společností ČEZ a. s.

Chtěl bych proto na tomto místě srdečně 
poděkovat společnosti ČEZ a. s., která 
v  rámci uvedeného projektu opět finančně 
podpořila pořádání velkých letních be-
chyňských akcí, a to „Oslavy 145 let od 
založení SDH Bechyně, 45 let od založení 
hasičského muzea Bechyně“, 47. ročník 
„Koloběžkové grand prix Bechyně“, 
osmé  „Keramické trhy Bechyně“, 
27. ročník „Bechyňského festivalu decho-
vých hudeb“ a  šesté  „Bechyňské 
doteky“.

Pavel Houdek
starosta města



Dokončena výstavba chodníku a veřejné osvětlení v Písecké ulici 
od Domova mládeže ke Kerasu.

Dokončena dostavba kanalizace v lokalitě Čechova – stadion, 
trasa nové kanalizace vede okolo stavebnin firmy Stanislav Návrat, 
přes Zahradní ulici, okolo stadionu do Čechovy ulice. Akce je 
financovaná z rozpočtu města a z Operačního programu životní 
prostředí.

Dokončena dostavba vodovodu a kanalizace v Čechově ulici od 
křižovatky s ulicí Za Trubným po č.p. 899 včetně nového 
asfaltového povrchu místní komunikace

Probíhá oprava schodiště před KD.

Dokončena oprava kanalizace vedoucí parkem 
z horního Plechamru na dolní Plechamr včetně 
stabilizace svahu pomocí geobuněk.

Dobíjecí stanice na elektrokola a automobil na 
nám. T. G. M.
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+ ODPRODEJ NEPOTŘEBNÉ 
TECHNIKY

Město Bechyně jako vlastník a SMB, p.o. jako 
provozovatel nabízejí k odprodeji nepotřebnou techniku 
MULTICAR M 25.
(Rok výroby 1988, STK 6/2020, s poškozenou kabinou). 
Podmínky prodeje na web SMB, p.o.
Kontakt 734 278 890.
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Dokončena výměna oken a oprava fasády na 
budově dílen ZŠ Školní.

Probíhá intenzifikace ČOV v Bechyni, v současné 
době se montuje nová technologie. Stavba je 
financována z rozpočtu města a z Operačního 
programu životní prostředí. Na fotografii nádrž 
síranu železitého.

Byla vyměněna křesla v Městském kině za 
čalouněná, některá jsou dvojmístná.

Instalovány nové prvky městského mobiliáře – 
stojany na kola a lavičky.

Probíhá 4. etapa obnovy sídl. Na Libuši – blok 
bytových domů č.p. 687–697. V rámci stavby 
dojde k výměně kanalizace, vodovodu, veřejného 
osvětlení a k úpravě všech povrchů (komunikace, 
parkoviště, přístupové chodníky k bytovým 
domům, plochy na tříděný a komunální odpad, 
sadové úpravy zelených ploch).

Dokončena pátá závěrečná etapa výměny 
špaletových oken na ZŠ Františka Křižíka.
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+PROGRAM 
REGENERACE 
MĚSTSKÉ 
PAMÁTKOVÉ ZÓNY 
NA ROK 2020

Ministerstvo kultury ČR v současné době 
připravuje Program regenerace městských 
památkových zón a městských památ-
kových rezervací na rok 2020. Z tohoto 
programu mohou vlastníci nemovitých 
kulturních památek příp. movitých kulturních 
památek pevně spojených se stavbou 
a  nacházející se na území MPZ nebo MPR, 
popř. vlastníci nemovitých památek, které 
stojí při vnějším obvodu území MPZ nebo 
MPR nebo v dominantní poloze historického 
města, získat dotaci na obnovu. Příspěvky 
poskytované z tohoto programu jsou přísně 

účelové, mohou být použity jen na úhradu 
prací zabezpečujících uchování souhrnné 
památkové hodnoty kulturní památky, nikoli 
na modernizaci a jiné úpravy prováděné 
v  zájmu jejího vlastníka, ani na práce inves-
tiční povahy. Prostředky z tohoto programu 
nejsou zejména určeny na výměny oken 
a  dveří, pokud se nenacházejí v havarijním 
stavu, který vylučuje jejich opravu, na 
modernizaci bytového fondu a zřizování 
nových bytových jednotek, na technické 
zařízení budov, projektovou dokumentaci 
a  na kopie sochařských děl. Dotace je 
především určena na zvýšené náklady spo-
jené se zachováním a obnovou autentických 
prvků a konstrukcí kulturní památky. 

V Bechyni je vyhlášena městská památ-
ková zóna, která zahrnuje náměstí T. G. Ma-
saryka a přilehlé ulice (Táborská, Dlouhá, 
Masokrámská, Soukenická, Široká, Kašpa-
ra Malého, Klášterní, Valtrova), část ulice Na 
Parkánech a část ulice Michalská, Křižíkovu 
vilovou čtvrť a Zářečí. Do mapy městské pa-
mátkové zóny s vyznačením objektů, které 
jsou vyhlášeny jako kulturní památky je mož-
né nahlédnout na investičním odboru MěÚ 
v  Bechyni. Na tomto odboru je možné si také 
vyzvednout úplné znění zásad Ministerstva 
kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční 

podpory v Programu regenerace MPR 
a  MPZ. Žádosti o dotaci na rok 2020 se 
přijímají do 20.10. 2019 na investičním 
odboru MěÚ Bechyně, tel. 381 477 012. 
Žádost se píše volnou formou, ve které se 
uvede, o jaký objekt se jedná a na obnovu 
které části objektu se dotace žádá. K žádosti 
musí být přiloženo:

§ závazné stanovisko úřadu obce s roz-
šířenou působností tzn. MěÚ Tábor, referát 
regionálního rozvoje,

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

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

§ stavební povolení, příp. ohlášení vyda-
né MěÚ Bechyně, odbor výstavby a ŽP,

§ fotodokumentace současného stavu 
kulturní památky nebo jejích částí podle 
rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o do-
taci,

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

Ilona Lusková
vedoucí investičního odboru

118 DĚTÍ A 109 RODIČŮ 
Z 61 RODIN NA TÁBORSKU 
PODPOŘILI DOBŘÍ 
ANDĚLÉ. POMÁHAT JE 
POTŘEBA I NADÁLE.

Když rodinu zasáhne vážné onemoc-
nění – ať už rodiče nebo dítěte – 
dopadne jeho tíha na každého z jejích 
členů. Dobří andělé dlouhodobě 
podporují rodiny s dětmi, ve kterých se 
objevila rakovina nebo jiné vážné 
onemocnění. Pravidelnými finančními 
příspěvky jim pomáhají překlenout 
těžké životní období.

„Kromě výdajů spojených s léčbou či 
rehabilitací pacienta se rodiny snaží 

z příspěvků zmírnit dopad 
vážného onemocnění také 
na sourozence,“ vysvětluje 
Šárka Procházková, ředi-
telka nadace Dobrý anděl, 
jejímž prostřednictvím 
dárci – Dobří andělé – 
podporují tisíce rodin po 
celé České republice. 
„I když peníze nikdy nevynahradí čas 
rodiče věnovaný dítěti, nemusí se 
například vzdát oblíbeného kroužku nebo 
mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor 
či školní výlet,“ dodává.

Pravidelnost pomoci

Za necelých 8 let fungování nadace pod-
pořili Dobří andělé na Táborsku desítky 

dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale 
stále roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič 
nebo dítě potýká s onkologickým one-
mocněním, podporujeme každý měsíc 
také rodiny s dětmi s nejrůznějšími 
vážnými onemocněními či kombinova-
nými postiženími. Pomoc je v těchto 
případech dlouhodobá, často v řádu let,“ 
doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny pod-
pořit, si může zvolit výši částky i frekvenci 
zasílání pomoci. Navíc má možnost si 
přečíst příběh konkrétní rodiny, které 
pomohl. „Stačí si na stránkách nadace 
Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat 
první příspěvek. Ve svém Andělském 
účtu pak každý dárce vidí informace 
o  rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková 
a dodává: „Pro rodiče představuje 
podpora Dobrých andělů v takto těžké 
situaci pomoc nejen finanční, ale také 
psychickou – mají pocit, že na to nejsou 
sami, jsou klidnější a mohou se tak více 
věnovat tomu, co je důležité.“

Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová, PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089

+BECHYNĚ JE MĚSTEM DOBRÝCH ANDĚLŮ

Šárka Procházková s dětmi, 
kterým pomohli Dobří andělé
foto: Andrea Sovová
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

POŠLI TO DÁL, 
PRVNÍ SWAP 
(VÝMĚNA VĚCÍ) 
V BECHYNI

Jak jsme již avizovali v minulých číslech, 
pokoušíme se inspirovaní muzejním chari-
tativním bazarem přivést do Bechyně akci 
Pošli to dál. Pojďte se s námi zúčastnit 
projektu přines – vyměň – odnes. I když 
pozor, něco přinést není povinností. Tato 
akce se nese v duchu myšlenky zbytečně 
nezatěžovat naší planetu. Pokud Ty něco 
nepotřebuješ a není to zničené, jednoduše 
to pošli dál. Jedná se zde o oblečení všech 
kategorií, doplňky (kabelky, šátky, šperky) 
a  hračky. Bližší informace viz plakát. Přijďte 
si s námi jen tak posedět, či se seznámit se 
zakladateli tohoto projektu na Táborsku. Děti 
si mohou pohrát v centru Hrošík. Pokud 
máte zájem přinést věci na výměnu již nyní, 
můžete do Městského informačního centra, 
v den akce pak do Hrošíku již od 9 hod a po 
celou dobu akce. Nebo nám chcete pomoci 
s  propagací, s občerstvením či vyskládá-
váním oblečení? Ať jste jakéhokoliv věku 
a  zajímáte se o podobná témata a chcete se 
zapojit jako dobrovolník, kontaktujte nás 
(774 911 067), budeme rádi za každou 
pomoc. Také bychom byli vděčni za ramínka 
na oblečení. 

JJ

+ DĚJINY REGIONU NA 
SKLÁDCE

Chtěla bych nyní připojit podobné téma 
s  odkazem na muzejní práci. V poslední 
době se rozmáhá, zřejmě s častým prode-
jem nemovitostí či přebíráním pozůstalostí 
apod., odvoz hodnotných věcí na sběrný 
dvůr. Týká se to konkrétně místní bechyňské 
keramiky. Prosíme Vás, neváhejte kontak-
tovat muzeum, jsme ochotni se sami dostavit 
k prohlédnutí fotografií, dokumentů, hmot-
ných věcí s odkazem na region. Co nemá pro 
nového majitele často hodnotu, může 
zhodnotit místní muzejní sbírku a doplnit tak 
mozaiku informací o historii či tradici 
místního regionu. Za záchranu několika věcí 
a odvozu do muzea děkuji co nejsrdečněji 
paní Jitce Ryplové. Pokud máte pocit, že 
věci nejsou tak hodnotné, mohou stále 
posloužit muzejnímu bazaru. 

JJ

BAREVNÝ 
PODZIM 
NA KOLE

I v září máme pro vás 
otevřeno denně 
od 9.00 do 17.00 hodin.

Využijte půjčovnu elektrokol s nízkým 
násedem a s dojezdem až 90 km.

Kontaktujte nás na telefonu 778 545 509 
a užijte si krásy Bechyňska, kdy nebude 
kopec pro vás žádnou překážkou. Máme pro 
vás připraven letáček s pěti trasami nebo 
vám rádi poradíme jiné.

 

CELODENNÍ PŮJČOVNÉ:
Senior 55+ a ZTP:  200 Kč/den
Ostatní:   300 Kč/den

KNIHOVNA V LÉTĚ

Letos jsme o prázdninách po zkuše-
nostech z let minulých záměrně vynechaly 
hravá odpoledne pro nudící se děti. Během 
školního roku do knihovny cestu najdou, ale 
léto si užívají po svém. Přesto jsme ne-
plánovaně dětem v knihovně zábavu 
připravovaly. Na začátku července nás totiž 
oslovili organizátoři příměstského tábora. 
A  tak konečně našly uplatnění sesbírané 
hry, rébusy, doplňovačky a jazykolamy 
a  knihovna i v létě ožila dětským švitořením!

Dospělí návštěvníci si půjčovali novinky, 
které jsme nakoupily v prvním pololetí 
a  vystavujeme v policích hned proti dveřím. 
Některé pro velký zájem rezervujeme a po 
vrácení hned posíláme informační e-mail, že 
zamluvená kniha je k vyzvednutí. Čeká se 
například na knihy Patrika Hartla, Aleny 
Mornštajnové, Vlastimila Vondrušky, 
Radkina Honzáka, Angely Marsons, Diany 

Gabaldon, Luisy Penny, Roberta Bryndzy 
a další. Podívejte se do našeho on-line 
katalogu na stránkách www.kulturnidum.cz 
a neváhejte rezervovat. Stačí doplnit číslo 
vaší průkazky a pin ve tvaru RRMMDD (rok, 
měsíc, den narození). Během prázdnin 
došlo ke kontrole abecedního řazení titulů 
v policích spojené s výměnou starých obalů 
a k vyřazování poškozených knih. 

Dále jsme zajišťovaly pro naše návštěv-
níky reprografické služby a dozor nad třemi 
knihobudkami po městě. Největší obrat vámi 
vyřazených knih, které udělaly radost dalším 
čtenářům, jsme zaznamenaly v polici u vcho-
dových dveří před knihovnou, kde se dlouho 
neohřejí. Každý si vybere podle svého gusta.

Na závěr si dovoluji upozornit, že od září 
se opět vracíme ke klasické výpůjční době!

Dětem přejeme příjemný start do nového 
školního roku a nastupujícím druhákům 
připomínáme, že mohou využít námi 
nabízené registrace do konce kalendářního 
roku zdarma aktivací čestné průkazky 
čtenáře, kterou děti získaly při pasování na 
čtenáře.

Za knihovnice EH
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www.kulturnidum.cz

ZÁŘÍ 2019

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ
NE 1. 9.  PROČ STROM? 
Vernisáž v 16.00 hodin / RC Hrošík
Výstava obrazů Nadi Zimmelové. 
Hudební doprovod: Josef Pelán (kytara).

ÚT 10. 9.          
         – Ukradená země

 (cesta napříč USA) 

19. 00 hodin / Kino / Vstupné 220 Kč
Beseda se slavným cestovatelem a fotografem.
Při neobvykle dlouhé cestě z New Yorku na západní pobřeží a zpět 
do New Yorku navštívíme známá i neznámá města, ale zejména 
fantastické Národní parky jihozápadu USA. Vzdáme hold několika 
chrámům americké divočiny, hrdinným indiánům – kterým byla tato 
země ukradena – i méně známým fenoménům současné Ameriky. 
Předprodej v kanceláři KD, knihovně, městském informačním 
centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

ST 11. 9.  ZÁVOD ODRÁŽEDEL
9.00 hodin / RC Hrošík

PÁ 13. 9.  KURZ TANCE 
 A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
19.00 hodin / Vel. sál KD / Kurzovné 1.500 Kč, gardenka 420 Kč
POSLEDNÍ VÝZVA!!! Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová. 
Hlaste se v kanceláři Kulturního domu nebo na tel. 776 381 203, 
email: program@kulturnidum.cz.

PÁ 20. 9. LIFE OF VASE_
 Roman Šedina & friends
Vernisáž v 19.00 hodin / Galerie 2+1
Výstava potrvá do 10. října 2019

SO 21. 9.  POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
9.00 – 10.00 hodin / RC Hrošík / Vstup zdarma
Výtvarná dílnička před pohádkou

SO 21. 9.  ROZÁRČINA POSTÝLKA
10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Pohádkové dobrodružství v říši vlastního nepořádku. Každý z nás 
měl jednu svou oblíbenou hračku nebo svého plyšáka. Rozárka 
měla Myšáka. Plyšáka Myšáka. A ten jí spadnul pod postýlku. 
Jenomže Rozárka byla pěkná nepořádnice a pod postýlku shodila 
a odhodila kde co a tak si dovedete představit ten borčus, ten 
nepořádek, co měla pod postýlkou. A Rozárka se do toho borčusu 
musí vypravit a svého Myšáka najít a zachránit.

SO 21. 9.  POŠLI TO DÁL
14.00 – 18.00 hodin / RC Hrošík
Přines – vyměň – odnes. Výměna oblečení, doplňků a hraček. Více 
info na str. 5. Akci organizuje Městské muzeum ve spolupráci 
s KSMB a organizací Pošli to dál v Táboře, z. s.

PŘIPRAVUJEME

ST 16. 10.  

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 390 Kč, 370 Kč, 350 Kč
Podobnost se seriálem Sex ve městě je čistě náhodná. Vtipná 
autorská férie 4 žen, 4 archetypů, vznikla z potřeby podívat se 
pravdě do očí... Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během 
jedné narozeninové párty. A po čem všichni touží, no přece po 
lásce, po tom nádherném stavu milovat a být milován... Co ženy 
dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí!
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka 
Sedláčková, Dáša Zázvůrková
Předprodej v kanceláři KD, knihovně, městském informačním 
centru a on-line na www.kultrunidum.cz

PO 2. 12.  JANEK LEDECKÝ 
 – Vánoční turné 2019
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 490 Kč
Vánoční turné Janka Ledeckého nabízí sérii koncertů s pravou 
sváteční atmosférou. Zazní nejen písně Ryba rybě, Sliby se maj 
plnit o Vánocích či klasické vánoční písničky, ale také Na ptáky jsme 
krátký, Proklínám a další. V každém městě zpěvák navíc přivítá 
speciálního hosta v podobě smyčcového kvartetu M. Nostitz 
Quartet a Jankových hudebních kolegů. baskytaristy Davea 
Mendéze, bubeníka Hanze Sedláře a klávesisty Pavla Muchy.
Předprodej v kanceláři KD, knihovně, městském informačním 
centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

Podrobné 
informace:

MŮŽEM I S MUŽEM

JIŘÍ KOLBABA 

BECHYNĚ 2. 12. 
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DLOUHODOBÉ AKCE

VÝSTAVY

GALERIE U HROCHA 

PROČ STROM?
Výstava obrazů Nadi Zimmelové. 
Výstava potrvá do 30. září.

GALERIE 2+1
LIFE OF VASE_Roman Šedina & friends
Název výstavy – LIFE OF VASE – reflektuje několik koncepčních 
témat vázy at’ už jako dekorativní nádoby, sochařské dílo nebo 
nádoby na uchovávání. Zkoumá, proč jsou lidé obklopeni 
keramickou vázou a jaká vášeň se možná za tím skrývá. V expozici 
se nesetkáváme tak úplně s konkrétní vázou. Je zde pojímána 
křehce někdy téměř neviditelná nebo naopak přiznává deformaci. 
V  podstatě jde o vjemy, které designéři přetvářejí svým originálním 
rukopisem. Stávají se tak novodobými dekoratéry media keramiky 
a porcelánu.
Na tomto výstavním cyklu se podílí LAUFEN Prague Gallery, 
galerie KŘEHKÝ, Uměleckoprůmyslové muzeum, Česká centra.
ź koncept Roman Šedina
ź kurátor doc. PhDr. Filip Suchomel Ph.D. (prorektor Akademie 

múzických umění v Praze, významný japanolog)
ź záštita PhDr. Helena Koenigsmarková (ředitelka Uměleckoprů-

myslového muzea v Praze)
ź typografie & grafika MgA. Vojtěch Říha (Superior Type Studio)
Výstava se koná v rámci oslav výročí založení školy SUPŠ 
Bechyně. Potrvá do 10. října 2019.

MĚSTSKÉ MUZEUM
RETROKÁRKY PANÍ ŠÁRKY 
– Výstava kočárků a hraček ze sbírek 
p. Šárky Špačkové
V prostorách muzea vystavujeme cca 80 kočárků velkých 
i loutkových převážně z dob socialismu, k vidění jsou i tzv. kukaně 
a  další. Přijďte zavzpomínat na to, v čem jste vy a vaše děti jezdily.. 
K nahlédnutí dále mrkačky, chodičky, hračky z GUMOTEXU aj. 
Součástí výstavy je také herna a retro kino v  galerii muzea. 
Vstupné spojené se vstupem do stálé expozice 50 a 40 Kč. 
Výstava potrvá do 15. září.

GALERIE GALVÍNA
VÁCLAV KAREL V GALVÍNĚ
Velmi známé ilustrace dětských knížek i volné kresby a obrazy 
umělce málo známého jména. Výstava připomene Karlovu tvorbu u 
příležitosti kulatého výročí 100 let od ukončení jeho studia na 
bechyňské keramické škole. 
Výstava potrvá do 30. září.

AJG
ALŠOVA ZEMĚ
– PODIVUHODNÉ STROJE A VYNÁLEZY
Nesoutěžní výstavní projekt, který má od roku 2017 (od předání 
názvu z Univerzity Karlovy v Praze) název Alšova země a každý rok 
má jiný podtitul – téma, které volně navazuje na výstavy souběžně 
probíhající v AJG. 

KERAPUNK – Výběr keramiky ze sbírek AJG
Projekt Kerapunk doprovází výstavu školských prací Alšova země. 
Tato kolaborace staví zdánlivě tradiční a neměnnou keramickou 
hmotu na roveň neustále se vyvíjejícím technickým zázrakům, 
a proto v názvu také nese jasný odkaz kyberpunkového sci-fi žánru.

RE – GENERACE
Dílo jihočeského sochaře Zdeňka Šimka a jeho vnučky Josefíny 
Jonášové, rovněž umělkyně/sochařky. Připomenutí toho, jakými 
způsoby lze přistupovat k materiálu a prostoru. To, co je v tomto 
případě důležitým sjednocujícím prvkem, je jejich otisk ve veřejném 
prostoru a inspirace v přírodě. 
Výstavy potrvají do 6. října.

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! 
Hledáme dobrovolníky a dobrovolnice!
Neváhejte a přidejte se k našemu týmu!!!

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.00 h, děti 0,5–1 rok / 
10.00–10.45 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 Táchová, 
email: tachova.lenka@gmail.com, 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 5. a 19. září / 9.00 hodin / Klubovna KD
Tel. 778 508 548, e-mail prosperitapisek100@seznam.cz.
Mgr. Alena Řezáčová, odborný poradce Assessment centra.
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  lep-
šení 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 ZÁŘÍ 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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4. STŘEDA VE 20.00

PŘES PRSTY
Komedie – ČR

Nová komedie Petra Kolečka o lásce 
pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že 

člověk sice udělá hodně chyb, ale 
přesto vždycky přijde od života nová 
šance. Hrají Petra Hřebíčková, Jiří 

Langmajer, Denisa Nesvačilová, Vojtěch 
Dyk, Jakub Prachař a další.

101 minut, mládeži přístupný 
od 12 let, 130 Kč

10. ÚTERÝ V 19.00

JIŘÍ KOLBABA
Ukradená země

(cesta napříč USA)

Beseda se slavným cestovatelem 
a fotografem.

100 minut, mládeži přístupný, 220 Kč

18. STŘEDA VE 20.00

PANSTVÍ DOWNTON
Drama – Velká Británie
Panství Downton, jeden 

z nejslavnějších televizních seriálů 
moderní éry, dospěl k velkolepé 

závěrečné kapitole, která se 
odehraje v kinech.

122 minut, české titulky, 
mládeži přístupný od 12 let, 120 Kč

20. PÁTEK V 17.00

PLAYMOBIL VE FILMU
Animovaný / Komedie / Dobrodružný – 

Francie, Německo
Další důležitá část dětských pokojů 

ožívá. Po Transformers nebo Legu si 
svůj celovečerní film vydupaly 

i figurky Playmobil.
99 minut, mládeži přístupný, 120 Kč

20. PÁTEK VE 20.00

TO KAPITOLA 2
Horor / Mysteriózní / Thriller – USA

V pokračování nejúspěšnějšího hororu 
všech dob, se do města Derry vrací zlo 
a členové Klubu smolařů spojují své síly 

na místě, kde to všechno začalo.
168 minut, české titulky, 

mládeži přístupný od 15 let, 130 Kč

25. STŘEDA VE 20.00

ROMÁN PRO POKROČILÉ

Komedie – ČR
Jaký je život rozvedených mužů, 

oddělených naštvanou exmanželkou od 
stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod 
na jejich morálku a sebevědomí? To vše 

se dozvíte v této romanticky korektní 
komedii s Markem Vašutem v hlavní roli.

95 minut, mládeži přístupný 
od 12 let, 130 Kč

28. SOBOTA V 17.00

PSÍ KUSY
Animovaný / Rodinný / Komedie 

– Kanada
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale 

veselý pes, který nic neví o skutečném 
světě plném nástrah. Užívá si nejlepší 

pochoutky a drbání každý den. Jednoho 
dne se ale bude muset vydat za plot 
svého bezpečného domova a zažije 

dobrodružství, které si ani ve snu 
nedokázal představit.

87 minut, český dabing, 
mládeži přístupný, 110 Kč

28. SOBOTA VE 20.00

RAMBO: POSLEDNÍ KREV

Akční / Dobrodružný / Thriller – USA
Ještě jednou, naposled a osudově 

přichází do kin John Rambo v podání 
Sylvestra Stalloneho. Pátým dílem 

„Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj 
téměř čtyřicet let dlouhý příběh 

legendární postavy akčního filmu.
99 minut, české titulky, 

mládeži přístupný od 15 let, 120 Kč

SPOLEK RODÁKŮ 
A PŘÁTEL BECHYNĚ

Vás srdečně zve na křest nových 
kalendářů na rok 2020 

nástěnný:

Bechyně Na skle 2020

a stolní:

Bechyně s okolím na 
starých pohlednicích

který se uskuteční 
ve středu 11. září 2019 

od 18.00 hod. 
v kavárně – přízemí Lázní Jupiter, 
Libušina třída čp. 188 v Bechyni.

Během křtu bude zahájen prodej 
kalendáře a proběhne představení nové 

knihy Pavla Brandejse 
Bechyně Na letním bytě. 

RADA SENIORŮ 
BECHYNĚ 

A PODPŮRNÁ JEDNOTA 
SVÉPOMOC 

zvou nejen seniory na podzimní 
Setkání s písničkou. To se uskuteční 

v sobotu 21. září 
od 15.00 hodin 

na Protivínce. 

Příjemné posezení se zpěvem si 
zpestříme povídáním o historii výroby 

keramiky v Bechyni.

 Městský zpravodaj Bechyně /ZÁŘÍ 2019 



Postřehy z lázní

 2. 9.  Vědomé dýchání 
  – pomocník pro uzdravení 16.00 

 2. 9. Filmový večer 19.00 

 4. 9.  Vědomé dýchání 
  v lázeňském altánu 16.00 

 4. 9.  Filmový večer 19.00 

 6. 9.  Osteoartroza 
  – prevence a pohybová léčba 14.30 

 9. 9.  Naši slavní rybníkáři 
  – přednáška altán 14.30 

 9. 9.  Meditace pro vnitřní zklidnění 
  – altán 16.00 

 9. 9.  Nahlédnutí do Tibetu + film 19.00 

 11. 9.  Pránájáma skutečně uzdravuje 
  – altán 16.00 

 11. 9.  Nejkrásnější světové melodie 19.00 

 12. 9.  Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00 

 13. 9.  Rahabilitace po operaci 
  kolenního kloubu 14.30 

 16. 9.  Hudební odpoledne 14.30 

16. 9.  Satsang – přírodní cesta 
  ke zdraví, dech 16.00 

16. 9.  Jóga prstů, další přirozená 
  cesta ke zdraví 19.00 

 18. 9.  Síla ajurvédských bylin 19.00 

 18. 9.  Satsang – přírodní cesta 
  ke zdraví, srdce 16.00 

 19. 9.  Nu Skin 
  – zlepšení životního stylu 15.00 

 20. 9.  Škola zad – přednáška 14.30 

 23. 9.  Bechyňské lázeňství 
  – přednáška altán 14.30 

 23. 9.  Režim dne pro dobré zdraví 
  – altán 16.00 

 23 .9.  Terapie mandalou 19.00 

 25. 9.  Pránájáma není jen 
  dechové cvičení 16.00 

 25. 9.  Kouzelná Indie 
  – beseda + film 19.00 

 27. 9.  Osteoporoza 
  – prevence a pohybová léčba 14.30

 30. 9.  Rok na Blatech + film 14.30 

 30. 9.  Satsang – přírodní cesta 
  ke zdraví, krev 16.00 

 30. 9.  Tajemství dávných léčitelů
  – přednáška + film 19.00 

   Těšíme se na Vás

Pránájáma

Cest k dlouhému životu ve 
zdraví je víc, ale každá předpokládá 
osobní snahu a rozhodnutí pro to 
něco dělat. Jinak jsme odsouzeni 
k  tomu, abychom jakž takž přežívali 
a k polykání chemických prášků, 
které ve finále vedou k prohloubení 
nemoci. Že je to možné, dokazuje 
ajurvéda, několik tisíc let stará 
indická věda, vyrůstající z hlubo-
kých duchovních kořenů, na rozdíl 
od medicíny, která je jen jednou 
z  jejich součástí. Pránájáma před-
stavuje důležitou ájurvédskou 
metodu k posílení vitality a k pod-
poře léčivých sil. Prána je vitální 
síla, energie, kterou když se 
naučíme ovládat získáme moc nad 
myslí a smysly a pránické síly 
používat k léčení těla i ducha. Je to 
nejdůležitější počin, který můžeme 
pro své zdraví udělat. Svým masážním účinkem nádechu a výdechu pránájáma působí na 
plíce a na  všechny tělesné orgány. Tato vnitřní masáž zlepšuje krevní zásobení orgánů, 

vyplavuje z nich jedovaté a odpadní látky, splavuje je do trávicího traktu a odtud z těla ven. Odkyseluje organismus rychleji než léky.
Pránájáma, vědomé dýchání je důležitým prostředkem i při léčbě psychologických a citových poruch. Výborně působí proti depresi, 

zbavuje zármutku a závislostí, snižuje napětí a stres. Pomoc je mnohem výraznější než u jakéhokoliv chemického stimulantu nebo drogy, 
navíc bez nežádoucích vedlejších účinků. 

V bechyňských lázních probíhá každé pondělí a středu odpoledne praktické cvičení pod vedením  absolventa školy pránájámy v Indii 
a s praxí na klinikách tamtéž.

Marie Rychlíková

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM

Taneční večery kavárna
19.30–22.30 hod. 
Vstupné 40 Kč

3. 9. úterý RM band
5. 9. čtvrtek Capella

10. 9. úterý Duo Echoes
12. 9. čtvrtek Capella
14. 9. sobota Allegro band
17. 9. úterý Capella
19. 9. čtvrtek Allegro band
21. 9. sobota Countrio
24. 9. úterý RM band
26. 9. čtvrtek Capella
28. 9. sobota Capella

Taneční večery sál 
19.30–22.30 hod. 
Vstupné 50 Kč

6. 9. pátek Ševětínka
13. 9. pátek Duo Echoes
20. 9. pátek Allegro band
27. 9. pátek Ševětínka

+ HLEDÁTE ZAJÍMAVOU 
PRÁCI A NEDAŘÍ SE? 
ZKUSTE PŘIJÍT 
K NÁM, RÁDI 
PORADÍME

Srdečně zveme všechny padesátníky 
a  výše s jakýmkoli zdravotním handicapem, 
nízkým vzděláním a potřebou se dále vzdě-
lávat, nacvičovat různé praktické dovednosti 
a propojovat se s ostatními ve skupinách, 
kde si vzájemně pomáháme rozvíjet svůj 
potenciál, podporovat se v seberozvoji i na 
hmotné rovině, vznikají zde i nová přátelství.

Připravujeme kulaté stoly s potenciálními 
zaměstnavateli, kteří by měli zájem tuto 
cílovou skupinu zařadit do svého pracovního 
kolektivu s možností čerpání finančních 
dotací a jiných výhod. Nabízíme získání 
řidičského průkazu zdarma, zaplatíme vám 
rekvalifikaci, přispějeme budoucímu za-
městnavateli…. 

Přijďte se zeptat na cokoliv, ve čtvrtek 
5.  a 19. září vždy od 9 hodin se na vás budu 
těšit v Kulturním domě v Bechyni.

Mgr. Alena Řezáčová, odborný poradce 
AC Tábor, Prosperita Písek z.s., 

mobil 778 508 548

ODPOLEDNE A VEČERY V ZÁŘÍ
(v 2. patře LD Olga) program je zdarma:
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+ MALÉ POVZDECHNUTÍ 
NAD MEZINÁRODNÍM 
MUZEEM KERAMIKY 
BECHYNĚ

Bechyně je místo s mimořádným geniem 
loci, od středověku je spojena s keramikou. 
Díky kvalitním surovinám v okolí města zde 
byla založena nejstarší česká keramická 
škola (1884). Ta se také stala Almou Mater 
mezinárodních keramických sympozií. Dá 
se říci, že zde byly ideální podmínky: 
prostory pro výtvarníky, materiál, výstavní 
prostory v prvních letech sympozií, která 
probíhají od roku 1966. První výstava se 
konala na školním dvoře, další v ambitech 
bechyňského kláštera. Na počátku 70. let byl 
citlivě (s minimálními úpravami původních 
prostor) zrekonstruován bývalý zámecký 
pivovar, který tehdy patřil státu, a vznikly 
velmi krásné a různorodé výstavní prostory. 
Postupně se depozitář muzea rozrostl na 
cca 3.000 kusů od více než 300 umělců 
prakticky z celého světa. Ne všechna 
sympozia proběhla v Bechyni (Uherské 
Hradiště, Karlovy Vary, Kostelec, Kunštát, 
Louny), ale Bechyně jasně vede (23 sym-
pozií). Kromě skvělých umělců ze zahraničí 
prošla sympozii špička české, potažmo 
československé keramiky. Ostatně, depo-
zitář na půdě muzea hovoří za vše; navíc 
v  něm jsou věci od umělců, kteří se sympozií 
neúčastnili, ale AJG získala jejich díla 
nákupy (např. Karel Nepraš a jiní).

Proto je mi velmi líto, že Mezinárodní 
muzeum keramiky nevystavuje keramiku. 
Přesněji vystavuje, ale pouze několik kusů 
velmi zvláštního výběru – mám na mysli 
výstavu s názvem Kerapunk a její velmi 
svérázný popis na stránkách AJG. Jestliže 
základním motivem výběru jsou keramická 
kolečka, tak opravdu nevím… Navíc verni-
sáž v pondělí 24. 6. 2019 v 17.00 je kontra-
produktivní – kdo sem, proboha, přijede?

Letos Mezinárodní muzeum keramiky 
jako hlavní výstavu prezentuje práce dětí 
a  mládeže v rámci projektu Alšova země. 
Není to málo na celou výstavní sezónu? 
Podotýkám, že rozhodně nejsem proti 
vystavování dětských prací – výstava je 
velmi pěkná – ani proti, dle mého názoru, 
zdařilé sochařské výstavě ve vstupním 
prostoru. Ale u výstavních prostor, loni už tak 
radikálně zmenšených, došlo k jejich 
dalšímu omezení. Loni byla v 1. patře 
ucelená expozice keramiky doplněná o 
výsledky 28. mezinárodního sympozia 2018, 
což dávalo smysl. Přitom dětské práce byly 
vystaveny rovněž, ale v přízemí v klenuté 
budově vpravo. Ta ovšem letos není ob-
sazena.

Dovedu si představit komentáře absol-
ventů, až přijedou na oslavu 135. výročí 
školy 20.–21. 9. 2019 a nechtěl bych být v roli 
kustodů, kteří budou zodpovídat dotazy. 
Pokud vím, nikdo školu nekontaktoval 
s  dotazem, zda neudělat opět průřezovou 
nebo učitelskou výstavu právě k výročí. 
Pevně věřím, že historizující výstava 
v  Zámecké sýpce a výstava Silný ročník 
alespoň částečně zachrání situaci…

Uvědomuji si, že se vyjadřuji možná příliš 
emocionálně, ale vystupuji z pozice asis-
tenta u sympozií od roku 1992 a člověka, pro 

něhož je keramika srdeční záležitostí. Vím, 
že se připravuje projekt přestavby bývalého 
Domu služeb na Mezinárodní keramické 
muzeum, doufejme, že se dočkáme repre-
zentativních prostor pro výstavu keramiky 
v  našem městě. První projekt na zřízení 
muzea v budově bývalého Jitexu byl zamít-
nut, druhý projekt na zřízení Mezinárodního 
institutu keramiky v budově bývalých jatek 
na stadionu rovněž. Doufám, že do třetice to 
vyjde. Ale opravdu už jenom doufám. A je mi 
velmi líto, že se Bechyně nejspíš nestane 
„hlavním městem keramiky“, jak jsme si to 
ještě před několika lety růžově malovali.

Prosím případné čtenáře mého článku, 
aby jej brali jako mé zcela osobní stanovisko, 
nikoli stanovisko naší školy. Nechci šířit 
„blbou náladu“, ale přiznám se, že jsem 
skeptik. Je to mé soukromé povzdechnutí 
nad tím, že Mezinárodní muzeum keramiky, 
které mělo potenciál minimálně evropský, 
ne-li světový, se stává stále více provinčním. 
Věřím, že se v budoucnu situace změní – 
pokud možno k lepšímu. 

Nemohu si nepřipomenout esej Karla 
Čapka z roku 1924 Hledám hliněný džbánek. 
Již tehdy psal o tom, že hrnčířské řemeslo 
pravděpodobně vyhyne. Zatím nevyhynulo. 
Ale keramika není jenom hrnčířství a já mám 
pocit, že se v posledních letech zachránci 
keramiky pokoušejí dostat tento materiál do 
konceptuálního umění. Zachrání to kerami-
ku??? Těžko říct. Možná ji to nějakým způ-
sobem „zpopularizuje“ v očích mladé gene-
race, ale je to cesta k záchraně? Keramika 
má své limity, vychází z ovládání řemesla, 
což není tak docela snadné a vůbec to není 
málo. A bohužel si myslím, že právě tím 
řemeslem se pohrdá a že převládá názor, že 
s hlínou se dá pracovat jakkoli, aniž by 
„tvůrci“ měli ponětí o tom, co hlína vlastně je. 
Staří hrnčíři měli k řemeslu takovou úctu, že 
při točení kopali do kruhu bosí. A o hlíně 
mluvili jako o džbánkařském zlatě. My zde 
máme zlata až nad hlavu, ale nevážíme si 
ho.

Jiří Novotný, člen správní rady 
organizace Mezinárodní sympozium 

keramiky, o.p.s.

Poznámka redakce:
Dle našeho zjištění se začne stavět ještě 

na konci letošního roku a celá rekonstrukce 
bude trvat jeden kalendářní rok. Na strán-
kách investora je vypsaná veřejná zakázka, 
nabídky se podávají do 28. 8. 2019, pokud 
nebude termín prodloužen. Milovníci 
keramiky budou tedy moci obdivovat 
exponáty v nových prostorách už v první 
polovině roku 2021. Náklady na rekonstrukci 
jsou vyčísleny na necelých 27 milionů bez 
DPH. Částku uhradí z 85 % Evropská unie, 
zbytek zaplatí Jihočeský kraj.

+ KULTURNÍ 
STŘEDISKO MĚSTA 
BECHYNĚ DĚKUJE ZA 
PODPORU 
KULTURNÍHO LÉTA 
2019

Ministerstvu kultury České republiky, 
Jihočeskému kraji, Nadaci ČEZ, Českému 
rozhlasu České Budějovice, Městu Bechy-
ně, Jihočeské televizi, Kulturne.com, MAS 
Lužnice, Micro-Epsilonu, obci Sudoměřice 
u  Bechyně, obci Vlastiboř, RC Hrošík, ZUŠ 
Václava Pichla, SDH Bechyně, Panství 
Bechyně, Farnosti Bechyně, Farnímu sboru, 
La Pellegrině pod vedením Dirkjana 
Horringy, Českým dráhám, Městské policii, 
Policii ČR, ZŠ Školní, Službám města 
Bechyně, Lázním Jupiter, Zahradnictví u 
Benešů, DJ Paul a DJ Lübke, Optice Ursíny, 
Čajobaru U Sovy, Penzionu U Pichlů. Za 
pomoc při organizaci Standovi Fukovi, 
Jardovi Drdovi, Jirkovi Uchytilovi, Danu 
Dvořákovi, Janu Škorcovi, Dagmar Cibul-
kové, Heleně Příhodové, Petrovi Vyměta-
lovi, Zdeňkovi Bartákovi a všem za-
městnancům Kulturního střediska města 
Bechyně. A v neposlední řadě panu 
starostovi Ing. Pavlu Houdkovi. Dále bych 
chtěl poděkovat Vám divákům, pro které vše 
děláme, a doufáme, že se Vám naše akce 
líbí, i když letošní akce doprovázelo roz-
marné letní počasí.

Za Kulturní středisko města Bechyně 
Mgr. Štěpán Ondřich 
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+ VČELY A ZLODĚJI

Dnes vám zloděj může ukradnout takřka 
cokoliv. I včely. Do letošního jara jsem o tom 
četl jen v novinách, nakonec jsem si to celé 
musel prožít jako poškozený.

Rád bych poděkoval bechyňskému 
oddělení Policie ČR za rychlé vyšetření a od-
halení viníka z Radětic. Poděkování také 
patří užšímu vedení bechyňských včelařů, 
kteří celou situaci vyřešili korektně a rychle. 

Hanba však zloději, který ani po pěti 
měsících nebyl schopný uhradit škodu v plné 
výši!

Bc. Pavel Štrouf



Z historie

+ ZALOŽENÍ 
BECHYŇSKÉHO 
HRADU

Rok 2019 vstoupil do své druhé poloviny 
a nezbývá si jen postesknout, že v záplavě 
slavných osmiček ve 20. století byla 
loňského roku opomenuta taková maličkost, 
jakou je 750 výročí založení bechyňského 
hradu Přemyslem Otakarem II. Král tehdy 
povýšil předhradí na městečko. Jeho obča-
nům udělil zvláštní práva mimo jiné proto, 
aby tím získal dobré obhájce hradu proti 
zpupným sousedům – Vítkovcům. Okolní 
vesnice, jmenované v dobovém dokumentu 
z roku 1268 loňské oslavy nepropásly…

V roce 2019 je několik historických mez-
níků, které stojí za připomenutí. V prvé řadě 
je to rok 1039, kdy se Bechyně stává 
středem církevního dění na jihu Čech – 
ustavuje se zde arcijáhenství – a je také i 
ústředím župy, později kraje. Úřad arcijá-
henský v této době obyčejně zastávali 
pražští kanovníci, „kteří občas osady svého 
okršku visitovali, přísně o to dbajíce, aby 
kázeň církevní všady byla zachována pro 
zlepšení církevního zřízení i utužení duchov-
ní kázně v Čechách“. Bylo tak činěno 
prostřednictvím papežských legátů, čili 
vyslanců.

Bechyně je v té době popisována jako 
první bašta pražského biskupství na odleh-
lém jihu, župa jako obrovský celek, táhnoucí 
se až k šumavské zemské hranici. Letopisec 
píše: „Bechyňský kraj podobá se křídlu, jež 
malíři malují andělům…“

Druhá zpráva se datuje k roku 1219, to je 
již Bechyně středem rozsáhlých statků 
pražského biskupství, což potvrzují četné 
odkazy z ústřední církevní správy doby krále 
Vladislava. Proti dosavadnímu řádu v zemi 
se snažil biskup Ondřej posílit církevní moc, 
střetl se s králem Přemyslem Otakarem I., 
ale i s národem. Střet byl tak ostrý, že biskup 
kázal zastavit bohoslužby a odešel do vy-
hnanství. Král v odvetu zastavil všechny 
biskupské statky a jejich správu s výnosy 
připojil ve prospěch královské komory. Spo-
ru nepomohly ani domluvné dopisy papeže 
Honoria III., ani papežské potvrzení inter-
diktu nad Čechami, neboť většina kanovníků 
a také arcijáhen Vecemil Bechyňský konali 
dále bohoslužby podle králova přání. Spor 
se urovnal teprve tehdy, když král a sněm 
nabídl nové podmínky s tím, že práva ústavy 
budou zachovány a biskupovi bylo nabíd-
nuto hmotné odškodnění. Dne 11. července 
1219 vydal papež Honoria III. rozkaz, aby 
mimo jiné bechyňský arcijáhen Vecemil 
opustil svoje místo. Král však hájil své 
arcipryšty a ani královská komora nevydala 
biskupské statky – papež tedy biskupům 
Řezenskému a Pasovskému dne 2. srpna 
1219 přikazuje obnovení apoštolské stolice 
v Čechách.

Po tomto střetu upadá i význam Bechyně 
a Antonín Sedláček k tomu píše: „Poněvadž 
pak Bechyně se všemi statky sloučena byla 
s biskupským panstvím, jehož hlavním 
sídlem byl Týn nad Vltavou, zmizela záhy 
důležitost Bechyně, dřevěné budovy a ploty 
osadu ohražující shnily v brzkém čase. Mimo 
valy jež obklopovaly pustý kopec se upomí-

nek na starou dobu nedochovalo. Chrám 
nějaký snad neb jednotlivá budova spuštění 
to přetrvaly“. A další historik k tomu dodává: 
„castellanus Bechinensis w listinách XII a 
XIII století již nikde se nejewí, prawdě 
podobné jest, že ačkoli jméno kraje 
Bechyňského wždy podrženo, auřadowé 
wšak krajští již tehdáž jinam, do města 
Písku, se byli přestěhowali“. Bechyně se 
opět vzmáhá a nabývá důležitosti až po roce 
1268.

A k roku 1219 je i první zmínka o Seno-
žatech, kdy je zmiňován jistý Pribislau 
(Přibyslav) ze Senožat.

Třetí událost se odehrála před 600 léty, 
v  roce 1419. Po upálení Mistra Jana Husa 
byli toho roku z rozkazu krále katoličtí kněží 
opět uváděni na svá místa a husitští kněží 
byli z kostelů vyháněni jako bludaři a kacíři. 
„Proto Mikuláš z Husi vyzval lid k velkému 
a  rozhodujícímu shromáždění Husitů na 
horu Tábor u Bechyně, na den Sv. Máří 
Magdalény, 22. července 1419 a ohlásili ji 
všude po Čechách i Moravě. Následkem 
toho kde kdo mohl, muži, ženy a děti, lidé 
všelikého stavu a povolání, brali poutnickou 
hůl do ruky a ze všech stran se ubírali k této 
náboženské slavnosti pod širým nebem. 
Výsledek byl ohromující, dostavilo se 42 000 
mužů, žen a dětí…

Na nejvyšším výstupku pláně byl posta-
ven plátěný stan na způsob kaple s oltářem, 
kde se konaly služby boží a rozdávala se 
večeře Páně pod obojí. Od časného rána 
přicházeli lidé z nejbližších osad včele 
s knězem a svátostí za zpěvu náboženských 
písní. Později vycházeli přítomní vstříc 
přicházejícím poutníkům v procesích a vy-
kazovali každému poutníku jeho místo na 
hoře. Kdokoliv přišel, byl bratrem a sestrou, 
rozdíly stavů nebyly šetřeny. A poté začala 
slavnost – kněží si rozdělili duchovní služby 
mezi sebe: učenější a výmluvnější kázali na 
určených místech, mužům zvlášť, ženským 
zvlášť a dětem zvlášť a to od časného rána 
až do poledne. Druzí kněží zpovídali pout-

níky, třetí po přečtení mše svaté podávali 
večeři Páně pod obojí – toho dne přistoupilo 
k podání na 20 tisíc mužů, žen a dětí.

Tak bylo stráveno toho dne dopoledne. 
V  čase oběda byli poutníci přivedeni na 
místo, kde se pro ně připravovalo jídlo. Co 
kdo s sebou přinesl k jídlu, posloužilo všem 
v  bratrské lásce tak, že se každému dostalo 
rovného dílu – tehdy bratři a sestry nehledaly 
rozdílu mezi mým a tvým.

Hodujíce v tomto náboženském nadšení 
byli jako jedno srdce, jedna vůle, ani píšťalka 
se neozvala, ani světský zpěv při citeře ani 
jiný nástroj nezazněl. Nebylo zde ani opoj-
ných nápojů, netancovalo se, nehrálo se 
v  kostky ani v jiné hry, ba ani děti se nebavily 
obvyklým dětským povyražením. Celé shro-
máždění strávilo zbytek dne rozmlouváním 
o  svornosti, lásce a věrnosti ke kalichu.

A když všichni posilnili ducha i tělo, 
povstali a vedeni kněžími pomodlili se na 
poděkování Bohu před oltářem a s nej-
světější svátostí pak celou horu obešli. 
Panny šli před svátostí, za ním ostatní 
zástupy podle toho, ke kterým patřili. 
Nakonec učinili sbírku pro hospodáře, 
kterým byla pole pošlapána a rozcházeli se 
v  tichu a pokoji…

O této slavné pouti se zvěst donesla ke 
králi Václavovi IV. Poslové mu donesli, že 
vůdcové tohoto zástupu jej chtěli svrhnout 
z  trůnu a dosadit na jeho místo Mikuláše 
z  Husi a mimo to, že si chtějí zvolit i jiného 
arcibiskupa.

I když vše byla pustá lež, královská rada 
se tímto zabývala, uvědomovala si, že 
ohromné shromáždění má velkou politickou 
váhu a může být pro ně nebezpečné. Král 
projevil značné znepokojení a tak purkrabí 
ve svých krajích zakázali pod trestem smrti 
návštěvu hory Tábor. Přesto však horu dále 
navštěvovali pěší i jízdní z okolí, ale i z Plzně, 
Prahy, Domažlic, Hradce Králové a z mnoha 
míst Moravy…“

Zpracoval Josef Štefl
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+ ŠKOLA 
O PRÁZDNINÁCH 
A V ZÁŘÍ

Počátkem července proběhly oblíbené 
kurzy pro veřejnost. Letos se konal již 
25. ročník a byl nejpočetněji obsazen 
(účastnilo se více než 120 frekventantů). 
Součástí kurzů bylo pálení pece na dvoře 
školy a závěrečná výstava ve školní Galerii 
Na chodbě.

Absolvent školy z roku 1972 a bývalý 
dlouholetý kolega akad. soch. Jan Benda 
uspořádal výstavu v Galerii Na chodbě 
v  prvním patře školy s názvem Keramické 
věže. Prezentuje práce z let 2013–2018 
pálené v redukční atmosféře, a pastely, které 
velmi vhodně expozici keramiky doplňují. 
Výstava potrvá do 30. 9. 2019, takže 
návštěvníci školy ji mohou vidět také při 
oslavách 135. výročí 20.–21. 9. 2019. 
Během prázdnin je možné školu navštívit po 
domluvě na telefonním čísle 723 165 306. 
Vzhledem k příslovečné skromnosti autora 
proběhla výstava bez vernisáže, ale roz-
hodně stojí za vidění. Srdečně zveme!

Již osmý ročník Keramických trhů 
Bechyně proběhl opět za účasti naší školy. 
Na již tradičním místě v parku na náměstí 
pan akad. soch. Miroslav Oliva předváděl 
točení na kruhu – děti měly možnost vytvořit 
si za jeho pomoci hrneček nebo misku. 
Práce s dětmi se účastnila také předloňská 
absolventka naší školy Marie Kučerová. 
Oběma patří velké poděkování.

Po řadě let dochází k zásadní záležitosti, 
a to k opravě budov naší školy a domova 
mládeže. Projekt se nazývá Snížení 
energetické náročnosti budov SUPŠ 
Bechyně a Domova mládeže SUPŠ 
Bechyně. Od jeho schválení v červnu 2016 
došlo k řadě změn. Předmětem projektu je:

ź rekonstrukce a zateplení střech na 
všech objektech školy;

ź zabezpečení obálky všech objektů 
školy a výměna výplní (tj. výměna oken 
a zateplení všech objektů školy, tedy 
staré budovy,  tě locvičny,  velké 
přístavby z přelomu 50. a 60. let, 
dílenské přístavby ze 70. let a domku 
přiléhajícího ke škole, tzv. školnického, 
kde je dnes umístěna školní knihovna a 
čítárna);

ź vzduchotechnika a její rozvod po celé 
škole;

ź rekonstrukce kotelny;

ź kompletní rekonstrukce kuchyně na 
domově mládeže (výměna oken, nové 
podlahy v kuchyni, veškeré kuchyňské 
vybavení včetně vzduchotechniky); 
výměna oken v kuchyni a jídelně a 
následné zateplení objektu;

ź kompletní výměna oken a následné 
zateplení celého pavilónu B domova 
mládeže.

Realizace projektu začala 24. 7. 2019 
a  potrvá do 22. 10. 2020. Projekt je z 40 % 

financován z prostředků EU (Ministerstvem 
životního prostředí ČR, Státním fondem 
životního prostředí) a z 60 % zřizovatelem 
školy (Odborem školství, mládeže a tělo-
výchovy Jihočeského kraje). Přestože 
nebude jednoduché sladit rekonstrukci školy 
s provozem školy, je významné, že 
rekonstrukce byla zahájena.

Velmi zajímavá výstava probíhá v 
Zámecké sýpce. Nazývá se Silný ročník a 
účastní se jí akad. soch. Miroslav Oliva. 
Spolu s ním vystavují jeho kolegové Miroslav 
Páral, Jitka Wernerová, Karel Bečvář a Jan 
Samec. Derniéra výstavy bude součástí 

oslav 135. výročí školy a předběžně je 
plánována na 21. 9. 2019 v 15.00. Srdečně 
zveme!

A stejně tak si dovolujeme pozvat na 
oslavy 135. výročí založení naší školy. 
Konají se 20.–21. 9. 2019, program bude 
upřesněn a zveřejněn na počátku září.

Poslední pozvání se týká již tradiční 
výstavy maturitních a klauzurních prací 
žáků naší školy v Galerii M v Milevsku. 
Instalace proběhne 2.–3. 9. 2019, vernisáž 
4. 9. 2019 v 17. 00 a výstava potrvá do 27. 9. 
2019.

Jiří Novotný
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+ DAVID TUPÝ MEZI 
NEJLEPŠÍMI 
EVROPSKÝMI 
KOULAŘI

V polovině července proběhlo ve švéd-
ském městě Borås mistrovství Evropy junio-
rů do 19 let v atletice. A díky skvělým výsled-
kům v předchozí části sezony zde nemohl 
chybět ani atlet Bechyňského atletického 
klubu David Tupý, který reprezentoval 
Českou republiku ve vrhu koulí. Start na 
šampionátu ve Švédsku byl jeho premiérou 
na tak velké soutěži, ale na jeho závodění to 
nebylo příliš znát. Nejprve suverénně po-
stoupil z 5. místa z kvalifikace, ve finálovém 
závodě pak své umístění zopakoval a vý-
konem 19,36 m obsadil 5. místo. V šesté 
sérii pokusů se dokonce na několik minut 
dostal i na bronzový stupínek, soupeři však 
také zareagovali. Na bronzovou medaili bylo 
potřeba vrhnout 19,76 m, na stříbro pak 
20,07. Výkonu stříbrné kvality dosáhl David 
v páté sérii, bohužel však mimo výseč… 

Přesto je 5. místo fantastickým úspěchem 
a  celá účast na ME obrovskou zkušeností 
pro další Davidovu kariéru.

Vydařenému startu na ME předcházely 
i  další úspěchy na domácích soutěžích. 
Nejprve v polovině června v Praze získal titul 
mistra České republiky v kategorii do 22 let, 
na počátku prázdnin pak v Olomouci vy-
bojoval i titul mezi juniory, když si vytvořil svůj 
osobní rekord s koulí 6 kg 19,41 m. 

Bezprostředně po návratu z ME se zú-
častnil i mistrovství republiky mužů a žen 
v  Brně, kde si dokázal zlepšit osobní rekord 
s koulí 7,26 kg na 17,34 m a díky tomu získal 
bronzovou medaili. Několikrát také vylepšil 
krajský rekord v  kouli juniorů: z loňských 
18,02 na aktuálních 19,41 m, v historických 
tabulkách ČR je David tímto výkonem na 
6. místě a má velké ambice překonat i re-
kordní výkon 20,09 m… Do konce sezóny 
bude mít ještě několik příležitostí…

Rudolf Blažek

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

TURISTICKÝ POCHOD 
A CYKLOTURISTICKÁ JÍZDA

BECHYŇSKÁ OSMA
Termín konání:  sobota 7. září 2019 
Trasy pro pěší:  5–50 km
Trasy cyklo:  10–80 km

Místo startu:  Muzeum turistiky v Bechyni
  Široká ul. čp. 48 
  od 07:00 do 10:15 hod.

Cíl pochodu– budova Muzea turistiky 
v Bechyni, Široká ul. čp. 48 (dvůr muzea) 
Trasy vedou okolím Bechyně, údolím Lužnice 
a  potoka Židova Strouha. Navštívit můžete Týn 
nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí, Dubový 
vrch, přírodní park Plziny, horu Tábor...

Petr Chaloupek,Tel: 737 529 220, 
E-mail: bechyne.kct@seznam.cz,  

www.kct.bechynsko.cz
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Shotokan Karate Klub 
Bechyně pořádá 

NÁBOR 
A OTEVŘENÝ

 TRÉNINK KARATE
Nevíte, zda je karate vhodným sportem 

pro Vaše dítě? 
Přijďte se podívat, jak vypadá trénink 

karate a o čem to celé vlastně je.

KDO: Všichni zájemci od 6 let věku
KDY:  Čtvrtky 5., 12. a 20. 9. 2019
 17.30–19.00
KDE: Sportovní sál – FABI Bechyně
 (Písecká 376, vchod ze zahrádky)

Posilování s vlastním tělem, orientace 
v  prostoru, protahovací cvičení, zlepšení 
kondice a koncentrace, respekt a disci-
plína

V případě dotazů kontaktujte:
Fryšová Kateřina
Tel: 730/848636 

Mail: katerina.frysova@centrum.cz
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Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky 
Tetra hnědá, Dominant ve všech bar-
vách a Green Shell – typu Arakauna.

Stáří:     14 – 19 týdnů
Cena: 159 – 209 Kč/ks

Prodej Bechyně u vlakového nádraží 
19. 9. a 19. 11. 2019 – 14.15 h
28. 9. a 26. 9. 2019 – 14.00 h

Výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky

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

www.drubezcervenyhradek.cz

Kombinovaná spotřeba: 4,9 – 7,1 l/100km
CO  kombinované: 129 – 162 g/km2

Elegantní ŠKODA SUPERB

skoda-superb.cz

přijíždí s řadou inovací
Vlajková loď automobilky ŠKODA se představuje 
v designově osvěžené podobě, a navíc nově 
i ve verzi SCOUT, která díky zvýšenému podvozku 
a inteligentnímu pohonu 4x4 vybízí k dobrodružství
a pokoření náročnějšího terénu.
Řada moderních asistenčních systémů se stará 
o bezpečnost posádky a řidiči poskytuje dokonalou 
ovladatelnost vozu. Přesvědčte se sami u svého 
oblíbeného prodejce a rezervujte si bezplatnou 
testovací jízdu. Na Vás záleží.

   NOVÁ
ŠKODA
 SUPERB
SCOUT

 Na Vás záleží

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

NEJLEVNĚJŠÍ 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ

 
400 Kč/prm

bříza   
 800 Kč/prm

dub
    

850 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

950 Kč/sprm  

 1000 Kč/sprm

 

 

 

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

 
 

  

VYROBÍME ŘEZIVO ZA VÝHODNÉ CENY V KRÁTKÉM

ČASOVÉM INTERVALU

LIBOVOLNÉ ROZMĚRY + DOPRAVA ZAJISTĚNA AŽ NA VAŠI

STAVBU

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL. 774 532 901, 608 902 420

TRÁMY, LATĚ, PRKNA

POTŘEBUJETE NAŘEZAT

KROV? Hledáme ke koupi 
dům nebo chalupu 

na Bechyňsku.

Tel: 724 131 747
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