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LISTOPAD 2019

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
LISTOPAD 2019

 94 let Rychtářová Milada
 88 let Nejedlý Karel
 87 let Drha Miroslav
  Linhartová Jarmila
 85 let Vítek Miloslav
 84 let Havránková Marie
 83 let  Škorec Štefan
 81 let Kubeš Bedřich
  Vítková Alena
 80 let Kuželová Hana
 79 let Boldišová Drahomíra
  Volfová Miroslava
 78 let Kavková Mária
 77 let Miková Anna

POZOR! Redakce oznamuje, že 
v prosinci vyjde zpravodaj barevně 
jako dvojčíslo. V lednu tedy zpra-
vodaj z technických důvodů 
vycházet nebude! 
Své příspěvky pro oba měsíce 
posílejte nejpozději 17. listopadu 
na propagace@kulturnidum.cz

WSKA 20.–22. 9. 2019 Lisabon 
Portugalsko, účast 25 států,
446 závodníků

Na mistrovství světa v Portugalsku potvr-
dil Martin Hána ve sportovním boji kumite 
své kvality a v juniorské kategorii do 21 let, 
kde startovalo 46 závodníků ze 14 států, 
postupně porazil soupeře z Belgie, Švýcar-
ska, Anglie, kolegu z  reprezentace ČR a ve 
finále udolal i  domácího soupeře z Portugal-
ska a stal se jako jediný z početné 
reprezentační výpravy ČR mistrem světa.

Michal Polanecký

+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 3. října 2019 se v Bechyni 
konalo letošní třetí vítání občánků. V obřadní 
síni starosta Ing. Pavel Houdek přivítal mezi 
občany města celkem třináct dětí: Terezu 
Dvořákovou, Tinu Marii Koláčkovou, Julii 
Trnkovou, Valerii Podhorovou, Kamilu Slád-
kovou, Sáru Hubáčkovou, Matyáše Marka, 
Emu Hlasovou, Elenu Škorpilovou, Kateřinu 
Jurigovou, Filipa Chmelaře, Stelu Rybáč-
kovou a Dominika Albrechta, tedy deset 
děvčátek a tři chlapce. O hudební program 
se postarali žáci ZUŠ V. Pichla pod vedením 
pana učitele Luboše Zíty. Rodiče pro své děti 
obdrželi drobné dárky, peněžní poukaz 
a  pamětní list, maminky květinu. Svou účast 
stvrdili přítomní podpisem v pamětní knize 
Sboru pro občanské záležitosti Bechyně.

SPOZ při MěÚ v Bechyni

MARTIN HÁNA JE MISTREM SVĚTA 
V KARATE

Dne 10. 10. 2019 přijali na radnici staros-
ta a místostarosta sourozence Hánovi, aby 
jim poděkovali za skvělou reprezentaci 
Bechyně a zároveň ocenili jejich výkony na 
mistrovství světa WSKA karate v Portu-
galsku, kde Martin získal titul mistra světa 

v  kumite v juniorské kategorii do 21 let 
a  Tomáš skvělé 5. místo v sestavách kata.

Oběma bechyňským rodákům byly 
předány věcné dary – cyklistický trenažér 
pro zimní přípravu a poukaz na nákup 
sportovního vybavení.

+ NOVÁ ORDINACE 
PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE V BECHYNI

Občané Bechyně a okolí se již brzy 
dočkají nové ordinace praktického lékaře, 
která by se měla otevřít v prosinci 2019 
v  prostorách bývalé ordinace lékařské 
pohotovostní služby v domě s pečovatel-
skou službou v ulici Školní č.p.1009.

Město iniciovalo u Jihočeského krajské-
ho úřadu a zdravotních pojišťoven vypsání 
výběrového řízení na poskytovatele služeb 

v  rozsahu všeobecného praktického lékař-
ství. Po ukončení výkonu činnosti MUDr. Jiří-
ho Bočka k 1. 6. 2019 zůstalo velké množství 
pacientů (zejména seniorů) bez svého ob-
vodního lékaře a obracejí se na město s žá-
dostí o pomoc. Město má velmi omezené 
možnosti, jak situaci řešit, ale jednou z nich 
bylo nabídnutí vhodných nebytových pros-
tor, které by splňovaly požadavky pro rychlé 
zahájení činnosti nové ordinace.

Zastupitelstvo města po důkladném zvá-
žení, co je pro občany důležitější, odsouhla-
silo zrušení lékařské pohotovostní služby 
v Bechyni k 31. 10. 2019, a tím umožnilo 

poskytnout tyto prostory pro novou ordinaci 
praktického lékaře.

Lékařská pohotovostní služba (LPS), 
která byla v Bechyni zřízena jako nevýjez-
dová ambulantní péče v případech náhlé 
změny zdravotního stavu nebo zhoršení 
průběhu onemocnění, se totiž již delší dobu 
potýkala s obrovským problémem při sesta-
vování služeb sloužících lékařů a byla 
veřejností velmi sporadicky využívána.

Nejbližší LPS zůstává v Týně nad Vltavou 
případně v Táboře.

Při život ohrožujícím stavu volejte vždy 
rovnou 155.

!



+ OZNÁMENÍ 
VEŘEJNOSTI

Jelikož se již delší dobu potýkám 
s problémy týkajícími se údržby vnitřních 
prostor kaple sv. Michala na starém 
hřbitově v Bechyni, které se zatím nedaří 
úspěšně řešit, jsem nucena oznámit veřej-
nosti tuto zprávu: Z důvodu nedostatečné 
údržby, nevyhovujícímu a nedůstojnému 
prostředí se zde nebudou vykonávat 
žádné smuteční obřady. Pokud se v bu-
doucnu najde nějaké rozumné řešení, rádi 
se k obřadům v kapli sv. Michala vrátíme.

O případné změně situace budu veřej-
nost touto cestou včas informovat. Všem 
děkuji za pochopení.

Alena Hlasová
Pohřební služba Bechyně

!

+ PRO OBČANY ŽIJÍCÍ 
NA ÚZEMÍ MAS 
NABÍZÍME PROJEKT 
„NOVÝ START“

Centrum mladé rodiny Milísek z Milevska 
vám představuje nový sociální projekt, který 
bude realizovat od ledna roku 2020 
v  prostorách Kulturního střediska v Bechyni. 
Projekt „Nový start“ je financován z ESF – 
OP Zaměstnanost prostřednictvím MAS 
Lužnice a zaměřuje se na podporu neza-
městnaných osob, ohrožených sociálním 
vyloučením, žijících na území MAS Lužnice.
V rámci aktivit projektu dojde k bezplatné 
a  cílené podpoře neaktivních osob na 
pracovním trhu a nabídce těchto aktivit:

1) Motivačně–vzdělávací podpůrný 
program projektu cílený na aspekty 
ovlivňující získání zaměstnání. Účastníci 
projektu tak budou proškoleni v oblasti 
právního minima, získají měkké do-
vednosti přispívající k návratu na trh 
práce a s pomocí psycholožky se naučí 
pracovat s vlastním Já, stanoví si osobní 
i  pracovní cíle a podpoří své zdravé 
sebevědomí, neboť neznalost svých 

vlastních hodnot a umění uvědomit si své 
vlastní kvality, je mnohdy značnou pře-
kážkou na cestě za novým zaměstnáním 
či kariérou.

2) Získání rekvalifikace dle vlastního 
výběru či řidičského oprávnění (např.: 
certifikovaná chůva, pracovník v so-
ciálních službách, svářečský kurz, 
masérský kurz …) 

3) Prostor pro individuální konzultace 
s  odborníkem, kde klient dostane 
možnost konzultovat svoji tíživou situaci 
s konzultantem poradny, psychologem 
nebo právníkem, s cílem přispět k lep-
šímu duševnímu stavu klienta. 

Poradna „Nový Start“ bude otevřena od 
března 2020 vždy dva dny v týdnu (PO a ST) 
v čase 8.00–16.00 hod.

Účastníky projektu Nový start se mohou 
stát uchazeči o zaměstnání evidováni na 
úřadu práce, zájemci o zaměstnání – kteří 
jsou zaměstnáni, ale z nejrůznějších důvodů 
poptávají nové zaměstnání nebo osoby na 
mateřské a rodičovské dovolené, které se 
nemohou do zaměstnání vrátit z důvodu 
nemožnosti skloubení rodinného a pra-
covního života. 

+ INTERAKTIVNÍ 
ÚŘEDNÍ DESKY
V BECHYNI

Od 16. října 2019 přešlo město Bechyně 
k uveřejňování dokumentů na úřední desce 
v elektronické podobě. Panely s elektronic-
kým zobrazovacím zařízením jsou umístěny 
v dolní části náměstí T. G. Masaryka před 
parčíkem a u obchodního domu Rubín. 

Informace na elektronických panelech 
jsou k dispozici 24 hodin denně. Ovládání je 
velmi jednoduché, uživatel si zobrazuje 
obsah úřední desky pomocí dotyku. Kromě 
úřední desky je možné na elektronických 
panelech vyhledat další informace a prak-
tické návody na postup při vyřizování nájmu 
bytu, trvalého pobytu, uzavření manželství, 
místních poplatků, stavebních řízení apod.  
Tematicky rozdělené situace obsahují body, 
ve kterých najdete postup řešení. Další 
informací na elektronických panelech jsou 
telefonické kontakty pracovníků Městského 
úřadu Bechyně. 

I nadále je samozřejmě na webových 
stránkách města zajištěn nepřetržitý dálkový 
přístup k obsahu úřední desky prostřed-
nictvím internetu. Elektronická úřední deska, 
kromě efektivního zveřejňování, také šetří 
náklady úřadu za papírové zveřejňování 
dokumentů. Zajišťuje jejich automatizované 
zveřejňování již po jejich zpracování cestou 
elektronické spisové služby úřadu.

Informační desky Na Libuši, v Senoža-
tech a Hvožďanech zůstanou beze změn. 
Projekt elektronizace veřejné správy vznikl 
za přispění Nadace ČEZ z grantového 
programu Podpora regionů. 

Dagmar Cibulková, referentka odboru 
vnitřních a sociálních věcí

+ SVOZ BIOODPADU DO 
KONCE ROKU 2019

Vývoz nádob na bio odpad se uskuteční 
11. a 25. listopadu, což bude i poslední svoz 
v letošním roce.

Důležitá je čistota! Igelitové sáčky a dal-
ší odpad jsou nežádoucí příměsi a negativně 
ovlivňují kvalitu kompostu. Pokud máte 
biodopad v plastovém sáčku či tašce, je 
nutno obsah vyprázdnit do nádoby biood-
padu a sáček vyhodit do separační nádoby 
na plast. Existují ale také pytlíky z  bioplastu 
určené ke kompostování. Ty lze do biopopel-
nice bez problémů vyhodit.

Víte, že existují dokonce i ekologické 
sáčky na psí exkrementy z kukuřičného 
škrobu? Ovšem ty s obsahem již do BIO 
odpadu NEPATŘÍ. Přesto je dobré je použí-
vat, protože se na skládce rozloží, na rozdíl 
od těch běžných. Jen jsou dražší, ale pokud 
to myslíte s ochranou přírody vážně...

Veškerý i objemný bioodpad (větve, 
tráva, ovoce...) lze celoročně ukládat ve 
sběrném dvoře.

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

RÁDI PORADÍME

Srdečně zveme všechny padesátníky 
a výše s jakýmkoli zdravotním handi-
capem, nízkým vzděláním a potřebou se 
dále vzdělávat, nacvičovat různé praktic-
ké dovednosti a propojovat se s ostat-
ními ve skupinách, kde si vzájemně 
pomáháme, podporujeme se a vznikají 
zde i nová přátelství.

V současné době sestavujeme další 
vzdělávací skupinu, pro kterou připravujeme 
další zajímavé rekvalifikace, workshopy 
a motivační bloky.

Připravujeme také kulaté stoly se za-
městnavateli, kteří by měli zájem tuto cílovou 
skupinu zařadit do svého pracovního ko-
lektivu s možností čerpání finančních dotací 
a jiných výhod.

Připravili jsme právě pro vás motivační 
seminář se zaměřením na osobnostní rozvoj 
a tím i snazší nástup do práce. Tak proč to 
nezkusit právě u nás? 

Seminář se bude konat 
od 18. do 22. listopadu, 

vždy od 14 hodin 
v Kulturním domě v Bechyni.

Pro bližší informace zavolejte kdykoliv, 
nebo přijďte na nezávaznou informační 
schůzku 7. listopadu od 8 hodin do 
kulturního domu. Budu se na vás těšit!!!

Mgr. Alena Řezáčová,
odborný poradce AC Tábor,

Prosperita Písek z.s., mobil 778 508 548
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1/ Probíhá intenzifikace ČOV v Bechyni. V současné době probíhají práce na montáži nové technologie. Stavba je 
financovaná z rozpočtu města a z operačního programu životní prostředí.

2/ Je dokončena obnova bytového domu na sídl. Na Libuši č.p. 701–703 – výměna oken včetně oken střešních a 
vikýřových, výměna dveří, oprava fasády.

3/ Probíhá 4. etapa obnovy sídl. Na Libuši – blok bytových domů č.p. 687–697.

+RC HROŠÍK OSLAVIL 12. ŘÍJNA SVÉ 10. NAROZENINY 

Sluníčko svítilo, děti si hrály, cvičily a vyráběly, mamiky si mohly popovídat a k tomu všemu 
ještě mohli všichni ochutnat výborný dort. Velký dík patří všem, kteří během těch 10 let 
věnovali svůj čas a energii, tedy všem dobrovolnicím, ale i rodičům či prarodičům, kteří 
centrum s dětmi navštěvují. Nezbývá tedy nic jiného než popřát Hrošíkovi do dalších let 
mnoho spokojených dětí a mnoho aktivních a nadšených dospěláků.

1. 2.

3.
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TAK SE NÁM TO 
PODAŘILO

Před pěti lety obnovil čin-
nost Spolek rodáků a přátel 
Bechyně. Kromě editorské 
činnosti, organizování besed 
a  výletů jsme svoji pozornost 

zaměřili na stav padesát let uzavřeného 
„starého hřbitova“ u sv. Michala.

V loňském roce se nám podařilo iniciovat 
opravu hrobu legionáře, adjutanta Milana 
Rostislava Štefánika, Stanislava Fučíka. 
U  jeho hrobu jsme zorganizovali uctění 
památky našich legionářů. Na vzpomínkové 
akci byl přítomen zástupce armády, vojen-
ský kaplan z bechyňské posádky kpt. Jan 
Böhm. Když viděl v blízkosti Fučíkova hrobu 
padlý náhrobek akademického malíře 
Rudolfa Krajce, bechyňského rodáka, řekl, 
že by náhrobek vážící 1,3 t mohla pomoci 
armáda znovu postavit. Náhrobek ležel asi 
30 let pro techniku na nepřístupném místě. 
Velice jsme se zaradovali, že se konečně 
našel někdo, kdo nám pomůže.

Sešel se rok s rokem a těžký náhrobek 
hrdě stojí na svém místě. Především díky 

panu kaplanovi Janu Böhmovi a jeho 
kamarádovi z posádky rtm. Romanovi 
Komrskovi. Ti ho po opravě hrobu a vyčištění 
kamenného náhrobku firmou p. Radka 
Hňupa ručně postavili. Fotografie nejlépe 
dokládají, co práce dalo velký náhrobek 
postavit. Fotodokumentaci od opravy hrobu 
až do postavení náhrobku pořizoval student 
SUPŠ Bechyně Jiří Bílek ml., hlavní iniciátor 
a organizátor celé akce.

Ve středu 28. září k večeru si stavitelé 
pomníku oddechli, práce se jim podařila.

Spolek rodáků za to děkuje těmto dvěma 
pánům, příslušníkům naší armády. Náhro-
bek stavěli po zaměstnání, zcela nezištně, 
jen za „zaplať Pán Bůh“. Jejich odpovědí na 
naše slovní díky bylo, že největší odměnou 
pro ně bylo vidět radost přítomných, hlavně 
studenta J. Bílka, který jim celou dobu 
pomáhal. Jsme si vědomi, že to nebyla 
žádná legrace.

Za Spolek rodáků a přátel Bechyně 
děkují

Pavel Brandejs – předseda
Jiří Bílek ml.

Jiřina Trčková 

+ VZPOMÍNKA NA 
BECHYŇSKÉHO 
RODÁKA, AKAD. 
MALÍŘE RUDOLFA 
KRAJCE

KDO TO BYL RUDOLF KRAJC?

Narodil se v Bechyni 6. června 1907 do 
rodiny dílovedoucího místního keramického 
družstva VDK. Po studiu na táborském 
gymnáziu rozvíjel svůj talent v Praze pod 
vedením prof. Maxe Švabinského a T. F. 
Šimona. Znalci umění vyzdvihují jeho 
mimořádný talent. Bohužel, neměl čas 
vytvořit rozsáhlé dílo /zemřel v roce 1934/. 
Přesto i dnes jsou jeho práce vysoce ceněny. 
Jak napsal Pavel Šmidrkal, „historici umění a 
poučení sběratelé jeho osobnost nikdy 
neopomíjeli, ale jeho hrob na hřbitově u sv. 
Michala v Bechyni se časem proměnil 
v  rozvalinu“.

Když se Spolku rodáků a přátel Bechyně 

podařilo zorganizovat obnovu jeho hrobu, 
rozhodli se členové „Spolku“ uspořádat 
u  jeho obnoveného hrobu 26. října slav-
nostní vzpomínku na zapomenutého rodáka 
Rudolfa Krajce a poděkovat všem, kdo se na 
renovaci jeho hrobu také podíleli.

Na prvním místě je nutno zdůraznit, že 
bez podpory a pochopení pro naše snažení 
starosty pana Ing. Pavla Houdka a celého 
městského zastupitelstva by se celá akce 
nepodařila.

Na náhrobku je dnes kopie původní bron-
zové busty, kterou zhotovil a na náhrobek 
umístil p. Michal Bosák. Díky mu.

Platným pomocníkem jak kameníkům, 
tak při stavění náhrobku, byl p. Josef Zunt, 
také jemu patří dík. 

K slavnostní náladě na vzpomínkové akci 
přispělo vystoupení p. Josefa Veselého, 
PaedDr. Jiřího Novotného a malá výstava 
z  díla R. Krajce i květinový dar zahradnictví 
„Beneš“.

Všem ještě jednou dík!

Za Spolek rodáků a přátel Bechyně
Jiřina Trčková
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

NÁVRAT 
RESTAUROVANÉ 
PIETY (DESKOVÉHO 

OBRAZU) DO MUZEA

Během měsíce října se navrátil do sbírek 
muzea deskový obraz s motivem Piety a s Je-
žíšem na kříži. Restaurování tohoto obrazu 
se rozdělilo na záchranu původní desky 
a  samotné malby (V. Veřtát, H. Vítová). 
Signovaný autor J. Radáš, původem 
z Dobronic, vytvořil obraz v roce 1885. Výjev 
představuje jednu ze skutečných soch, které 
byly po dlouhá staletí předmětem úcty, cílem 
poutí směřujících do místního kláštera. Jeho 
veduta se nachází na pozadí výjevu.

Restaurování obrazu bylo podpořeno 
v  grantovém programu na záchranu movité-
ho kulturního dědictví v gendě Jihočeského 
kraje. Byla tak zachráněna památka pů-
vodně v havarijním stavu, která připomíná 
historii místního poutního místa. 

Obraz bude umístěn v sále muzea, kde 
ho mimo jiné můžete spatřit v sobotu 
23. listopadu v rámci charitativního koncertu 
místního chrámového sboru (v doprovodu 
malých muzejních varhan). Dále plánujeme 
v jarních měsících představit všechny sochy 
a další artefakty, které byly v posledních 
letech restaurovány ve stejném grantovém 
programu či díky veřejné sbírce, která zde 
probíhala. 

JJ 

PŘED PO

+ POMOZTE ZACHRÁNIT 
VZPOMÍNKY 
VÁLEČNÝCH 
VETERÁNŮ

I my se připojujeme ke 
sběrným místům Paměti 
národa a od 1. do 11. 11. 
2019 bude sbírková kasička 
v Městském informačním cen-
tru (budova Městského muzea) a 
v Městské knihovně (v Kulturním 
domě). Můžete přispět jakoukoliv 
částkou a vzít si na památku symbol vete-
ránů vlčí mák. Červený kvítek je symbolem 
válečných veteránů už od konce první světo-
vé války, kdy jim lidé pokrýval hroby padlých 
vojáků na západní frontě. Jeho připnutím si 
připomínáme hrdinství vojáků a vzdáváme 
jim úctu. Právě 11. 11. 1918 byla podpisem 
příměří ukončena 1. světová válka. 

Sbírka pomůže archivu Paměti národa 
nadále zaznamenávat vzpomínky těch, kteří 
za nás bojovali. 

Město Bechyně ve spolupráci s KSMB

+ OSLAVA 70. NAROZENIN 
n. p. JITEX V MUZEU 
PROBĚHLA 
A POKRAČUJE DÁL

V sobotu jsme slavnostně otevřeli vý-
stavu JITEX 70, dozvuky v Bechyni (část 
původního projektu Prácheňského muzea). 
Prostor galerie zaplnili převážně bývalí 
zaměstnanci, a tak bylo chvílemi vidět i dojetí 
či společné vzpomínání nad fotografiemi 
z  provozu pobočky tohoto podniku v Bechy-
ni, nejprve v zámecké jízdárně, později 
v  novém závodě na okraji města. Vždyť v no-
vém závodě pracovalo až 250 zaměstnanců 
a někteří z nich zde strávili celou svou 
profesně aktivní část života. Na výstavě si 
můžete prohlédnout fotografie z obou 
provozů, postup zpracování bavlny, některé 
stroje, ale také dobovou aranž – prezentaci 

výrobků šitých v Bechyni či v jiných 
provozech. Autoři výstavy se též zabývali 
tématy jako byly např. podnikové rekreace, 
školky, vzdělávání učňů, sportovní a jiné 
podnikové organizace, prodejny PPP, či 
významné návštěvy (podnik v roce 1971 
navštívila např. Valentina Těreškovová) aj. 

Výstavu jsme prohlásili za zahájenou po 
projevu p. starosty Ing. Pavla Houdka 
(účasten byl též Ing. František Šusta, bývalý 
ředitel) a po mimořádném hlášení podni-
kového rozhlasu. Všem zaměstnancům 
jsme poděkovali za jejich práci, popřáli 
hodně zdraví a  štěstí i stávajícímu podniku 
Jitex a ukončili tuto část písničkou s názvem 
„Cestička k  Mayrovce“ (což mělo zdánlivě 
připomenout hlášení tehdejšího podniko-
vého rozhlasu). Výstavu můžete navštívit do 
20. března příštího roku. Děkujeme všem, 
kteří nám zapůjčili své textilie či je věnovali 
do muzejních sbírek. 

 JJ

+ DARUJTE RADOST 
V KRABICI

Udělejte dětem z chudých nebo zne-
výhodněných rodin ve vašem okolí radost 
pod stromečkem a připravte jim dáreček 
zabalený do krabice od bot!
Akce Krabice od bot je charitativní 

sbírka, kterou organizuje Diakonie ČCE s tra-
dicí od roku 2011. Účastní se jí kolem stovky 
míst v  celé republice a v minulém roce se 
vybralo přes 40 tisíc dárků. 

Sběrné místo, na kterém se dárky shro-
mažďují, letos vzniklo i v našem městě, a to 
v  Městském informačním centru v budově 
Městského muzea (otevírací doba PO, ST 
8–17 a ÚT, ČT, PÁ 8–16). Příjemci dárků 
našeho sběrného místa jsou děti ze sociálně 
slabších rodin přímo z našeho okolí a děti, 
které využívají služeb neziskových organi-
zací I MY, o.p.s. Soběslav a Cheiron T, o.p.s. 
Tábor. 

Jak na to? 
Na stránkách www.krabiceodbot.cz si 

zarezervujte dárek pro chlapečka nebo 
holčičku s příslušným sběrným místem, na 
kterém máte zájem dárek odevzdat (neza-
pomínejte přitom prosím ani na starší děti). 
Naplňte krabici od bot dárečky dle vlastního 
uvážení a zabalenou ji na dané sběrné místo 
doneste. Barevné krabice po ukončení 
sbírky poputují přímo k jejich příjemcům tak, 
aby byly pod stromkem včas. Pokud nemáte 
chuť nebo možnosti dáreček sami připravit, 
můžete přispět libovolnou finanční částkou 
na nákup dárků v „Krabici online“.

Sbírka bude probíhat od 25. 11 do 
8. 12. 2019.

Více informací na www.krabiceodbot.cz 
Děkujeme!

Městské muzeum
a Městské informační centrum
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KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ
PÁ 1. 11.  UČITELKA 
 – Šárka Růžičková Zadáková
Vernisáž v 18.00 hodin / Galerie 2+1

ST 6. 11.  REJ SVĚTLUŠEK
17.00 hodin / Z náměstí T. G. M. / Vstup do KD dítě 20 Kč, 
dospělý 30 Kč
Tradiční lampionový průvod městem od kašny na nám. T. G. M. ke 
Kulturnímu domu, kde si zatancujeme, zasoutěžíme a užijeme 
spoustu legrace, takže lampiony a dobrou náladu s sebou! 
Pořádá KSMB ve spolupráci s DM SUPŠ Bechyně.

ÚT 12. 11.  SRDCE PRO KRÁLE
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 90 Kč
Repríza 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, knihovně, městském informačním 
centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

ČT 14.–ST 20. 11.  KUM NYE
KD Bechyně
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a mysli. 
Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. S její pomocí se 
lze zbavit četných tělesných i psychických napětí. 
Info: tel. 737 507 775, e-mail: mariebechyn@gmail.com

PO 18.–PÁ 22. 11.  MOTIVAČNÍ SEMINÁŘ
 ASSESMENT CENTRUM NANEČISTO
Od 14.00 hodin / Klubovna KD
Bližší informace v článku na str. 2

ÚT 19. 11.  BABÍ LÉTO – PIJÁCKÉ ZÁBAVY
 NA BECHYŇSKÉM DVOŘE
 POSLEDNÍHO ROŽMBERKA
16.00 hodin / Vokův sál / Zámek Bechyně
V letošním roce si připomínáme kulaté výročí 450 let 
od příchodu Rožmberků do Bechyně. Jejich držba 
panství nebyla dlouhá, ale z  tehdejšího rozkvětu těží 
město dodnes. Na přednášce se seznámíme 
s dramatickým životním příběhem bratrů Viléma 
a  Petra Voka z Rožmberka, rožmberských držitelů 
Bechyně. Procestujeme s nimi Evropu, budeme jim držet palce 
během dobrodružství na politické scéně i na kolbištích rytířských 
turnajů a  připijeme jim pomyslně na zdraví při návštěvě dvorních 
pijáckých zábav. V neposlední řadě se zaměříme i na hodnoty, 
které Bechyni rožmberská epizoda přinesla. Přednáší historik 
a historik umění Jan Ivanega. Kapacita sálu je omezena

PÁ 22. 11.  MATURITNÍ PLES SUPŠ
19.00 hodin / Velký sál KD

SO 23. 11.  VARHANNÍ KONCERT 
 FARNÍHO SBORU
15.00 hodin / Přednáškový sál muzea / Vstupné dobrovolné
Sborový zpěv v doprovodu flétny a varhan vás provedou skladbami 
od. 17. do 20. století. 
Pořádá farní sbor ve spolupráci s KSMB.

SO 23. 11.  PRODEJNÍ VÝSTAVA 
 VÝTVARNÉ SKUPINY 9+
Vernisáž v 15.00 hodin / Galerie Galvína

SO 30. 11.  POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
9.00 – 10.00 hodin / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou

SO 30. 11.  PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Divadelní představení o cestě do Betléma, které je plné vánočních 
zvyků a tradic a také koled. Inscenace je uváděna pod patronátem 
spolku Náš Ježíšek – Spolek pro tradiční Vánoce. Plošné loutky 
jsou vyrobeny podle Kulíkova Chodského Betlému.
Autorské představení Vojtěcha Moravy, hudba: Jaroslav Noha.

PŘIPRAVUJEME

NE 1. 12.  I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Od 13.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Městské muzeum
V letošním roce poprvé adventní trh venku. V muzeu se mohou 
nejen děti od 13 do 17 hodin těšit na zdobení perníčků, enkaustiku 
a  jiné tvořivé dílny. 
V 17.00 hodin .  TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
V letošním roce nás adventem opět budou provázet andělé, ale 
tentokrát bychom potřebovali vaši pomoc. Máte-li doma malého 
andílka a jste schopni mu zajistit andělské vzezření budeme moc 
rádi, když se k nám přidá. Registrace andělů bude probíhat 
průběžně od 13 do 16.30 u hlavní andělky Petronely, která bude 
poletovat na náměstí. 

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.

BECHYNĚ 2. 12. 

POSLEDNÍVOLNÁ MÍSTA
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ST 4. 12.  ADVENTNÍ SETKÁNÍ
17.00 hodin / Velký sál KD / Zdarma
Akce je určena pouze pro bechyňské seniory. Vstupenky je nutné 
vyzvednout v kanceláři kulturního domu. Počet míst je omezen. 
Občerstvení je zajištěno. Čeká vás bohatý kulturní program s hu-
debním doprovodem a vánoční atmosférou.
Bližší informace na tel. 778 545 507.

PÁ 20. 12.  ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
 – J. J. RYBA
19.00 hodin / Velký sál / 170 Kč v předprodeji (sleva bude 
odečtena automaticky), 200 Kč na místě 
Symbol českých Vánoc v podání orchestru Virtuosi di Praga, 
solistů, farního sboru, varhany Jiří Emmer. Exkluzivní host Michell 
Katrak – zpěv,  dirigent – Oldřich Vlček.
Předprodej v kanceláři KD, knihovně, městském informačním 
centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

PÁ 7. 2.  TANEČNÍ PRO VŠECHNY
19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 1300 Kč za osobu
Opět chystáme taneční kurzy pro všechny, pod vedením manželů 
Bolkových z Milevska. Hlaste se už nyní v kanceláři KD, na email 
program@kulturnidum.cz a na telefon 776 381 203.

DLOUHODOBÉ AKCE

VÝSTAVY

GALERIE U HROCHA 

AŽ DO KONCE – Moje práce v Hospici
Bechyně je krásné městečko v naší dojezdové vzdálenosti. A že 
jsme se tam za poslední rok najezdili... a rádi. Proto se naše putovní 
výstava přesouvá právě tam. 
V Galerii U Hrocha můžete vidět na fotografiích studentů Střední 
fotografické školy ArtEcon momentky ze zázemí hospice, které 
zachycují právě to všechno, co předchází výjezdu našich lékařů 
a  sestřiček k pacientům. 
Výstava  potrvá do 10. listopadu 2019.

GALERIE 2+1
UČITELKA – Šárka Růžičková Zadáková
Výstava potrvá do 30. listopadu 2019.

MĚSTSKÉ MUZEUM
JITEX 70 (Dozvuky v Bechyni)
Jedná se o pokračování letošní výstavy Jitex 70 (výstavy k výročí 
založení národního podniku), která se konala v Prácheňském 
muzeu v Písku. Nyní v Bechyni představíme její část, např. postup 
zpracování bavlny, některé stroje, historii a fotografie z pobočného 
závodu zde v Bechyni, módu, kterou se podnik Jitex prezentoval. 
Výstava potrvá do března roku 2020. Vstupné 40 a 30 Kč.

GALERIE GALVÍNA
KERAMONO
Výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků.
Potrvá do 15. listopadu.

PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY 9+
Vystavují pedagogové SUPŠ Bechyně a hosté. 
Výstava potrvá do 11. ledna 2020.

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!

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 7. a 21. listopadu / 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

JÓGA 50 PLUS 
Úterky / 9.00–10.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Důraz je kladen na pomalé provádění pohybů, uvolnění kloubů 
a  svalů. Naučíme se správně dýchat a lépe se tak spojit se svojí 
životní energií.
První lekce dne 12. 11. 2019 je ukázková a zdarma.
S sebou si prosím přineste podložku a deku.
Info Kristýna Topinková, tel. 731 584 824.

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

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

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

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

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

NOVINKA!



KINO BECHYNĚ LISTOPAD 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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2. SOBOTA V 17.00

ADDAMSOVA RODINA
Animovaný / Rodinný / Komedie / Horor 

– USA
Na plátna kin se vrací ikonická rodina, 

která každý rok vyhrává všechny 
soutěže na Halloween.

87 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

2. SOBOTA 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 min, české titulky, od 15 let, 110 Kč

6. STŘEDA VE 20.00

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Komedie – ČR

Jaký je život rozvedených mužů, 
oddělených naštvanou exmanželkou od 
stolu, lože a účtu? To  se dozvíte v této 
romanticky korektní komedii s Markem 

Vašutem v hlavní roli.
95 min, přístupný od 12 let, 110 Kč

9. SOBOTA V 17.00

SNĚŽNÝ KLUK
Animovaný / Dobrodružný – USA

Tvůrci slavné série Jak vycvičit draka 
natočili další pohádkový příběh, který 

vás chytne za srdce.
97 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

9. 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 min, české titulky, od 15 let, 110 Kč

13. STŘEDA VE 20.00

NÁRODNÍ TŘÍDA
Drama – ČR

Film podle stejnojmenné knihy 
Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem 

Čermákem kombinuje dramatický 
příběh s černým humorem.

91 min, přístupný od 15 let, 100 Kč

16. SOBOTA V 17.00

PLAYMOBIL VE FILMU
Animovaný / Komedie / Dobrodružný – 

Francie, Německo
Další důležitá část dětských pokojů 

ožívá. Po Transformers nebo Legu si 
svůj film vydupaly i figurky Playmobil.

99 min, český dabing, přístupný, 110 Kč

16. SOBOTA VE 20.00

AMNESTIE
Drama / Thriller – ČR, SR

Emotivní thriller přinese na plátna 
největší vzpouru ve vězeňské historii 

Československa a s ní i příběh rychlých 
změn po revoluci v roce 1989.

127 min, přístupný od 15 let, 120 Kč

20. STŘEDA VE 20.00

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Komedie – ČR, SR

Romantická zimní komedie s Annou 
Polívkovou, Martinem Dejdarem, 

Markem Němcem, Bolkem Polívkou, 
Janou Preissovou, Janou Krausovou…

105 min, mládeži přístupný, 120 Kč

22. PÁTEK V 17.00

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný / Rodinný / Komedie – USA
Společně s Annou, Kristoffem, Olafem 
a Svenem se královna Elsa vydává na 
nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. 

139 min, český dabing, přístupný, 100 Kč

22. PÁTEK VE 20.00

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Akční / Sci-fi – USA

Linda Hamilton jako Sarah Connorová 
a Arnold Schwarzenegger jako 

Terminátor T-800 se vracejí ve svých 
ikonických rolích ve filmu Jamese 

Camerona a Tima Millerala.
128 min, české titulky, od 15 let, 130 Kč

27. STŘEDA VE 20.00

VLASTNÍCI
Komedie / Drama – ČR, SR

Autor se inspiroval vlastními zážitky ze 
schůzí vlastníků bytových jednotek 

a divákům vzkazuje: „Ten film je 
komedie. Takže ideální by bylo se v kině 

bavit a doufat, že peklo jsou ti druzí.“
96 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

29. PÁTEK V 17.00

PSÍ KUSY
Animovaný / Rodinný / Komedie – 

Kanada
Lumpík je tak trochu rozmazlený pes, 

který se jednoho dne bude muset vydat 
za plot svého bezpečného domova a 
zažije nepředstavitelná dobrodružství.

87 min, český dabing, přístupný, 100 Kč

29. PÁTEK VE 20.00

VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ
Dobrodružný / Fantasy – Dánsko

Po pestrobarevném zpracování od 
Marvelu přinášejí pohled na severské 
báje samotní seveřané v drsnějším a 

temnějším stylu Vikingů.
105 min, český dabing, od 12 let, 120 Kč

NA KNIHOVNY 
A JEJICH ČTENÁŘE 
ČEKÁ ODMĚNA ZA 
SBĚR MOBILŮ

Odevzdat starý mobilní telefon v knihov-
ně a mít šanci vyhrát hodnotné odměny 
mohou v těchto dnech obyvatelé dvou 
desítek měst v Jihočeském kraji a Kraji 
Vysočina. Zapojené instituce budou mezi 
sebou soutěžit v rámci pilotního projektu 
„Odlož mobil v knihovně“ o hlavní cenu 
20 tisíc korun, kterou získá instituce, v níž se 
podaří do 11. prosince shromáždit nejvíce 
mobilních telefonů. Prostředky mohou využít 
např. na nákup nových knih či organizaci 
akcí pro veřejnost.

Motivaci odevzdat starý mobil právě 
v  knihovně budou mít i samotní čtenáři. 
Každý, kdo se do akce zapojí, bude zařazen 
do slosování o poukázku na nákup knih 
v  hodnotě 2.500 korun.

Do pilotního projektu bylo v každém ze 
dvou krajů zařazeno vždy 10 knihoven v men-
ších městech. „Knihovny jsme zvolili 
záměrně, naše země má nejhustší síť těchto 
zařízení na světě a dlouhou knihovnickou 
tradici. Lidé je navštěvují pravidelně a při 
půjčování publikací se mohou o projektu 
dozvědět. Při příští návštěvě s sebou kromě 
knih na vrácení mohou vzít starý mobil,“ 
upřesňuje Pavel Peroutka, regionální ma-
nažer neziskové společnosti ASEKOL, která 
tento osvětový projekt ve spolupráci s Kra-
jem Vysočina a Jihočeským krajem orga-
nizuje. Veškeré vybrané telefony budou po 
ukončení soutěže předány k odborné 
recyklaci.

Věděli jste, že:
ź Ministerstvo kultury v ČR v roce 2017 

napočítalo 5333 knihoven a 882 poboček. 
Průměr tedy představuje více než 5 kniho-
ven na 10 tisíc obyvatel, což je 4krát více než 
činí evropský průměr.

ź Veřejné knihovny ale plní i další důleži-
tou funkci – organizují řadu kulturních a spo-
lečenských akcí – jsou tedy spíše místem 
setkávání, vyhledávaným útočištěm ke 
studiu a trávení volného času.

ź Mobilní telefon stejně jako celou řadu 
ostatního drobného elektra používáme 
každý den. Až nám doslouží, je potřeba ho 
správně zlikvidovat. Místem pro ukládání 
těchto zařízení jsou speciální nádoby – 
červené kontejnery. Do nich mohou obyvate-
lé kdykoliv a jednoduše vhazovat vysloužilé 
elektro. Z červených kontejnerů pak vyřaze-
né spotřebiče putují k odborné recyklaci. 
Elektrické a elektronické přístroje totiž 
obsahují velké množství různých materiálů, 
které se recyklací vrací zpět do oběhu a není 
je pak potřeba nově vyrábět či těžit.

ź Typický mobilní telefon obsahuje mj. 
62 % plastů a ostatních materiálů, 16 % 
keramiky, 15 % mědi, 3 % železa a necelé 
procento zinku, niklu a stříbra.
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Postřehy z lázní

Odpoledne a večery 
v listopadu 

(2. patro LD Olga)

tento program je zdarma: 

   1. 11. Rehabilitace po operaci 
  kyčelního kloubu 14.30 

   4. 11. Bechyňské lázeňství, 
  historie a součast. 14.30 

   4. 11. Přirozená cesta ke zdraví 16.00 

   4. 11. Od Budhy Dalajlámovi 
  – beseda s filmem 19.00 

   5. 11. Karitol – okamžitá úleva od bolesti 15.00 

   6. 11. Pránájáma – léčba dechem 16.00 

   6. 11. Akupresura s Indem 
  PhDr. Sandhu CSc. 19.00 

   7. 11. Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00 

   8. 11. Rehabilitace po operaci 
  kolen. kloubu 14.30 

 11. 11. Nejslavnější rybníkáři na jihu Čech 
  + film 14.30 

 11. 11. Praktické rady pro zdraví 16.00 

 11. 11. Tajemství dávných léčitelů 19.00 

 12. 11. Karitol – okamžitá úleva od bolesti 15.00 

 13. 11. Meditace uzdravuje 16.00 

 13. 11. Přijďte si něco namalovat 19.00 

 15. 11. Škola zad 14.30 

 18. 11. Schwarzenbergové na jihu Čech 
  + film 14.30 

 18. 11. Neuvěřitelný zázrak vědomý dech 16.00 

 18. 11. Nejkrásnější světové melodie 19.00 

 21. 11. Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00 

 22. 11. Páteř z rehabilitačního hlediska 14.30 

 25. 11. Zvyky na Blatech + film 14.30 

 28. 11. NU Skin – zlepšení životního stylu 15.00 

 29. 11. Rehabilitace po náhradě 
  kyčel. kloubu 14.30 .

   Těšíme se na Vás

EMOCE ŽENU POVYŠUJÍ

Setkání s Evou Toulovou v Galerii Záliv Lázně Bechyně vypovídalo o něze projevu, pod 
kterým ale občas zavíří emoce přisáté na obrazy. Hedvábná tišina autorčiny tváře nemusí být 
navždy (slovo použito z názvu výstavy Navždy a daleko) titulní stránkou její vrstevnaté duše, 
ale pouze jednou klapkou (Eva je filmovou režisérkou) z celé klávesnice slov (Eva je také 
spisovatelka) nahrazených podle nálady barvami (Eva je malířka). Malířka ve svém díle 
řetězí sny, představy a fantazie, kde nechybí emoční náboj, přestože tahy štětce krotí barvy 
prostírané v klidnějším, než ostře expresivním křiku. Přehlídka jejích prací, vedená od 
kreseb, pastelů až k akrylovým plochám pláten je široká, neuhlazená dívčí dlaní. Jeví se na 
ženu kurážná a vášnivá, a to je vzrušující, neboť příliv emocí ženu povyšuje, činí ji 
obdivuhodnou a atraktivní. Jak střídá své tři profese a která z nich bude nakonec vítězná, 
publiku neprozradila.
Eva Toulová přizvala na vernisáž  do Bechyně dvě své kolegyně, herečku Jiřinu Danhelovou 
(poučně varovala před kvapným krokem kolem obrazů) a básnířku Lucii Ottovou, (prožitě 
recitovala ukázky ze své tvorby). Setkání završil křest sbírky básní Výkřik motýla, kterou 
vytvořil herec Národního divadla Petr Batěk a dopřál Evě doprovodit ji ilustracemi. Myslím, že 
to byla ta nejlepší volba, neboť verše a kresby tu spolu znějí rytmem jednoho srdce. Kdo 
nestihne práce Evy Toulové v lázních (končí zde dne 10. listopadu), bude mít příležitost je 
zhlédnout na výstavě v Obrazárně Želeč, kde se 16. listopadu v 17.00 hodin rozběhnou veliké 
oslavy sedmého výročí založení galerie. Ochucené zpěvem, recitací, křtem dvou knížek 
a  pivem Žitohola z Oborského pivovaru.

Pavel Šmidrkal za Osvětáře jihu

AKUPRESURA
Pravidelně každý měsíc navštěvuje 
bechyňské lázně Ind, pan PhDr. 
Bhagwant Sandhu CSc., vždy se 
zajímavou přednáškou a worksho-
pem. Učí zájemce z řad klientů lázní 
úžasnou techniku akupresury, která je 
jednou z více zdravotních technik 
indické medicíny ájurvédy. Je to tako-
vý bonus lázní pro své klienty, protože 
naučí něco, co jim pomáhá a mohou 
praktikovat po návratu domů.
Přednášky Dr. Sandhu jsou v lázních 
velmi navštěvované nejen samotnými 
klienty, ale sjíždí se za ním lidé z da-
lekého okolí. Zveme na přednášku 
a  výuku i Vás zdarma. Vážný zájemce 
má možnost také individuální kon-
zultace.

Marie Rychlíková

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM
Taneční večery kavárna 19.30–22.30 hod. 
Vstupné 40 Kč

   2. 11. sobota Countrio
   5. 11. úterý Duo Echoes
   9. 11. sobota Countrio
 12. 11. úterý RM band
 16. 11. sobota Capella
 19. 11. úterý Capella
 23. 11. sobota Countrio
 26. 11. úterý Duo Echoes
 30. 11.  sobota Countrio

Taneční večery sál 19.30-23.00 hod.
Vstupné 50 Kč

  1. 11. pátek Duo Echoes
   8. 11. pátek Duo Echoes
 15. 11. pátek Ševětínka
 22. 11. pátek Countrio
 29. 11. pátek Ševětínka
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Z historie

+ BECHYŇOVÁ – TA CO 
NESLA NAŠE JMÉNO

Jistě jste slyšeli o Čachtické paní – 
Alžbětě Báthoryové.

Do povědomí se nám dostala díky 
literárnímu a filmovému zpracování, ale 
o  tom, že podobně zatížená šlechtična 
řádila i v českých zemích, ví málokdo. 
A  nejzajímavější na tom je skutečnost, že 
tato šlechtična se jmenovala Kateřina 
Bechyňová z Lažan, přezdívaná Krvavá 
paní karlštejnská. Její příběh předběhl 
Čachtickou paní o šedesát let, v páchaných 
krutostech se od sebe mnoho nelišily, jako 
by se Alžběta učila od Kateřiny.

Kdo byla Kateřina Bechyňová z Lažan? 
Narodila se rytíři Kunatovi Pešíkovi 
z  Komárova, přesné datum narození není 
známo. O jejím dětství se příliš podrobností 
neví, některé prameny uvádějí, že byla 
v  mládí znásilněna vlivným šlechticem, který 
ale nikdy nebyl odsouzen, takže se šlech-
tična rozhodla pomstít a trestat nevinné 
dívky i ženy. Jak už to tehdy bývalo, provdali 
ji z ekonomických a politických důvodů do 
rodiny Bechyňů z Lažan. Není zcela jisté, 
jestli Kateřina byla přímo manželkou 
karlštejnského purkrabího Jana Bechyně 
z  Lažan, jak se často uvádí, nebo jeho 
švagrovou. Lze se přiklonit k Janovi, protože 
od svého otce dostal tvrz Pičín, na kterém je 
uváděn i pobyt Kateřiny. Ať Jan, či bratr 
Bedřich, oba šlechtici byli synové majitele 
bechyňského panství Oldřicha Bechyně 
z  Lažan. Ten však roku 1477 prodává 
Bechyni a kupuje si za to panství Pičínské.

Manželský svazek znamenal pro Kate-
řinu společenský vzestup, přesto v něm 
nenalezla štěstí ani lásku, a to ji dohánělo až 
k šílenství. 

Jan Bechyně byl vytížen svým úřadem na 
Karlštejně, proto přenechal správu dvorce 
Pičína své ženě. Pro poddané nastaly zlé 
časy. Za prohřešky poddaným udílela 
neuvěřitelně tvrdé, sadistické tresty. Kruté 
zacházení nebylo u tehdejší šlechty nic 
neobvyklého a tresty provinilých poddaných 
končily nezřídka zmrzačením či smrtí. Ale 
Kateřina se za své choutky nestyděla 
a  dávala je okázale najevo. Například 
o  sobě říkala, že když jí kočka roztrhala 
krajky, nechala ji zaživa stáhnout z kůže.

To samé prováděla ale i svým poddaným. 
Nebylo výjimkou, že Kateřina vláčela něk-
terou ze služebných za vlasy po komnatě, 
pacholka, který jí odporoval, že právě nemá 
čas, nechala bez provazu vhodit do hla-
domorny, řezala svým obětem maso z těla, 
zaživa je stahovala z kůže, střídavě polévala 
ledovou a vroucí vodou, svalstvo pálila 
vroucím tukem a otevřené rány solila. 
Zavraždila dokonce 14 mladých dívek jen 
proto, aby se mohla koupat v jejich krvi, 
neboť věřila, že jí taková koupel zaručí 
věčné mládí. 

Kronikář Václav Hájek z Libočan v té 
době působil jako děkan na Karlštejně. 
Doneslo se mu nelidské řádění urozené paní 
Kateřiny a upozornil na něj, i když při tom 
riskoval své postavení. Ale on jen veřejně 

pronesl to, co věděli všichni na Karlštejně, 
co věděla celá Praha. V té době kolovala po 
Praze jarmareční rýmovačka:   

„Dál od Karlštejna, dál, dál! 

Tak náčelník lapků zavolal.

Tam místo nás jiný morduje,

krev panen pije a hoduje.“ 

Ze strany Hájka mohlo jít i osobní motiv, 
možná nevyřízené účty s některým z Be-
chyňů z Lažan. Ví se o tom, že Jan Bechyně 
v úřadě karlštejnského purkrabího přicházel 
často úředně do styku s děkanem a měl 
s  ním vleklé spory. Ale ani kronikář nebyl 
zdaleka tak ctnostný, jak nám o něm 
vyprávěli ve škole. Za svůj život se dostal do 
mnoha soudních sporů, byl obviněn ze 
zanedbávání svěřených úřadů a dokonce 
zpronevěr. Přesto Hájek podal žalobu 
u  komorního soudu v Praze, příslušného pro 
vyšetřování přečinů feudálů.

Obžaloba byla na světě a spravedlnost 
dohnala běsnící šlechtičnu. Svědčilo proti ní 
17 osob, z toho deset žen. Svědectví byla 
výmluvná, ale paní Kateřina se snažila řadu 
svědků podplatit či zastrašit, a tak se našli 
i  tací, kteří mluvili v její prospěch. 

Dlouho trvalo, než se prolomila hradba 
strachu z Kateřiny – našel se však kožešník 
z Nového Města pražského Prokop, jehož 
sestru Kateřina ubila pohrabáčem. Ten nebyl 
jejím poddaným, a tak se nebál promluvit. 
Tím strhl ostatní svědky ke změně výpovědí. 
Potvrzuje to zápis výpovědi Blažka ze 
Svatého Pole, který se přiznal k předcho-
zímu křivému svědectví: „Kterak jsem měl 
dělati, ona mne pro Pána Buoha prosila, 
abych na ni o těch mordích nepravil.“

Někteří svědci se přiznali, že museli při 
běsnění své paní pomáhat. Tak to bylo 
i s Mandou Vaňkovou, která přiznala spolu-
vinu: „Paní byla s námi, kázala nám bíti 
pannu Hedviku, až zemřela.“ Ta přiznala i bití 
a usmrcení těhotné děvečky Kačky Matěj-
kové.

Zarážející je, že si Kateřina nedělala 
starosti s odklízením či pohřbíváním mrtvol. 
Jednu nešťastnici dokonce prohodila pre-
vétem (hradní záchod) přímo do smetiště 
hradního příkopu.

Tento čin nepřímo potvrzuje i soudní 
výpověď jejího švagra, Václava Bechyně 
z  Lažan: „Kterak by paní Kateřina děvečku 
nějakú zabila a ta děvečka záchodem dolův 
letěla, i toho jsem já nikdá neviděl, ani o tom 
co vím. A o žádném mordu vědom nic 
nejsem.“

Druhý švagr, Bedřich Bechyně z Lažan 
zase pomluvil jednu svědkyni u soudu řka: 
„Toto mi jest dobře vědomo, že majíc muže, 
neřádně se chovala a s cizími líhala, toho 
času, když jest na Pičíně byla.“

Z toho je vidět, že si Kateřina na svoji 
obhajobu povolala i své švagry a myslela si, 
že při svém vysokém postavení a s dobro-
zdáním vážených velmožů se jí nic nestane.

Soud s Kateřinou Bechyňovou začal 
5. ledna 1534 za předsednictví nejvyššího 
hofmistra Českého království Vojtěcha 
z  Pernštejna a rozsudek byl vynesen 
23. ledna, v němž prý bylo uvedeno:

„Odsouzena jest paní Kateřina z Komá-
rova ke ztrátě hrdla pro rozličné mordy, 
kteréž učinila nad svou čeledí, děvečkami i 
některými mužského pohlaví, kteréž jest 

rozličně mordovala, řezala nožem hustě těla 
jejich, koží odírala, solila, drala vochlemi, 
a  jinak rozličně a neslýchaně je mučila. 
A  zamordovala jich, jak sama přiznala, 
čtrnácte osob.“ Po vynesení ortelu Kateřina 
odpověděla Vojtěchu z Pernštejna:

„Proklínám vás do konce vašich dnů! 
Jestli mám zemříti, vezmu vás s sebou!“ 

Všichni zúčastnění se snažili celý případ 
ututlat. Vše mělo být vyřízeno tichou cestou. 
Král Ferdinand I. jí proto udělil velmi pro-
blematickou milost – manželka vysokého 
zemského úředníka neměla být popravena, 
ale umořena hladem ve věži Mihulka na 
Pražském hradě. Vsadili ji tam 27. února 
1534 a 15. března byla mrtvá. Před uvěz-
něním prý prosila svého manžela Jana, aby ji 
pomstil. 

A tak se i stalo. Iniciátor procesu, Václav 
Hájek z Libočan, byl již 30. dubna 1534 
zažalován vdovcem Janem Bechyněm 
z  Lažan pro krádež klenotů a zvonce 
z  hradní kaple. Následovalo i jeho odvolání 
z  děkanského úřadu na Kar lšte jně. 
A  z  Karlštejna jej přivezli jako nejhoršího 
lotra podvázaného pod koněm do Prahy…

Celý případ měl i neblahou dohru pro 
Vojtěcha z Pernštejna. Ten náhle zemřel 
17. března, tedy dva dny po Kateřině smrti. 
Zajímavostí při tom bylo i to, že jej hned 
druhý den odvezli do rodinné hrobky 
v  Pardubicích. Nač asi ten spěch? Vždyť 
podobným nejvyšším zemským hodnostá-
řům trval pohřební rituál i měsíc! Že by 
pomsta Kateřiny Bechyňové ze záhrobí?

Pro Jana Bechyně neměl soud ani 
prohřešky jeho ženy žádné následky. Po 
čase byl jmenován nejvyšším zemským 
písařem a v tomto úřadě setrval až do roku 
1547, kdy zemřel…

Josef Štefl
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ NOVÝ KROUŽEK

V letošním školním roce zahájil na naší 
škole činnost nový kroužek Survival. Děti se 
budou učit různé dovednosti pro přežití 
v  přírodě, v civilizaci i za mimořádných udá-
lostí, nespoléhat jen na moderní technologie 
závislé na energii a signálu, ale umět si 
poradit i bez nich v každé situaci s dostup-
nými pomůckami.

Při prvních schůzkách si novopečení 
členové prakticky vyzkoušeli co a jak si sbalit 
na výpravu, dojít na určené místo podle 
indicií a světových stran, rozdělat oheň i po 
dešti a uvařit si v kotlíku na ohništi. 
Následovat bude mnoho dalších užitečných 
a dobrodružných činností.

M. W.

+ DĚTI DO BRUSLÍ 2019

Naši prvňáci a druháci netráví začátek 
nového školního roku pouze v lavicích. 
Každé úterý po dobu 10 týdnů jezdí bruslit na 
zimní stadion do Soběslavi. 

Naše škola se již čtvrtým rokem zapojuje 
do projektu Děti do bruslí, kde děti pod 
vedením zkušených trenérů zkouší své první 
krůčky na ledě. Zájem je každý rok velký, což 
je dobře, protože v dnešní době je každá 
pohybová aktivita dětí vítaná.

Z. Kotounová, tř. uč. 1. A

+ DIVADLO V NAŠÍ 
DRUŽINĚ

Loupežník, pejsek, kočička a prasátko 
byly hlavní postavy pohádky, kterou zahrálo 
„Divadlo z bedny“ Honzy Pohody z Karlo-
vých Varů v naší školní družině. 

Protože bylo krásné počasí, představení 
se odehrálo venku v prostoru mezi pavilony 
školy. Do děje pohádky se svými hereckými 
výkony zapojily i děti, které se nejen 
příjemně bavily, ale dozvěděly se zábavnou 
formou o chování v přírodě a ekologii. Za 
krásný zážitek děti odměnily herce velikým 
potleskem a těší se na další společné 
setkání v únoru na pohádce spojené s 
karnevalem a soutěžemi.

Dana Lengerová

+ TANČÍME V DOMOVĚ 
PRO SENIORY

Další návštěva našich třeťáčků v domově 
pro seniory se nesla v duchu tanečních. Už 
samotné chystání šatů, motýlků a košil bylo 
vzrušující. V domově na nás čekaly naše 
babičky, několik dědečků a hlavně mistr 
tance pan Petr Veleta z Prahy. Po krátké 
rozcvičce jsme si vyzkoušeli různé po-
hybové variace, naučili jsme se slepičí 
tanec, zkusili kroky valčíku a někteří i polku. 
Senioři nám k tomu zazpívali své oblíbené 
lidovky, na které kdysi tančili na plesech. 
Celé dopoledne se neslo v rytmu hudby, 
pohybu, ale i statečnosti seniorů. Někteří 
dokázali tančit bez hůlky či chodítka, což 
nevěřili, že by dokázali. Chvílemi jsme byli 
dojatí. Přijela se na nás podívat i koordi-
nátorka projektu Mezi námi, do kterého je 
naše třída zapojena. Malí tanečníci dostali 
od všech pochvalu za své snažení, úžasné 
chování a slavnostní oblečení.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

12 Městský zpravodaj Bechyně /LISTOPAD 2019 



+ NAŠE ŠKOLA 
V ZÁŘÍ A ŘÍJNU

Školní rok se rozběhl úspěšně. Studenti 
4. ročníků absolvovali dvoutýdenní praxi, 
třeťáci plenér v Hlavatcích a na konci září 
měli studenti možnost poznat krásy Francie 
na exkurzi s názvem Údolí Loiry – kraj zámků 
a vína. 

20.–21. září pak proběhly oslavy 135. vý-
ročí založení školy. Školu navštívilo na 600 
absolventů a 20 bývalých zaměstnanců a je 
pravděpodobné, že návštěvníků bylo ještě 
víc, neboť ne všichni se zaregistrovali. Škola 
byla pro absolventy otevřena po oba dva dny 
do 18.00. Součástí oslav bylo setkání ab-
solventů na náměstí a společné foto z věže 
kostela sv. Matěje (bylo publikováno v mi-
nulém MZ), výstavy (Roman Šedina – Life of 
Vase v Galerii 2+1, ve školní Galerii Na 
chodbě výstava Jana Bendy a další výstava 
Spojeni školou, která propojila absolventy od 
začátku 60. let až po rok letošní a potrvá do 
30. listopadu), hudební produkce i nefor-
mální společenský večer v bechyňském 
kulturním domě. Podle ohlasů můžeme 
soudit, že oslavy výročí byly úspěšné i přes 
probíhající rekonstrukci školy.

24. září proběhl v Bechyni Srdíčkový den, 
který pořádá nadace Život dětem a jehož se 
již tradičně účastní naše škola. Studenti 
třetího ročníku multimediálního oboru pro-
dávali drobné suvenýry a podařilo se jim 
vybrat 4.816,- Kč, které přispějí rodinám 
s  vážně nemocnými dětmi, o něž se některý 
z rodičů musí starat celý den. Poděkování 
patří všem, kteří se akce zúčastnili orga-
nizačně i fyzicky, a občanům i návštěvníkům 
Bechyně, kteří přispěli finančně.

+ EXKURZE NA TABOOK 
2019 V TÁBOŘE

3. 10. 2019 jsme se vypravil i  za 
atmosférou letošního TABOOKu, festivalu 
malých nakladatelů, který se konal v Táboře 
letos již po osmé. Jde o významnou kulturní 
událost v oboru tvorby a vydávání knih. 
Festival se nese v duchu představení méně 
nebo více známých kvalitních spisovatelů, 
ilustrátorů, grafiků a nakladatelů. Během 
řady výstav, besed, autorských čtení, 
divadelních představení, workshopů pro 
dospělé i děti, filmových promítání, a mnoha 
dalších počinů mají návštěvníci možnost 
seznámit se s krásnými a kvalitními knihami 
a celkově prací, která k jejich tvorbě patří.

Naši studenti grafického oboru (3. a 4. 
ročník se mnou a Američankou Logan, 
asistentkou v hodinách angličtiny, a 1. ročník 
s třídní učitelkou Mgr. Ludmilou Krůčkovou) 
měli možnost projít se zainteresovaným 
průvodcem několika výstavami a pocítit 
atmosféru akce, která byla v plném proudu 
příprav. Viděli jsme výstavu Nejkrásnější 
české knihy za rok 2018, výstavu knižních 
ilustrací Lionela Koechlina a Jakuba 
Plachého v Galerii U radnice, vyšívané 
obrázky Evy Volfové a Kateřiny Volfové na 
Střelnici, malby Manuela Marsola v Jednotě. 
Toto knihkupectví s kavárnou je obzvlášť 
příjemným prostorem, a tak jsme někteří 
neodolali a kupovali kávu, knihy a užívali si 
inspirativního prostředí.

Mgr. Marta Kotková, SUPŠ Bechyně

ZPRÁVIČKY Z JAHŮDKY

Blahopřejeme Sáře Šulcové a Janu Pouzarovi k výraznému 
úspěchu ve výtvarné soutěži „Žili, byli nejen na hradech a zámcích…“ 

v  rámci 29. ročníku festivalu JMP Nadační fond Jičín – město pohádky.
V říjnu se v MŠ uskutečnila výstava „podzimníčků“ za spolupráce rodičů. 

Děkujeme všem, kteří přispěli krásnými nápaditými výrobky.
V listopadu proběhne dle zájmu rodičů logopedické screeningové vyšetření dětí.

Více informací na www.msjahudka.cz
KS

Začátkem října proběhl první den otev-
řených dveří, na který navázal přípravný 
kurz k talentovým zkouškám. Připravujeme 
druhý den, na který srdečně zveme, a to 
v  úterý 5. 11. 2019; další přípravný kurz se 
uskuteční v sobotu 9. 11. 2019. 

Studenti grafického oboru navštívili 3. 10. 
2019 festival malých nakladatelů Tabook 
v  Táboře a v sobotu 12. října otevřela škola 
své prostory v rámci devátého ročníku Dnů 
otevřených ateliérů v Jihočeském kraji.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ SENIOŘI USPĚLI 
V PÉTANQUE

Bechyňští senioři za vedení Josefa 
Bučinského se zúčastnily dne 10. října 
seniorských her pořádných Radou seniorů 
v  Táboře pod záštitou Městského úřadu 
Tábor a neudělali Bechyni ostudu. Ve 
sportovní disciplíně pétanque obsadili druhé 
místo. Děkujeme!

Rada seniorů v Bechyni

+ ODCHOVANCI 
ODDÍLU 
KARATE 
SHOTOKAN

BECHYNĚ ZÁŘÍ 
V REPREZENTACI

WSKA 20.–22. 9. 2019 
Lisabon Portugalsko, 
účast 25 států, 
446 závodníků

Tomáš Hána, jehož bratr 
Martin na témže mistrovství 
světa v Portugalsku v kumite 
v  juniorské kategorii do 21 let 
vybojoval titul mistra světa, 
měřil své dovednosti v tvrdé konkurenci 
v  mistrovských sestavách kata. 

Postupně porazil soupeře ze Švédska, 
Portugalska a Španělska, čímž se probo-
joval do semifinálové osmičky. Do finále se 
však těsně nedostal i přes stejné skóre 
s  posledním finalistou a obsadil celkově 
krásné 5. místo z celkového počtu čtyřiceti 
pěti závodníků v kategorii.

Michal Polanecký.

+ NAHLÍŽENÍ V BECHYNI

Ve dnech 17.–20. října 2019 proběhl 
jubilejní 30. ročník Nahlížení – specifické 
divadelní akce na hranici přehlídky a tvůrčí 
dílny. Program 30. ročníku celostátní dílny 
středoškolské dramatiky a mladého divadla 
tvořily představení devíti divadelních insce-
nací mladých divadelních souborů, vybra-
ných na základě přihlášek z celé ČR, letos 
navíc i ze Slovenska. K souborům se jako 
vždy připojili další přihlášení zájemci, 
vedoucí divadelních souborů, pedagogové, 
studenti a členové souborů. Od čtvrtka do 
neděle se setkávali nejen na představeních, 
ale i na společných moderovaných disku-
sích, které moderovali dva lektoři, dlouholetá 
učitelka LDO ZUŠ v Hradci Králové Ema 
Zámečníková  a  scénograf ,  rež isér, 
performer a vysokoškolský pedagog Tomáš 
Žižka.

Diskusím předcházely netradiční dílny, 
založené na reflexi zhlédnutých před-
stavení. Účastníkům nabídly možnost tvůrčí 
spolupráce a inspirace napříč soubory.

Přehlídková část akce byla přístupná 
veřejnosti. Nahlížení nabídlo většinou 
inscenace vycházející z literárních předloh, 
vždy ale s výrazným autorským podílem 
celého souboru.

Závažná témata řešila inscenace Za 
veľkým zošitom souboru DRIM ze ZUŠ Nitra 
podle románu Agoty Kristofové o drsném 
životě dětí, skrývajících se na venkově před 
hrůzami války nebo Byly jsme tam taky 

souboru ze SPgŠ a Gymnázia Boskovice 
podle stejnojmenné autobiografie Dagmar 
Šimkové, která byla čtrnáct let nespravedlivě 
vězněna komunistickým režimem. K divadlu 
poezie měla blízko inscenace Jeleňovití 
Divadla Vydýcháno ze ZUŠ Liberec (básně 
Petra Nikla) nebo Velikáni souboru Veselé 
zrcadlo z Gymnázia Ústí nad Orlicí (poezie 
Ernsta Jandla). Právě Veselé zrcadlo využilo 
na přehlídkách neobvyklou možnost pre-
zentovat inscenaci v zatím rozpracovaném 

stavu, podobně jako soubory Všecky barvy 
a  Zbytky ze ZUŠ Most s ukázkami připra-
vovaných inscenací Soví zpěv a El. Jediným 
ryze autorským dílem souboru byla letos 
inscenace Hora del lamorte  Divadla 
Vydýcháno ze ZUŠ Liberec.

Akci pořádalo NIPOS-ARTAMA ve spolu-
práci se Sdružením pro tvořivou dramatiku, 
Kulturním střediskem města Bechyně 
a  občanským sdružením Tatrmani. 

Štěpán Ondřich 

NAHLÍŽENÍ
2019 XXX. ročník
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Tak chutná pivo

úterý, středa, čtvrtek

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ
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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

 
 

Hledáme ke koupi 
dům nebo chalupu 

na Bechyňsku.

Tel: 724 131 747

VYROBÍME ŘEZIVO ZA VÝHODNÉ CENY 

V KRÁTKÉM ČASOVÉM INTERVALU

LIBOVOLNÉ ROZMĚRY 

+ DOPRAVA ZAJISTĚNA AŽ NA VAŠIi STAVBU

INFO NA TEL. 774 532 901, 608 902 420

TRÁMY, LATĚ, PRKNA

POTŘEBUJETE 

NAŘEZAT KROV?+ ŠACHOVÝ SPOLEK 
MILD BIVOJ 
BECHYNĚ

3. JIHOČESKÁ DIVIZE
5. říjen 2019 – 1. kolo

Šachový spolek Mild Bivoj Bechyně B – 
Olympia Č. Budějovice Šnyt 2,5:2,5
Body:  Kukla – 1; 
 Malý Jan, Hrubant, Strouhal – 0,5

Sezonu začalo naše béčko s přijatelným 
soupeřem, ale nepotvrdili jsme papírovou 
kvalitu. Pravděpodobně se projevila nero-
zehranost po půlroční přestávce bez šachů. 

MLÁDEŽ
V sobotu 12. října 2019 se ve Veselí nad 

Lužnicí konala Velká cena Jihočeského 
kraje v šachu mládeže, první ze série turnajů 
pro mladé šachisty.

Této akce se zúčastnili tři začínající hráči 
z bechyňských šachových kroužků a vedli si 
celkem úspěšně.

Matěj Slabý byl vzhledem ke svému 
osobnímu koeficientu (ELO) zařazen do 
nejsilnější skupiny „A“, takže se potkal s nej-
lepšími hráči z kraje a měl to těžké. Nakonec 
se mu podařilo třikrát zvítězit a uhrát 3 body 
ze sedmi partií. Stačilo to na 12. místo z 16 
účastníků.

Robin Urbánek byl zařazen do skupiny 
„D“. Chvíli trvalo, než se rozkoukal, ale 
potom třikrát za sebou vyhrál a s remízou 
v  posledním kole to znamenalo zisk 3,5 

bodu, což mu vyneslo slušné 9. místo z 16 
hráčů.

Petr Borys hrál ve skupině „E“, kam byli 
zařazeni nejmladší účastníci turnaje a dlou-
ho bojoval o medailové umístění a nebýt 
jediné hrubé chyby, které se za celý turnaj 
dopustil, možná by to byla i zlatá. Nakonec 
zůstal těsně pod stupínkem vítězů, ale i tak 
je 4. místo v konkurenci 16 hráčů vynikající.

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

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

skodaplus.cz

ŠKODA PLUS
MĚNÍME MINUSY
  OJETÝCH VOZŮ
     NA PLUSY

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568, Týn nad Vltavou
Tel.: 358 732 616
www.autoservisnovotny.cz

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

 

 

 

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK ELEKTRO
- VŠ elektrotech. zaměření, popř. SŠ elektrotechnic. 
zaměření s praxí

KONTROLOR MECHANICKÝCH DÍLŮ 
- nejlépe vyučen ve strojním oboru
- velmi dobrá orientace ve výkresové dokumentaci
- zkušenost s 3D a 2D měřením, tvorbou měřících 
programů

OBSLUHA A SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ 
- nejlépe vyučen ve strojním oboru
- orientace ve výkresové dokumentaci

PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY MECHANIC. DÍLŮ
- nejlépe vyučen v technickém oboru
- velmi dobrá orientace ve výkresové dokumentaci

PRACOVNICE DOKONČOVACÍCH PRACÍ / 
MONTÁŽE 
- nejlépe vyučena
- ZAŠKOLÍME

Nástup na výše uvedené pracovní pozice je možný pouze po vzájemné dohodě.
Vaše životopisy zasílejte na e-mailovou adresu info@micro-epsilon.cz
Kontaktní osoba: paní Stejskalová  tel. 381 412 011


