BECHYŇSKÝ

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ČERVENEC/SRPEN 2021
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČERVENEC 2021
96 let
93 let
91 let
90 let
89 let
88 let
87 let
83 let
82 let
81 let
80 let

+

Hovorková Vlasta
Roesslerová Blanka
Vomáčková Růžena
RSDr. Michal Otakar
Řeháková Jarmila
Ševčíková Marie
Klůfa Stanislav
Lavičková Libuše
Matyásek Václav
Nováková Wanda
Haškovcová Marie
Chalupská Anna
Šmídová Růžena
Kaisr Václav
Zelenková Zdeňka
Kroupová Libuše
Matyásková Věra
Bursová Barbora
Zákostelecký František

ŽIVOTNÍ JUBILEA
SRPEN 2021
96 let
95 let
91 let
90 let
89 let
87 let
86 let
83 let
82 let
81 let
79 let
78 let

76 let

Svitáková Milada
Stínil Bohumír
Husa Václav
Piskačová Marie
Rathouská Anna
Bakule Jaroslav
Bakulová Věra
Hovorková Marie
Švecová Jaroslava
Vrůblová Ludmila
Kordina Jaroslav
Dobiášová Božena
Cmuntová Věra
Kratochvíl František
Drdová Jindřiška
Mlázovská Jana
Peštová Irena
Plzák František
Trnka Josef
Zeleňáková Ľubica
Andělová Jaroslava
Fábera Miroslav

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA
K 50 LETŮM
KULTURNÍHO DOMU
Foto: Milan Hořejší
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BECHYŇSKÝ SMS
INFORMAČNÍ KANÁL

Jak se přihlásit? Pošlete SMS na tel. číslo
725 543 010 ve tvaru:
OBEC BECHYNE ANO
Jak se odhlásit? Pošlete SMS na stejné
číslo ve tvaru: OBEC BECHYNE NE

+

NABÍDKA BRIGÁDY

Služby města Bechyně, p.o. přijmou na
období červenec až září pracovníky na
údržbu veřejné zeleně, práce se sekačkou a křovinořezem.
Podmínkou je věk minimálně 18 let.
Další informace na tel. čísle
731 506 825
nebo 732 784 667
Ing. Ladislav Janda, ředitel

+

+

HEŘMANŮV MĚSTEC
NABÍZÍ NĚCO PRO
KAŽDÉHO

Vážení spoluobčané
Bechyně a okolí,
vážení přátelé, zástupci
spolupracujících
organizací a institucí,

dovoluji si vám oznámit, že 30. června
2021 se uzavírá moje působení v čele
Domova pro seniory Bechyně. Odcházím na
vlastní žádost, ale i nadále se budu pohybovat v sociálních službách, i když v jiných
pozicích, než je nynější role ředitelky. Všem
příznivcům našeho domova děkuji za podporu, spolupráci i za slova chvály a uznání,
ovšem stejně tak děkuji za podněty ke
zlepšení naší služby. Moc ráda jsem se se
všemi setkala, pokud jsem byla o setkání
požádána. Snažila jsem se vést tým zaměstnanců tak, aby naši klienti byli spokojení a nemuseli litovat svého rozhodnutí přijmout
sociální pobytovou službu v DS Bechyně,
protože chápu, že je to rozhodnutí velmi,
velmi těžké. Děkuji současně všem svým
kolegyním a kolegům za dlouhé roky výborné spolupráce, s některými plných 17 let
a děkuji jim za to, že jejich citlivé vnímání
sociální práce nás dovedlo do společnosti
těch nejlepších domovů. A také jim patří
poděkování za to, že díky empatickému
vnímání potřeb klientů se mohou cítit v jejich
péči komfortně a bezpečně. Moc si toho
vážím a vždy se budu těšit na setkání osobní
a stejně tak třeba na akcích pro klienty.
Všem přeji pevné zdraví, hodně radostí
v životě a hodně radosti ze života.

Brána do Železných
hor, jak se od nepaměti
říká Heřmanovu Městci,
pro vás může být nejen
výchozím bodem k výletům po zajímavém okolí, ale také
místem, kde najdete mnohem víc než jen
známé židovské památky.
Vaši návštěvu města doporučujeme začít
v městském informačním centru, které nese
nový název Centrum Pohůdka. Nový prostor
na náměstí Míru je příjemné místo, kde
můžete se svými přáteli, známými nebo
i s náhodnými kolemjdoucími posedět
a naplánovat třeba prohlídku města.
Pracovníci městské organizace SPOKUL
HM vám kromě tipů na výlety a tradičních
turistických známek, pohledů nebo razítka
do cestovního deníku nabídnou také regionální produkty a výrobky šikovných
místních umělců.
Vaše kroky po městě poté mohou směřovat za pestrou škálou historických památek jako je např. kostel sv. Bartoloměje na
náměstí, kostel Zvěstování Panny Marie
s krásnou dřevěnou zvonicí nebo do bývalé
židovské čtvrti se zrekonstruovanou synagogou. V bývalé židovské škole si milovníci
umění mohou prohlédnout stálou výstavu
s rozsáhlou sbírkou obrazů a plastik regionálních i světově známých umělců. A jen
kousek dál v bývalé židovské (dnes Havlíčkově) ulici najdete jeden z nejrozsáhlejších
a nejzachovalejších židovských hřbitovů ve
střední Evropě.
Z přírodních krás byste určitě neměli
minout rozsáhlý přírodní park, jehož součástí jsou zámecký park, Bažantnice a tzv.
Palác. Právě rozsahem zelené plochy

v bezprostřední blízkosti centra města vás
Heřmanův Městec velmi příjemně překvapí.
Krásy regionu můžete poznávat jak pěšky,
tak i na kole díky řadě cyklotras a příznivému
terénu.
Město nabízí i řadu možností sportovního
vyžití, od workoutového hřiště v Bažantnici,
přes tenisové kurty u sportovní haly, zázemí
víceúčelové sportovní haly včetně posilovny
a malého wellness.
Hlavně v parných letních dnech přijde
vhod výprava na přírodní koupaliště v místní
části Konopáč, které je součástí autokempu.
Ubytovat se tu můžete ve stanu, karavanu,
v chatkách či v pokojích. Bohatý program
slibuje po celé letní prázdniny také zdejší
nově opravené letní kino. Romantickou
atmosféru pod hvězdnou oblohou můžete ve
stálém letním kině zažít při filmových i divadelních představeních, koncertech či
dalších akcích.
Zastavte se u nás v Heřmanově Městci
a přesvědčte se sami, že jste na místě, kde
lze strávit několik příjemných dnů, aniž byste
se nudili a rádi se sem zase vrátíte.
Více informace na www.spokul.cz
Dalimil Nevečeřal
– ředitel městské organizace SPOKUL HM

Mgr. Bc. Alena Sakařová, odcházející
ředitelka Domova pro seniory Bechyně
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BECHYŇŠTÍ TURISTÉ
SÁZELI STROMY

V sobotu 22. 5. 2021 se uskutečnila
brigáda – výsadba stromků kolem cesty do
Kryslí. Cesta začíná pod novým hřbitovem a
pokračuje směrem k lesu Krysle (turistická
cesta vedoucí dále k řece Lužnici a do
Dobronic, značená červená turistická
značka).
Provedli jsme drobné terénní úpravy,
odvodnění části pozemku – cesty a výsadbu
aleje 15 ovocných stromků.
Petr Chaloupek, KČT Bechyně

+

+

STAVEBNÍ ÚPRAVY
PRŮTAHU SENOŽATY

+

REKONSTRUKCE
LIBUŠINY ULICE
V BECHYNI

Byla dokončena veřejná zakázka „Stavební úpravy průtahu Senožaty“, kterou pro
město Bechyně prováděla stavební firma
DAICH, s.r.o. Stavba byla realizována ve
spolupráci s organizací Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje. V současné době je
umožněno předčasné užívání stavby na
základě rozhodnutí MěÚ Tábor Odboru
dopravy. Stavebními objekty města Bechyně
jsou vodovod, kanalizace, vjezdy, chodníky
a odvodnění vjezdů.

INTENZIFIKACE ČOV BECHYNĚ

CO NOVÉHO V BECHYNI

Město Bechyně úspěšně dokončilo realizaci intenzifikace
čističky odpadních vod. Stavba prošla zkušebním provozem, při kterém byly provedeny veškeré nutné zkoušky,
na základě jejichž vyhodnocení lze konstatovat, že stavba je
plně funkční a pro město Bechyni je v současné době
zajištěno kvalitní čištění odpadních vod.
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Stavební práce na rekonstrukci Libušiny
ulice v Bechyni se blíží do finále. V měsíci
červnu předpokládáme dokončení poslední
části – tzn. pěší zóny mezi hotelem U Draka
a hotelem Jupiter. Velmi náročná stavební
akce spočívala v realizaci nové dešťové
a odpadní kanalizace, vodovodního řadu
a v provedení nových povrchů nejen Libušiny ulice. Nad rámec původně plánovaného
rozsahu byla zrealizována i obnova části
Novodvorské a Lázeňské ulice.

+

OBRÁNCŮ MÍRU –
PARKOVIŠTĚ

Na sídlišti Obránců míru v Bechyni je
v současné době realizována veřejná
zakázka „Parkoviště a parkovací stání“, jejíž
součástí je i překládka kabelů nízkého
napětí, telekomunikačních sítí a úprava
kanalizace. Cílem stavby je zajištění
parkovacích míst pro obyvatele přilehlých
bytových domů.
Samotné stavbě mělo předcházet kácení
pěti stromů. Ve skutečnosti musely parkovišti a nové kanalizaci ustoupit pouze tři.
Součástí stavby je i provedení úprav zeleně.
Dle projektové dokumentace je navržena
výsadba 27 nových stromů.
Plánovaný termín dokončení stavby říjen
2021.
Kateřina Brožová, odbor investic
3

NOVÝ START

ZÁJMOVÁ ORGANIZACE
49. ROČNÍK
ZBYTEK SVĚTA
KOLOBĚŽKOVÉ
BECHYNĚ POŘÁDÁ
GRAND PRIX

POMOC
NEZAMĚSTNANÝM
OSOBÁM
K BEZPROBLÉMOVÉMU
NÁVRATU NA PRACOVNÍ TRH

BECHYNĚ
2021

Poslední běh podpůrného programu
proběhne na podzim. Pokud máte
o účast zájem, neváhejte nás kontaktovat
již nyní. Tel: 723 449 409, 723 407 029,
počet míst je omezen.

Generální partner projektu

PROGRAM ZÁVODU
8:00–10:50
10:00–13:50
11:00–13:30
13:30–14:00
14:00–15:15
15:15
16:30–17:00

PŘIHLÁŠKY DĚTÍ DO 15 LET
PŘIHLÁŠKY DOSPĚLÝCH ZÁVODNÍKŮ
ZÁVODY DĚTÍ V KATEGORIÍCH
0/3; 4/6; 7/9; 10/12; 13/15 LET
VYHODNOCENÍ ZÁVODU DĚTÍ
PŘEJÍMKA ZÁVODNÍCH STROJŮ
(TECHNICKÁ PROHLÍDKA)
START HLAVNÍHO ZÁVODU
GRAND PRIX
VYHLÁŠENÍ A UKONČENÍ ZÁVODU

24. ČERVENCE 2021
START PŘED HOTELEM U DRAKA

1) Bezplatný projekt pro ženy na
MD/RD, nezaměstnané osoby, osoby
v evidenci ÚP nebo osoby, které nejsou
ve svém dosavadním zaměstnání spokojené.
2) Motivačně vzdělávací program
s psychologickou diagnostikou.
3) Možnost bezplatně získat REKVALIFIKACI, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ.
4) Proplacení jízdného, bezplatné hlídání dětí.

Služby našeho poradenství jsou stále
poskytovány zcela BEZPLATNĚ
každé pondělí a středu od 8 do16 h.
Psychologické poradenství
s PhDr. Jaromírem Matouškem
v pátek 9. 7. 2021
Na všechna poradenství je nutné se
objednat předem na tel.: 723 407 029
Konají se v 1. patře hotelu U Draka.

Centrum mladé rodiny Milísek

Historická lokomotiva
Bobinka vás zve na letní
nostalgické jízdy po naší
nejstarší elektrifikované
trati z Tábora do Bechyně!
Termíny jízd
ź na vybraných pravidelných spojích
každý víkend a ve státní svátky jízdy
historické soupravy s Bobinkou

Za organizaci:
Štefan Antol
antol.s@seznam.cz
Miloslav Prskavec
miloslav.prskavec@centrum.cz
+420 605 491 484

Jízdné
ź pravidelné spoje s historickými vlaky
– běžný tarif ČD
Remíza v Bechyni
ź modelové kolejiště
ź motorová lokomotiva Prasátko
Vstupné:
30 Kč
děti do 6 let zdarma
Otvírací dny:
12. a 26. června
10., 24. a 31. července
21. srpna
4. a 11. září
Více informací najdete na
www.cdnostalgie.cz
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ZÁMECKÝ PARK: SOCHY DAVIDA ČERNÉHO

Letní procházku zámeckým parkem vám letos zpestříme sochami asi nejznámějšího českého sochaře, Davida Černého. Mezi jeho
instalace ve veřejném prostoru patří „Růžový tank“ z roku 1991, „Miminka“ na Žižkovské věži, točící se hlava „Franze Kafky“ na Národní třídě
v Praze či „Entropa“, která vzbudila velkou vlnu kontroverze v roce 2009 během českého předsednictví Evropské Rady v Bruselu, kde tato
socha byla vystavena.
David Černý vzbuzuje emoce v divákovi, ať už pozitivní či negativní, ale každopádně tím plní jeden z účelů umění, má nás povzbuzovat se
zamyslet nad námi, nad naší společností a nad našimi hodnotami. Doufám, že i ve vás některé jeho sochy vzbudí zamyšlení.
NŠ

KERAMICKÉ TRHY
Vážení přátelé a příznivci Keramických
trhů v Bechyni,
zveme Vás všechny na jubilejní 10. ROČNÍK
KERAMICKÝCH TRHŮ BECHYNĚ. Ty se
staly oblíbenou nejen bechyňskou, ale i jihočeskou tradicí.
Vzhledem k současné situaci s ohledem na
COVID 19 a s tím souvisejícími omezeními
však nemůžeme zodpovědně zaručit, v jakém
formátu a rozsahu se letošní ročník uskuteční.
Jsme odkázáni na vládní nařízení platná v termínu konání, která mohou tuto akci omezit,
a my jako pořadatelé jsme tato omezení
povinni akceptovat. Věříme však, že Vaší
návštěvy nebudete litovat :-) .
Desátý ročník Keramických trhů Bechyně,
plánujeme uspořádat v sobotu 31. 7. 2021 na
bechyňském náměstí T. G. Masaryka.
Můžete se těšit na bohatou nabídku stánků
s keramikou, nejrůznějšími dobrotami, ukázkami lidových řemesel a dalších prodejců
z celé republiky, ale i ze zahraničí.
Dále pro Vás chystáme vystoupení deseti
kapel, včetně dechovky. V předvečer, v pátek
30. července již tradičně hudební setkání pod
stanem. Akci bude doprovázet také program
pro děti.

SOBOTA 31. 7. 2021
10. ročník

BECHYNĚ

nám. T. G. Masaryka

Jste všichni srdečně zváni!!!
Velké poděkování patří všem partnerům, Jihočeskému kraji a Městu Bechyně za
poskytnutí příspěvku, který pomůže pokrýt náklady na organizaci a kvalitní kulturní
doprovodný program. Jako vždy se žádné vstupné neplatí!!!
Vystoupí:
MICHAL HRŮZA a Kapela Hrůzy, ROXETE REVIVAL, VODOVOD, BABOUCI,
SEM TAM, ŽLUTÝ FIALKY, VO106, DRUHÁ VLNA, JIŘÍ SCHELINGER TRIBUTE
MLADEN DJELMO.
Program průběžně aktualizujeme.
Sledujte zde:
www.trhybechyne.cz
www.facebook.com/trhy.bechyne

Městský zpravodaj Bechyně / ČERVENEC/SRPEN 2021

Těšíme se na vás
a děkujeme za přízeň.
Spolek tradičních
keramických řemesel
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KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

VÝSTAVA
ŘEMESEL
V
MĚSTSKÉM
MUZEU

SEZNÁMENÍ S AUTORY
V červnu jsme otevřeli výstavu s názvem
Řemesla stále živá. Název zde opravdu
vystihuje podstatu věci. Autoři Dana Nachlingerová (řezba), Jiří Honiss (podmalba),
Ludmila Dominová (výšivka rybí šupinou),
všichni původem z jižních Čech, pomáhají
uchovávat tradiční řemeslné metody pro
další generace. Výstava je prodejní a navštívit ji můžete do 12. září tohoto roku.
Doprovázet ji budou řemeslné workshopy,
a to každou prázdninovou středu od 13 do 17
hodin. Představím krátce autory.
V nedalekých Opařanech stojí dílna paní
Dany Nachlingerové, řezbářky. V její tvorbě
můžete najít výrobky s náboženskou
tématikou, jako jsou kříže, madony a motivy
svatých, avšak její parketou se po dlouholeté
praxi staly rámy a reliéfy. V současnosti se
zabývá nejen vlastní tvorbou, ale především
výrobou betlémů a soch. Jednou z jejích největších zakázek je práce na Klokotském
betlému v nadživotní velikosti. Tvorba s jejím
jménem si našla majitele nejen u nás, ale
i v Rakousku, Německu, Itálii, v USA, Kanadě a Japonsku.
Jak jste se k tomuto řemeslu dostala?
Kdy jste „vyrobila“ něco prvního a co to bylo?

Zdobné reliéfní řezby jsou mojí doménou,
ale moc mne baví sochy a nejraději se věnuji
vlastní tvorbě.
Můžete promluvit o práci na Klokotském
betlému?
V době, kdy jsem dodělávala betlém
v životní velikosti pro prachatický kostel, se
o mně dozvěděl pan farář z klokotského
kláštera. Osobně mě navštívil v dílně
v Opařanech, kde mohl mou tvorbu vidět na
vlastní oči. Postupně jsme domluvili detaily
zakázky, a tak vznikl klokotský betlém.
Betlém vznikal ve třech fázích. V první byli
vytvořeni Marie, Josef, Ježíšek, ovečka
a pastýř. V druhé fázi zhruba o dva roky
později vznikli Tři králové, volek a oslík. Nyní
dokončuji třetí fázi, kdy vzniká poslední
socha do betléma, a to zelinářka (typ, který
odkazuje na historii zpracování klokotského
zelí).
Chtěla byste se dotknout ještě nějakého
tématu?
Ne, děkuji. Jen doufám, že se má tvorba
bude lidem líbit a mé výrobky budou dělat
radost i několika dalším generacím.

Řezbářství má v naší rodině letitou
tradici. Já jsem již pátou generací, která se
tímto řemeslem zabývá. Jako malá holka
jsem pobíhala u svého dědy v dílně. Vše
jsem si postupně osahala a vyzkoušela. Při
rozhodování o tom, co budu ve svém životě
dělat a co mě bude živit, byla volba jasná.
Nastoupila jsem na SOU uměleckořemeslné výroby v Praze, kde jsem vystudovala obor umělecký řezbář.
Vzpomínám si, že když už jsem dosáhla
dědovi na ponk, tajně jsem mu sebrala dláto
a něco se snažila vyrýt. Jeden z mých prvních výtvorů byl pejsek, to mi bylo asi 8 let.
Co děláte nejraději? A co nejvíce žádají
zákazníci?
Klientelu mám širokou s různými požadavky. Vyřezávám jak pro soukromé osoby,
tak i pro města či obce, kostely… Každá
zakázka je šitá přímo na míru, podle požadavků zákazníka. Od tradiční řezby jako
jsou Madony, kříže, svatí patroni a ochránci,
podložky pod trofeje, až po abstraktní
plastiky. Nejžádanější, tvořící velkou část
mé výroby, jsou bezesporu betlémy. Vše jde
vytvořit jak v moderním stylu, tak i dle
původních předloh v různých velikostech.
Klasickým řezbářským materiálem je lipové
dřevo, které na své výrobky používám
nejčastěji. Je měkké, snadno se s ním
pracuje a dále jej povrchově upravuje
moření, barvení, polychromie, voskování,
lakování atd. Samozřejmě lze pracovat
i s jinými druhy dřev jako např. dub, smrk,
nebo ořech, který požadují nábytkáři.
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Jiří Honiss žije v malebných Opalicích.
Původním povoláním železničář se od roku
1990 věnuje tzv. podmalbě na skle. Z lidové
malby přebírá tematický repertoár. Na jeho
podmalbách se objevují mariologické, christologické a hagiografické motivy (světci,
patroni). Podmalby na skle představují
specifickou výtvarnou techniku. Obrázky
jsou malovány na zadní stranu skleněné
tabulky obrazově opačně a od detailů po
zacelení pozadím. Nepoužívají perspektivu
a jejich barevná škála je značně omezená.

Tyto obrázky se šířily nejvíce v 18. a 19. stol.
z oblastí, které jinak byly středisky sklářství.
Podmalby ze sbírek muzea v Bechyni
pochází ponejvíce z tzv. česko-rakouskobavorského okruhu, konkrétně z místa
zvaném Pohoří na Šumavě a z nedalekého
rakouského Sandlu, kde můžete dodnes
navštívit muzeum podmalby. Díla pana
Honisse můžeme vidět na různých přehlídkách lidových řemesel doma i v zahraničí.
V roce 2015 obdržel cenu Ministerstva
kultury Nositel tradice lidových řemesel
v oboru podmalba na sklo a v roce 2018
Cenu hejtmana jihočeského kraje za rozvoj
lidových tradic.
Také Ludmila Dominová získala titul
Nositelka tradice lidových řemesel a je to
naše přední česká odbornice na současnou
i historickou krajku, propagátorka tradiční
výšivky rybí šupinou, ovládá všechny druhy
textilních technik. Mimo toto všechno je
restaurátorkou i sběratelkou historického
textilu a dlouhodobě členkou Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu
v Českých Budějovicích. Původem rodačka
ze Zlivi dnes žije v Hluboké nad Vltavou.
První dostupná zmínka o lidové technice
výšivky z rybích šupin se objevila v německém časopise Journal des Luxus und der
Mode v roce 1820. Byl zde popisován nový
trend výšivky z rybích šupin, která se
aplikovala na hedvábné sáčky. Podle
některých historických pramenů pochází
tato technika z Itálie a do Čech byla
přivezena šlechtou. Zde se stala součástí
lidové kultury a tradičních řemesel. Na
dnešním území jižních Čech, místně tradičně spojeném s rybníkářstvím a rybářstvím, se zejména v druhé polovině 19. stol.
výšivka z rybích šupin začala používat
k dekorování částí ženských oděvů a doplňků. Nepoužívala se ale tedy výhradně na
kroje, ale i v městském prostředí. Zdobily se
jí límce, kabelky, polštářky nebo se využívala
k tvorbě samostatných dekorativních obrázků. Tato móda však nedokázala přečkat
druhou světovou válku ani nastupující
komunistický režim, a proto ji v minulém
století hrozil zánik. Zřejmě poslední ženou
ovládající tuto techniku byla Anna Přibylová
z Třeboně, která se na počátku 70. let minulého století pokoušela ve věku sedmdesáti
sedmi let najít někoho, kdo by byl ochotný se
od ní techniku naučit. Anna Přibylová zemřela, aniž by svou následovnici našla. Díky
novinovému článku v Jihočeských listech se
však podařilo zachovat postup na přípravu
šupin. Přesto však bylo možné kolem roku
1980 považovat techniku jako takovou za
zaniklou. O její vzkříšení a zachování do
současnosti se zasloužila především Ludmila Dominová.
Díla jmenovaných řemeslníků můžete
vidět i zakoupit v galerii muzea a jsou
doplněny podobně zpracovanými díly historickými, z muzejních sbírek (sochy světců,
saně, fajfky, hole, formy na perník aj.).
JJ
Na závěr
Muzeum přijímá věci do bazaru na
podporu restaurování sbírkových předmětů.
Zároveň se zajímáme o výrobky místní
manufaktury KERAS a snažíme se tak
rozšířit naši kolekci.
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PĚŠÍ
OKRUHY
PRO TY, CO
SE NEBOJÍ
OBČAS
OPUSTIT
ZNAČENÍ
Vyhlídkový okruh – patří k nejznámějším okruhům v Bechyni, měří 5 km a na trase
vás zdrží tři vyhlídkové terasy. Někdy se mu
také říká „výlet přes dva mosty“. Polovina
trasy vede městem a polovina po druhém
břehu řeky Lužnice – v přírodě. Vydáte-li se
z náměstí T. G. Masaryka, můžete zvolit
cestu po žluté – po bechyňských schodech,
anebo po červené – po silnici kolem zámku.
Rozcestník najdete v dolní části náměstí,
u parku. Obě cesty vás dovedou k zářečskému „novému“ mostu. Starý most byl
odstraněn po povodních z roku 2002. Tedy
neodnesla jej voda, ale jeho nešťastná
konstrukce zachycovala veškerý nepořádek, který sebou rozdivočelá řeka Lužnice
přinesla, neboť měl „zábradlí“ i pod
vozovkou. Byl nahrazen mostem s modrým
obloukem, který navíc např. při svátcích svítí
do tmy. Vy se vydáte přes něj a mezitím se už
kocháte výhledy na klášter a zámek. Za
mostem chytáte zelenou turistickou značku
a s ní zahnete při nejbližší příležitosti
doprava. Za chvíli dorazíte k první vyhlídce,
je hůře dostupná a nese jméno Jiřího GuthaJarkovského, který byl v letech 1915–1918
předsedou Českého klubu turistů, v letech
1918–1926 předsedou Československého
klubu turistů, redaktorem časopisu Turista
a také zakládajícím členem Mezinárodního
i Českého olympijského výboru. Otevře se
vám vyhlídka na klášter a zámek zase z jiného úhlu. Pak se ztratíte v zeleni a trochu
půjdete do kopce. Za chvíli jste na další
vyhlídce pojmenované po architektu Vratislavovi Pasovském – jednomu ze zakladatelů Klubu českých turistů, staviteli chat
a rozhleden. Z ní je vidět přes hluboké údolí
s řekou skalní masiv, klášter se zahradou,
středověké opevnění, vila Elektra a Křižíkova vila. Pokračujete dál mezi zahrádkami
a dostanete se ke třetí, poslední vyhlídce
věnované Vojtěchu Náprstkovi – českému
vlastenci, prvnímu předsedovi KČT a zakladateli muzea Náprstkova. A už se nedíváte
do údolí, ale na nádherně klenutý oblouk
mostu. Máte-li štěstí, pojedou po něm nejen
auta ale i vlak, který velmi pomalu a rozvážně most přejíždí. Vám už nezbývá než
most přejít a jste zpět ve městě. Tady je
toulání už na vás, zda se vydáte přímo na
náměstí a okruh uzavřete nebo se zastavíte
u kostela sv. Michaela či v klášterní zahradě.
Obůrkový okruh – měří 8 km a startujete
opět z náměstí T. G. Masaryka. Ze začátku
se držíte žluté značky, která vás vede pod
Městské muzeum a zámek, abyste cirka po
250 metrech odbočili na Větrov. Zářečí

KSMB nabízí pronájem 50 m2
nebytových prostor
v KD Bechyně, U Nádraží 602
(1. patro nad knihovnou)
Bližší informace: tel. 606 911 007,
e-mail reditel@kulturnidum.cz

a Větrov (části Bechyně) jistý čas usilovaly
o odtržení, my doufáme, že tyto snahy už
ustaly a vy budete moci bezpečně projít :-).
Cesta vás za chvíli svede do údolí říčky
Smutné, přes kamenný most a podle plotu
Obůrky vzhůru. Ve chvíli, kdy žlutá turistická
značka pokračuje dál do polí, tak vy se stále
držíte plotu Obůrky, zahnete doleva (když
ne, tak jste za chvíli ve Hvožďanech).
V Obůrce je schovaná hájenka, dančí zvěř
a mufloni. Cesta plná kořenů vás dovede ke
křížku, odkud máte dvě možnosti jak pokračovat. Ta strmější, pro kamzíky, vede stále
podél Obůrky. Vy se raději vydejte vyšlapanou pěšinou, která mírně svažuje dolů k řece
Lužnici. Na konci narazíte na chatičky a nově
vzniklé apartmány, ty nechte za zády a proti
proudu řeky a po červené značce se vraťte
do Bechyně. Zase půjdete kolem Obůrky
a také po visuté lávce oproti soutoku Lužnice s Židovou strouhou. Na druhém břehu
uvidíte i ferratu, což je zajištěná horolezecká
trasa. Město vás uvítá pohledem na zámek
a když přejdete most přes říčku Smutnou,
která zde vtéká do řeky Lužnice, je jen na
vás, jestli se vrátíte na náměstí po červené
značce – po silnici nebo po žluté – po
schodech. Váš cíl je na dosah, jen je do
kopce, posledního.
Švestkový okruh s vodopádem – měří
10 km a dostane vás pod most. Ničeho se
nebojte a v klidu vyrazte od parku z náměstí
T. G. Masaryka po červené značce nahoru
náměstím (směr železniční zastávka).
Nejdřív se projdete městem po Libušině třídě
a před Hotelem Jupiter zahnete doprava
dolů (ul. Lázeňská). Na chvíli sejdete ze
značené červené trasy, která vás vede
zbytečně k nádraží a až pak dolů k řece. Vy
se k ní takto dostane dřív a nad vámi se bude
klenout krásný železobetonový oblouk. Jste
pod mostem a opět na červené značce.
Bechyňský most byl svého času nejvyšším
mostem v Čechách (50 m). Jeho zajímavostí
je, že zde jezdí souběžně vlaky a auta.
Vydejte se proti proudu řeky a představujte si
doby, kdy se zde lázeňští hosté koupali. Na
trase narazíte na uměle vytvořený vodopádek, přes který vás dostane dřevěná
lávka. Cesta začne stoupat a přivede vás
k novému hřbitovu, kolem něj se jen mihnete
a uhnete do polí, k lesu. Tam červenou
značku opustíte, značená trasa jde doprava
a vy se vydáte podél lesa doleva. Vystoupáte
na kopec a uvidíte obec Senožaty. U rybníčku narazíte na silnici, vydáte se po ní
doprava a po zhruba 130 metrech ji opatrně
přejdete. Pokračujete starou asfaltovou
cestou směr Penzion na Prádlo. Do obce
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vlastně vůbec nezajdete. Po 500 metrech
a malý kousek uvidíte po levé straně křížek,
lavičku a zelenou značku. Vy se vydejte
doleva na starou cestu, kterou povozy
přijížděly do města. V části jsou na ní ještě
zachované staré kameny položené metodou
štětování. Této cestě se říká „Švestkovka“
a pár švestek na ní ještě najdete a hlavně
dost špendlíků. Zelená značka vás přivede
do Čechovy ulice a to už jste zase v Bechyni.
U hotelu U Draka se chytnete červené značky doprava a dojdete zpět Libušinou třídou
na náměstí. Okruh uzavřen.
joma

SLUNCE,
VODA,
POHODA
A KLID!
Začátek prázdnin
a čas vysněných
dovolených. Ta naše, kdy bude knihovna zavřená, je v plánu
jen v pátek 16. července. Jinak bychom
chtěly, aby si čtenáři mohli chodit půjčovat
knihy, časopisy i společenské hry po celé
léto.
Při pasování prvňáčků v průběhu června
jsme stihly rozdat čestné průkazky, které
umožní dětem využívat služeb knihovny do
konce kalendářního roku zdarma. Připomínáme, že při první návštěvě je nutné vyplnit
a podepsat přihlášku zákonným zástupcem
(občanský průkaz s sebou). Přijďte si vybrat
pro sebe i děti, nabídka je pestrá.
Tentokrát uvádíme knihy, které se objeví
v našem on-line katalogu, když zadáte
jednotlivé výrazy z nadpisu.
Tak třeba slunce najdete v titulech: Slunce náš život, Slunce v olivách, Slunce v úplňku, Sluncem spálená země nebo známé
zfilmované Slunce, seno a pár facek, Slunce, seno, erotika a Slunce, seno, jahody.
Knihy, kdy autor na obálce použil slovo
voda: Voda a ryby, Voda! a jedna z posledních novinek Voda, která hoří.
Klid se objeví v názvech: Zdánlivý klid, Na
západní frontě klid, Jen klid, maminko!, To
chce klid a zhluboka dýchat.
Kupodivu pohodu jsme v našem katalogu
hledaly marně. Ale i tak víme, že knihy, kde
se toto slovo vyskytuje, existují. U nás si je
sice nepůjčíte, ale přesně vyjádří to, co
bychom popřály závěrem. Ať u Vás po celé
léto vládne: Pohoda v kuchyni, Pohoda na
balkoně a Pohoda a zdraví!
EH
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ZPR AVODAJ

KULTURNÍHO DOMU

ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ

ČERVENEC–SRPEN (pokračování)

Kulturní dům slaví 50 let od dokončení
Kulturní dům
1992–2006
Příliš jsme se s „Kulturákem“ navzájem
ovlivnili, příliš moc ho považuji i za svůj.
Proto mi, prosím, odpusťte, že na něj hledím
jako na svého živoucího kamaráda, který ale
za to, že se stavím jeho kamarádem, vůbec, ale
vůbec nemůže.
V roce 1992 jsem prošel konkurzem na
vedoucího Kulturního domu v Bechyni a po
nějaké době jsem již procházel tím betonovým monstrem a přemýšlel, jak do něj
nacpat kulturu. Žvanil jsem o tom i doma a mí
synové mi smysluplně odporovali. „Tatíku, to
dřív hroch bude létat, než se do tohoto
betonového bunkru kultura dostane.“
– A ejhle. Hroch lítá!
Abych pravdu řekl, ona tam ta kultura již
byla – zájezdová divadelní představení,
taneční zábavy, Bechyňské hudební léto,
nebo bechyňský divadelní soubor Lužnice,
který dlel a stále dlí a pracuje v jeho prostorách. Nakonec i já jsem tam již před svým
nástupem do funkce vedl dětský a studentský
divadelní soubor (Dokonce jsme byli s představením vybráni na národní přehlídku
Loutkářská Chrudim.) Přesto jsem se
domníval, že by kultury v „Kulturáku“ mohlo
být ještě víc.
A tak jsme přidávali: Loutkářskou
přehlídku, Přehlídku dětských divadelních
souborů, Přehlídku studentských divadelních
souborů, Divadlo v trávě, Festival dechových
hudeb, vznikla dokonce i nová výstavní síň.
To se mi to chlubí. Musím ale přiznat, že
při mé organizační neschopnosti by se
Kulturní dům brzy sesypal, kdybych v něm
neměl výtečný kolektiv. Zvláště musím
vyzdvihnout paní Marii Brynychovou a paní
Květu Dopitovou. Bez nich bych asi brzy
opustil „Kulturák“ s brekem. Nebo (v horším)
s otiskem boty na zadku.
V závěru chci dodat, že v „Kulturáku“ již
přede mnou, za mě i po mě perfektně
fungovala, funguje a fungovat bude Městská
knihovna.
J.B.
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50. výročí Kulturního domu v Bechyni
z pohledu seniorů BDS Lužnice
Vzpomínky na léta 1971–1991
„Vzpomínky jsou jediným rájem, z něhož
nemůžeme být vyhnáni“, řekl kdysi kdosi
moudrý a věřte, měl pravdu. Naše vzpomínky
na dobu před čtyřiceti lety jsou skutečně plné
nostalgie, ač doba sama o sobě nebyla „nic
moc“, začínalo období stále přituhující
normalizace. Ovšem nám tehdy bylo kolem
třiceti, čtyřiceti let a moc jsme chtěli hrát
divadlo, pokračovat v tradici bechyňských
ochotníků, tehdy více než stoleté, ale nebylo
kde. Sál s jevištěm ve staré Sokolovně na
Protivínce, v němž se hrálo od r. 1919, musel
být pro havarijní stav stropu v r. 1965 uzavřen
a o rok později stržen.

Tak jsme přišli nejen o jeviště, ale i o šatny
a sklady kulis, kostýmů a rekvizit. Vše jsme
museli vystěhovat do provizorních prostor,
také do bývalé synagogy, kam tehdy zatékalo
a za těch šest let bylo hodně věcí poničeno.
Proto jsme se tolik těšili na nový
Společenský dům, jak byl tehdy dnešní
Kulturní dům nazýván. Věřili jsme, že
budeme mít zase nejen kde hrát, ale také kam
vše přestěhovat, uskladnit a opravit.
Ale to zklamání, ba přímo zděšení, když
jsme zjistili, že vojenští projektanti počítali
pouze s malým estrádním jevištěm bez
technického zázemí. Teprve po opakovaných

Anna Bosáková, Zdeněk Barták, Jiří Lang, Honza Novák, Jana Jarošová, Tonička Lhotová, Jiří
Hršel, Jaroslav Konvalinka, Zdeněk Novák, Jan Kolář (Koleno), Magda Kubešová, Božena
Hodinová, Bohumil Novotný (Bonda), Václav Voborský
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připomínkách se podařilo zajistit horizont,
oponu a výstavbu dvou malých hereckých
šaten nad jevištěm. Nám bylo doporučeno,
chceme-li mít skladovací prostory, ať pomůžeme s jejich výstavbou. Inu, proč ne,
vždyť slovo „ochotník“ je od slova „ochota“,
ochotníci pracují vždy ochotně a bez nároku
na honorář, a tak jsme vykopali a vyzdili
základy pro budoucí sklad, umístěný na boku
velkého sálu. Jenže když se vše dostavělo,
byla nám větší část těchto odňata, neboť se
dodatečně zjistilo, že není kde skladovat stoly
a židle z velkého sálu a kam umístit elektrorozvodnu. Nakonec jsme byli rádi, že nám
zůstala jedna místnost, kterou jsme si
postupně zařídili jako sklad, archiv, zkušebnu
a klubovnu. Přesto všechno jsme byli šťastni,
že máme zase svůj „pevný bod ve vesmíru“,
že máme kde hrát.
A hráli jsme hned v den slavnostního
otevření nového Společenského domu
14. května 1971. Byla to hra Ivana Bukovčana
„Než kohout zazpívá“, kterou s námi nacvičil
během zimy v provizorních podmínkách
jídelny bývalého Kerasu neúnavný a tehdy
jediný režisér souboru Jaroslav Konvalinka.
Tato inscenace měla velký úspěch. Nový sál
pro 450 diváků byl zcela zaplněn a dlouho
nám aplaudoval. S touto hrou jsme se
zúčastnili o týden později přehlídky ASUT
(Armádní soutěž umělecké tvořivosti) v Kroměříži a kromě 1. ceny jsme dostali od
představitelů města i Cenu města Kroměříže,
udělovanou jen za mimořádné počiny.
Po tomto úspěšném startu bylo třeba dát se
do práce a svépomocí dotahovat, co ve
vybavení divadla chybělo. Od září do
listopadu 1971 byly přestěhovány divadelní
rekvizity z provizorních skladů, roztříděny a
uloženy. Muži vymalovali klubovnu i šatny
nad jevištěm, zhotovili v nich osvětlení,
upevnili stojany pro reﬂektory, instalovali
zvukové zařízení v sále i v přísálí. V dalším
roce byly provedeny úpravy portálu, rozšířen
světelný park a probourán východ z jeviště do
chodby u skladu, vybudována zvukařská
a osvětlovací kabina a zapojen elektrický
gong. Toto svépomocné zařizování divadelního zázemí se dělo průběžně po celá léta
a byly to skutečně tisíce hodin, odpracovaných pro naši ochotnickou Thálii. Naštěstí
bylo v souboru většina šikovných mužů,
vzpomeňme alespoň na ty nejaktivnější,
K. Vrůbla, Z. Nováka, M. Dvořáka, J. Konvalinku, J. Novotného, J. Hršela a V. Voborského.
Hlavním naším posláním ovšem bylo hrát
a hrálo se hodně a s velkou chutí. Od r. 1971,
kdy se soubor stal součástí Městského
kulturního střediska (dálě jen MěKS), do roku
1991 soubor uvedl celkem 42 inscenací,
z toho 40 celovečerních her a 2 jednoaktovky.
Za toto období odehrál celkem 260 představení, 148 v Bechyni a 112 na zájezdech
v různých místech naší vlasti, nejen v našem
jihočeském regionu, ale i v Kroměříži, Hradci
Králové, Vyškově, v Novém Mestě nad
Váhom na Slovensku a v r. 1973 i v „Mekce“
ochotnického divadla v Hronově, kam byl
soubor vybrán jako vítěz tohoročního ASUT.
Kolektivní vzpomínky
DIBADĚ
(Divadelní báby a dědci)

Rozvzpomínání
Relativita času je všeobecně známá. Hodina strávená v čekárně zubaře je nesrovnatelně
delší než hodina strávená s milovanou
osobou… Sedím u monitoru, hledím do bílé
plochy a nutím svůj mozek vydat vzpomínky
staré třicet let. Je to tak dávno, abych si
vzpomněl na vše, co se během onoho roku
1991–1992, na kulturní scéně města Bechyně,
událo. A přesto to uteklo jako voda…
Ano, uvědomuji si, třicet let je to od chvíle,
kdy jsem vstoupil do kanceláře Kulturního
domu s cílem vyjednat cosi v zájmu ochotnického souboru Lužnice z pozice jeho principála. Vstoupil jsem ve chvíli, kdy se v kanceláři
řešily personální záležitosti v souvislosti
s chystaným odchodem do důchodu stávajícího ředitele Antonína Zeillingera. Po chvíli
jsem odcházel bez vyjednaného „cosi“ v zájmu Lužnice, avšak s nabídkou na post po
Tondovi. Nabídku jsem přijal ihned na místě,
bez požadavku času na rozmyšlenou, protože
jsem byl přesvědčen, že do problematiky
kulturní sféry vidím, právě třeba z oné pozice
dlouholetého člena a principála ochotnického
divadelního spolku a zájmu o kulturu obecně.
Vize a plány byly velkorysé a jejich naplnění
se nezdálo být složité. Přehled jsem měl a cíl
také. To, s čím jsem nepočítal, a co uniklo mé
pozornosti, byla role polistopadové atmosféry, nálady a směrů vývoje společnosti. Ta v té
době procházela bouřlivou transformací
z ideologicky jednostranně orientované, konformní společnosti v demokratickou, spotřební. Otevřené hranice „zapovězeného západu“
daly vzniknout novému fenoménu: masivních
investic obyvatelstva do nákupů mikrovlnek,
fritéz, videopřehrávačů, barevných televizorů
renomovaných značek, spotřební elektroniky,
počítačů, herních konzolí… a všeho možného, co zde bylo do té doby nedostatkovým
zbožím. A lidé začali trávit svůj volný čas
jinak. U videopřehrávačů a televizorů sledováním „nekonečných“ seriálů, pořadů s erotickou tématikou nebo příběhů neohrožených, všespasitelných superhrdinů apod.
Hlad po této „pseudokultuře“ trval několik
let. Domácí kultura se ocitla na okraji zájmu.
Rovněž rozvoj podnikání, který neminul ani
kulturní sféru, významnou měrou zkomplikoval cestu za naplněním mých cílů. Začaly
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vznikat agentury beroucí pod svá křídla
soubory i jednotlivé umělce, hudební i další
žánrové skupiny. Tento vývoj byl přirozený
a logický, ale značně prodražoval produkce
takto organizovaných umělců a komplikoval
život nám, zprostředkovatelům. Navíc byl
tento trend v nepřímé úměře k tehdejším
platům obyvatelstva. Pokud jsme koupili pro
vystoupení v Bechyni pořad či představení
umělce pod agenturou, byl o polovinu dražší
než představení umělce „na volné noze“. Na
druhé straně byl tento vývoj pochopitelný,
protože umělcům odpadla starost o vlastní
marketing. Pro nás, jako Kulturní středisko, to
však byl problém veliký, protože jsme stáli
před dilematem: Vědomě prodělat na
představení nebo zvýšit vstupné. Prodělat
bylo nepřijatelné pro nás a zvednout cenu
vstupenek pro diváky. Vzpomínám na pocity
marnosti, kdy na představení mnohých
renomovaných divadel, včetně Národního,
nebo herců zvučných jmen, byly obsazeny
pouze první dvě řady, mnohdy ani to. Kdy na
koncertech skupiny Oceán (později Shalom)
nebo Citron přišlo sotva šedesát fanoušků,
především z okolních měst. Zato lascivní
Travesti show nevalné úrovně naplnila sál
i kasu k prasknutí. Mnohdy jsem si kladl
otázku, kam se tak najednou poděl onen
vnímavý a kultivovaný divák, který byl
vděčný za každé přestavení nás ochotníků
a divadel profesionálních obzvláště? Kam se
poděli abonenti permanentek, kteří několikrát
do měsíce plnili autobusy do táborského nebo
budějovického divadla?
Všechno má svůj čas… Byl to proces,
kterým musela společnost projít. K mé smůle
ovšem. Ale i tak vzpomínám rád…
Karel Vontroba
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych poděkoval Všem autorům, kteří přispěli svými vzpomínkami na
kulturní život v Bechyni a zejména na stavbu
Kulturního domu. Samozřejmě padesát let se
nedá vměstnat na pár stránek zpravodaje, ale
doufám, že jsme Vám alespoň trochu připomněli, jak to tady žilo a žije. Dovolte mi ještě
jednou popřát Kulturnímu domu vše nej,
hodně spokojených návštěvníků, zajímavých
kulturních akcí a Vám všem, abyste nám
zůstali stále věrni.
Mgr. Štěpán Ondřich
Ředitel Kulturního střediska města Bechyně
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KULTURNÍ
Milí čtenáři,

Autor loutky: Pavel Lukas Divadlo KVELB

postupně dle aktuálních nařízení otevíráme jednotlivá střediska.
V současné době můžete již navštívit Městské muzeum, Galerii
2+1, Městské informační centrum, knihovnu, kino a v neposlední
řadě kulturní dům. Provoz jednotlivých středisek se řídí dle
aktuálního Balíčku pro obnovení kulturního života 2021 MKČR.
Mgr. Štěpán Ondřich, ředitel KSMB

PÁ 2. 7.

PŘEDNÁŠKA SPOLKU RODÁKŮ
A PŘÁTEL BECHYNĚ

18.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné dobrovolné
S historikem PhDr. Janem Lhotákem, PhD. o životě a díle bechyňského notáře Josefa Ambrože Gabriela, jehož hrob byl zrekonstruován na starém hřbitově u kostela sv. Michaela v Bechyni
Spolkem rodáků a přátel Bechyně a městy Sušice a Bechyně.

změna programu vyhrazena

ST 7. 7.

VSTUPNÉ: dospělí 190 Kč / děti 90 Kč, rodinné: 2 dospělí + 2 děti 470 Kč

13.00 – 17.00 hodin / Městské muzeum / Vstupné od 40 Kč

PROGRAM

Graﬁka:

Marie Jahnová

10.00 Zahájení
10.10 o budulínkovi
Divadlo Dokola
11.00 lakomá barka
Divadlo Kaká
12.00–14.00 pohádkový samostřel
Divadlo Dokola zkuste svoji mušku
13.45 naše nejmilejší hra
14.00 TŘI MEDVĚDI A DRZÁ MÁŠA
Loutky bez hranic
15.00 letkyně
Holektiv
16.00

ŘEMESLNÝ WORKSHOP
– brašnář, výroba náramku

drak a rytíř

Divadlo KVELB Atelier
17.00 vyprávění starého vlka
Divadlo Koňmo
18.00 ELIŠKA A JINÉ KRÁLOVNY
Toy Machine

ST 7. 7.

LETNÍ KINO – 3 BOBULE

21.30 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

SO 10. 7.

DIVADLO V TRÁVĚ – XXIX. ročník

Od 10.00 hodin / Klášterní zahrada / Vstupné děti 90, dospělí
190, rodinné: 2 dospělí + 2 děti 470 Kč
Bohatý divadelní program pro malé i velké pod širým nebem.

ST 14. 7.

ŘEMESLNÝ WORKSHOP
– výroba cestovního deníku, záložky

13.00 – 17.00 hodin / Městské muzeum / Vstupné od 40 Kč

PÁ 16. 7.

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA

18.00 hodin / Kostel sv. Michaela a starý hřbitov / Vstupné
dobrovolné
Při procháze Spolku rodáků a přátel Bechyně vás Jiřina Trčková
seznámí s nejrozsáhlejším souborem funerální litinové plastiky ve
střední Evropě. S historií kostela sv. Michaela, hřbitovem
a osobnostmi, které zde spočinuly, vás obeznámí Jiří Bílek ml.
Sraz zájemců před kostelem sv. Michaela.

PÁ 16. 7. – SO 14. 8. MIMO KRUH – Mezinárodní
sympozium keramiky – XXIX. ročník
Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni / Alšova
jihočeská galerie – Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně
Mezi účastníky přivítáme italského účastníka Benátského bienále
z roku 2017 Salvatora Arancia nebo japonského umělce Naa
Matsunagu. Sympozium vyvrcholí 14. srpna vernisáží výsledných
uměleckých děl. Více na www.sympozium-bechyne.com.
Kurátorka sympozia: Kristýna Péčová.

ST 21. 7.

ŘEMESLNÝ WORKSHOP
– Výroba svíce z včelího vosku

13.00 – 17.00 hodin / Městské muzeum / Vstupné od 40 Kč

Občerstvení:
Projekt podpořili:

Divadelní šapitó
Ve spolupráci:
ZUŠ V. Pichla

ST 21. 7.

LETNÍ KINO – BÁBOVKY

21.30 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

Mediální partner:

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

KLÁŠTERNÍ ZAHRADA

ČERVENEC/SRPEN 2021

PŘIPRAVUJEME

www.kulturnidum.cz

KALENDÁŘ
ST 28. 7.

ŘEMESLNÝ WORKSHOP – Plstění,
výroba plstěného zvířátka, míčku

PÁ 10. 9.

MUZEJNÍ NOC

17.00–21.00 hodin / Městské muzeum, Alšova jihočeská
galerie, Hasičské muzeum, Muzeum turistiky
Podrobnosti na plakátech.

SO 11. 9.

VÁCLAV PICHL – 280 let

19.00 hodin / Zámek – Vokův sál / 220 Kč
Nejslavnější „neznámý“ bechyňský rodák. Komorní koncert na
zámku v podání ProArte Trio.

13.00–17.00 hodin / Městské muzeum / Vstupné od 40 Kč

ÚT 5. 10.

SO 31. 7.

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Volné pokračování kultovní one man show Caveman.
Vstupenky zůstávají v platnosti.

VEČERNÍ PROHLÍDKA
KOSTELA SV. MICHAELA

CAVEWOMAN

19.00–22.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné dobrovolné

ST 4. 8.
ŘEMESLNÝ WORKSHOP – Enkaustika,
výroba obrázku pomocí žehličky a voskovek
13.00–17.00 hodin / Městské muzeum / Vstupné od 40 Kč

ST 4. 8.

ST 13. 10.

PARTIČKA NA VZDUCHU

20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 550 Kč
Skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe. Michal
Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub Kohák,
hudebník Marián Čurko a moderátor Luděk Staněk vás vždy
všechny rozesmějí. V předprodeji na www.ticketstream.cz

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA

15.00 hodin / Kostel sv. Michaela a starý hřbitov / Vstupné
dobrovolné / Informace viz 16. 7.

ST 24. 11.

ST 4. 8.

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 490 Kč, 450 Kč a 390 Kč
V předprodeji od 1. července v kanceláři KD, Městské knihovně,
Městském informačním centru a na www.kulturnidum.cz

LETNÍ KINO – BOURÁK

21.00 hodin / Náměstí T. G. M. / Vstupné dobrovolné

ST 11. 8.

VÁCLAV NECKÁŘ SE SKUPINOU BACILY
– Půlnoční turné

ŘEMESLNÝ WORKSHOP – Drátování

DLOUHODOBÉ AKCE

13.00–17.00 hodin / Městské muzeum / Vstupné od 40 Kč

PÁ 13. 8. – SO 14. 8. BECHYŇSKÉ DOTEKY – VIII. roč.
Klášterní zahrada, Zámecký park / Vstupné dobrovolné
V pátek v klášterní zahradě budete moci zhlédnout divadelní
představení BDS Lužnice Srdce pro krále.
V sobotu vás pozveme do doby Petra Voka z Rožmberka. Těšit se
můžete na historický trh, kostýmovaný průvod, šermíře, Krumlovské pištce, renesanční tance, akrobaty, vystoupení Jana Venase.
Samozřejmě budou připraveny i atrakce a zábava pro děti.

NE 15. 8.

POZOR!!! Změna
místa konání

BECHYŇSKÝ FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB XXIX. ročník

13.00 hodin / Zámecký park / Vstupné dobrovolné
Vystoupí: Černovická dechovka, Valdaufinka Ády Školky,
Libkovanka, Božejáci a Keramička. Konferuje Helena Hýnová.

ST 18. 8.
ŘEMESLNÝ WORKSHOP
– vizovické pečivo, výroba figurky ze slaného těsta

NÁMĚSTÍ T. G. M.

II. ročník OPEN AIR VÝSTAVY KERAMICKÉ PLASTIKY
ŽÁKŮ KERAMICKÉHO OBORU SUPŠ BECHYNĚ
Výstava potrvá do 30. září.
GALERIE 2+1

PEUT ÊTRE
Z otevřeného cyklu Světlo, prostor, čas. Výstava Jana Svobody,
ředitele ZUŠ V. Pichla v Bechyni. Potrvá do 30. 8.
MĚSTSKÉ MUZEUM

ŘEMESLA STÁLE ŽIVÁ
Městské muzeum / Vstupné společně se vstupem do stálé
expozice muzea 50 a 40 Kč
Dana Nachlingerová – řezba, Jiří Honiss – podmalba na skle,
Ludmila Dominová – výšivka rybí šupinou. Výstava je prodejní
a bude doplněna podobnými řemeslnými díly ze sbírky muzea.
Potrvá 1. 6.–12. 9.

13.00 – 17.00 hodin / Městské muzeum / Vstupné od 40 Kč

SETKÁNÍ S ŘEMESLY V MUZEU, ŘEMESLNÝ WORKSHOP

ST 18. 8.

Každou středu odpoledne setkání s jednotlivými umělci s ukázkou
řemesla v dílně, ze které si budete moci odnést nějaký výrobek.

LETNÍ KINO – PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

21.00 hodin / Zámecký park / Vstupné dobrovolné

ST 25. 8.

ŘEMESLNÝ WORKSHOP
– výroba svíce z včelího vosku

Stálá expozice muzea otevřena. Vše o místním regionu od
archeologie po 20. stol. Bechyně jako poutní místo, dějiny
místního panství, stavba mostu v Bechyni, zprovoznění
elektrifikované trati Tábor-Bechyně (1903), keramická a hrnčířská
tradice a další. Vstup 50 a 40 Kč.

13.00–17.00 hodin / Městské muzeum / Vstupné od 40 Kč

SO 28. 8.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM S AČR

od 9.00 hodin / Park u Draka
Beseda s autorem scénaře filmu GUMP, pes, který naučil lidi žít
Filipem Rožkem. Podrobnosti na plakátech.

SO 28. 8.

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA

15.00 hodin / Kostel sv. Michaela a starý hřbitov / Vstupné
dobrovolné / Informace viz 16. 7.
Městský zpravodaj Bechyně / ČERVENEC/SRPEN 2021

KOSTEL SV. MICHAELA
Od 8. 7. / ÚT–SO 14.00–17.00 hodin
Pojďte navštívit hřbitovní kostel svatého Michaela, jeden
z nejstarších raně barokních centrálních kostelů v Čechách.
KLÁŠTER, ZÁMEK

LA PELLEGRINA
29. 7.–8. 8.
Podrobnosti o koncertech na plakátech.
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Vstupné dobrovolné, změna programu vyhrazena

Zámecký park

Doprovodný program
Klášterní zahrada
14.00–18.00 Svět her – Divadlo Studna
Dobové atrakce – Al-Rašíd
Pohádky z kufru – Marediv s.r.o.





 


20.00 Srdce pro krále – BDS Lužnice

9.00–18.00 Historický řemeslný trh (Klášterní ulice)
13.00 Historický průvod
(vlakové nádraží – zámek)
13.30 Slavnostní zahájení
13.50 Fedrfechtýři – historický šerm
14.30 Krumlovští Pištci
15.00 Fioretto – renesanční tance
15.30 Fangle – akrobatická komediální show
16.00 Krumlovští Pištci
16.30 Fedrfechtýři – praporová show
17.10 Fioretto – lidové tance s možností výuky
17.40 Krumlovští Pištci
19.00 Jan Venas trio – koncert dobové hudby
21.00 Chůdadlo – závěrečná ohňová show






Klášterní zahrada

14. 8. sobota














PROGRAM
13. 8. pátek






vstupné dobrovolné
Projekt podpořili:

akci podpořili:

Mediální partneři:

Farnost Bechyně

ZAHRADNICTVÍ
BENEŠ

Prodej vstupenek vždy hodinu před projekcí, on-line na www.kino.kulturnidum.cz a přes aplikaci BudíCheck

KINO BECHYNĚ

červenec–srpen 2020

Bechyně

www.kino.kulturnidum.cz
10. ÚTERÝ VE 20.00

ČERVENEC

22. ČTVRTEK VE 20.00

UBAL A ZMIZ

EXPEDICE: DŽUNGLE

1. ČTVRTEK VE 20.00

Krimi / Komedie – ČR
Každej dokonalej plán se může podělat.
Bláznivá noční jízda, v níž jde o velké
peníze, podivný kšeft s balíkem trávy
i o sekání malíčků.
99 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
/ Fantasy – USA
V hlavní roli Dwayne Johnson jako
charismatický kapitán lodi a Emily Blunt
jako odvážná průzkumnice na své misi.
99 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

RYCHLE A ZBĚSILE 9
Akční – USA
Ani ten nejrychlejší řidič na světě
nedokáže ujet před svou minulostí.
145 min, český dabing, mládeži přístupný
od 12 let, 130 Kč

23. PÁTEK V 17.00

12. ČTVRTEK VE 20.00

2. PÁTEK V 17.00

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

TOM & JERRY

Dobrodružný / Rodinný – ČR
Rodinný film režiséra F. A. Brabce je
o světě viděném očima toulavého psa
Gumpa. O tom, jak nás vidí zvířata a jak
je ten náš svět pro ně důležitý.
90 min, mládeži přístupný, 140 Kč

Komedie – ČR
Jiří Mádl a Tereza Ramba v nové komedii.
99 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

27. ÚTERÝ VE 20.00

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný – USA
Šampión NBA LeBron James se vydává
na epické dobrodružství po boku
slavného Bugs Bunnyho.
90 minut, český dabing, přístupný, 130 Kč

Animovaný / Komedie / Dobrodružný –
USA
Hon kocoura a myši skoro zničí nejen
chystanou svatbu, ale skoro i celý hotel.
101 min, český dabing, mládeži
přístupný, 120 Kč
8. ČTVRTEK VE 20.00

CHYBY

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Thriller / Horor – USA
Přežijete, jen když budete potichu.
Pokračování úspěšného hororu do cesty
postaví nové, mnohem náročnější výzvy.
97 min, české titulky, mládeži přístupný
od 12 let, 130 Kč

Romantický – ČR, SR
Ema (Pavla Gajdošíková) je energická
prodavačka v supermarketu. Tomáš (Jan
Jankovský) je pokrývač žijící v nedaleké
vesnici. Jedna noc rychle přeroste ve
vztah, lásku a společné bydlení.
92 min, mládeži přístupný, 120 Kč

9. PÁTEK V 17.00

29. ČTVRTEK VE 20.00

DIVOKÝ SPIRIT

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

Dobrodružný / Animovaný / Komedie /
Rodinný – USA
Lucky hledala tak dlouho spřízněnou
duši, až našla koně. Divoký mustang
Spirit jí dokáže, že přátelství na život a na
smrt nemusí být jenom mezi lidmi.
89 min, český dabing, mládeži
přístupný, 120 Kč

Komedie / Drama – ČR
Čtyři dávnověcí kamarádi ve středním
věku, kteří si přiznají, že nežijí tak, jak si
vlastně představovali. A rozhodnou se
vyřešit svou krizi provokativní hrou a
plněním téměř nesplnitelných úkolů.
117 min, přístupný od 12 let, 140 Kč

13. ÚTERÝ VE 20.00

CROODSOVI: NOVÝ VĚK

MSTITEL

Komedie / Animovaný – USA
Nejslavnější pravěká rodina se vrací v
pokračování animované komedie.
95 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

Komedie – ČR
„Když nemůžeš, tak přilej“, říká motto
filmu, v němž se zkrachovalý herec
rozhodne propít až k expedici na Mars,
najít sám sebe, lásku, něco k pití
a tlačítko START.
92 min, přístupný od 15 let, 120 Kč
15. ČTVRTEK VE 20.00

BLACK WIDOW
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi – USA
Scarlett Johansson alias Black Widow se
po dekádě v Marvel Cinematic Universe
konečně dočkala svého prvního sólového
dobrodružství, které však bude úplně jiné,
než jaké doposud poznala.
133 min, český dabing, mládeži přístupný
od 12 let, 130 Kč
16. PÁTEK V 17.00

CHLUPÁČCI
Animovaný / Rodinný – USA
Pupí a Eda patří do rodu Chlupáčků.
Roztomilých, chlupatých zvířátek ve tvaru
donutu.
84 minut, český dabing, mládeži
přístupný, 120 Kč

30. PÁTEK V 17.00

SRPEN
5. ČTVRTEK VE 20.00

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL

13. PÁTEK V 17.00

SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK

19. ČTVRTEK VE 20.00

VEČÍREK
Komedie – ČR
Na večírku se postupně scházejí bývalí
spolužáci. U dveří zazvoní podomní
prodavač a přinese nečekanou zprávu
o kamarádovi, který už nikdy nedorazí.
90 min, mládeži přístupný od 12 let, 130 Kč
20. PÁTEK V 17.00

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný – USA
Tlapková patrola se znovu chystá do kin!
87 min, český dabing, přístupný, 120 Kč
24. ÚTERÝ VE 20.00

ZABIJÁKOVA ŽENA A BODYGUARD
Akční / Komedie – USA
Samuel L. Jackson a Ryan Reynolds,
Salma Hayek, Antonio Banderas a
Morgan Freeman v divoké akční jízdě.
99 min, české titulky, od 12 let, 130 Kč
26. ČTVRTEK VE 20.00

ZÁTOPEK

Akční / Dobrodružný / Fantasy – USA
Těšte se na partu nejdegenerovanějších
delikventů světa DC, kteří umírají touhou
zachránit svět.
132 min, české titulky, od 15 let, 130 Kč

Drama / Životopisný – ČR
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka,
o životnímu příběhu jednoho z největších
atletů všech dob, čtyřnásobného
olympijského vítěze, Emila Zátopka.
110 min, mládeži přístupný, 130 Kč

6. PÁTEK V 17.00

27. PÁTEK V 17.00

RAYA A DRAK

DRAČÍ ZEMĚ

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný – USA
Kdysi žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv
pak nestvůry Druuni ohrožovaly Zemi,
draci se pro záchranu svých lidských
přátel obětovali. O 500 let později jsou
tato monstra zpět a válečnice Raya, se
vydává na nebezpečnou cestu, aby
vystopovala posledního draka a hrozivé
Druuny zastavila jednou provždy.
107 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný –
Mauricius
Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru,
jsou již dávnou minulostí. Draci se
skrývají ve vyhnanství a mají zakázáno
létat. Jenže mladý stříbrný drak Plamínek
už má takového života dost. Chce
poznávat svět a zažívat dobrodružství.
92 min, český dabing, mládeži
přístupný, 120 Kč

Změna programu vyhrazena
Městský zpravodaj Bechyně / ČERVENEC/SRPEN 2021
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ZE ŠKOL

+

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA
1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+

ČTVRŤÁCI NA
DOPRAVNÍM HŘIŠTI

HUSITÉ VE 4. A

Učivo vlastivědy zavedlo žáky ze 4. A
k Janu Husovi, Janu Žižkovi, ale i k husitským bojovníkům. Toto téma děti doslova
pohltilo. Nejenom zbraně a vojenská taktika
byly náplní hodin. Podívali se, díky fotkám od
Emmy, do dnešní Kostnice k domu, kde byl
Jan Hus ubytovaný. Na vlastní kůži si zkusili
postavit „vozovou“ hradbu, bojovat jako
práčata a k tomu ještě zpívat husitský chorál.
Mgr. Jaroslava Hrnčárková

Po návratu do školy jsme doháněli nejen
učivo a kamarádství, ale také různé akce,
které na jaře nemohly proběhnout. Vypravili
jsme se na výuku na dopravní hřiště do
Tábora. Opravdu to bylo potřeba, neboť
jsme toho hodně pozapomněli. Úvodní část
vyučování byla zaměřena na opakování a
připomenutí pravidel silničního provozu.
Potom jsme dostali kola a vše si zkoušeli
naostro pod bedlivým dohledem lektorky a
štábu z České televize. Ti stateční z nás si
troufli i na rozhovor před kamerou. V závěru
dopoledne nás potrápil test. Nakonec ti
nejšikovnější dostali průkaz cyklisty. My
ostatní se o to pokusíme příště.
Žáci 4.A a 4.B

+

SOBOTNÍ PĚŠÍ TÚRA
DĚTÍ ZŠ FRANTIŠKA
KŘIŽÍKA

Po velmi dlouhé pauze všech akcí, které
se nesměly uskutečnit, jsme s radostí uvítali
nabídku turistického pochodu údolím Židovy
strouhy, kterou organizoval Klub českých
turistů – odbor Bechyně.
Přes 20 dětí se sešlo ráno v 9 hodin
u kašny. Rozdělili jsme se na dvě skupiny.
Desetikilometrovou trasu s dětmi z prvního
stupně si vybrala paní učitelka Iva Voborníková, kterou také doprovázeli někteří rodiče
i prarodiče. Pro patnáct kilometrů hlasovaly
děti z druhého stupně. Po registraci a obdržení plánků tras, jsme se všichni vydali
nejprve společnou cestou až k prvnímu
kontrolnímu stanovišti, kde jsme splnili první
úkol. V tomto místě se naše cesty rozcházely. Všichni jsme si svou trasu náramně
užili. Zejména poslední úsek, který vytváří
nejkrásnější atmosféru se svými rozeklanými skalami a jeskyněmi. Dětem se samozřejmě nejvíc líbilo časté přecházení z břehu
na břeh. A protože počasí bylo na objednávku nádherné, při každém přecházení
jsme se museli vodou osvěžit. Rodiče děti na
cestu skvěle vybavili, cestou jsme si našli
krásné místo na malý piknik.
Užívali jsme si každý okamžik. Okouzlující romantickou přírodu, výbornou společnost s kamarády i pocit radosti z objevení
nových míst v okolí našeho bydliště. Chybu
neměla závěrečná tečka, kdy jsme obdrželi
pamětní list, sladkou odměnu a pro děti
zážitek z převozu přes řeku na raftu.
Jménem dětí a nás dospěláků velmi
děkuji za organizaci této akce.
Iva Voborníková a Alena Francová,
učitelky ZŠ Františka Křižíka
14
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PROJEKTOVÝ DEN VE
ŠKOLE – REALIZACE
ŠABLONY II

Dne 26. a 27. 5. 2021 se konal pro žáky
druhého stupně projektový den zaměřený
na meteorologii. Proběhly přednášky a besedy s Ing. Václavem Kubištou, pracovníkem českobudějovické pobočky Českého
hydrometeorologického ústavu. Pan Kubišta
žáky informoval o různých modelech předpovědi počasí, historii tohoto oboru i extrémních situacích, které počasí může přinášet.
Ve výtvarné výchově na besedu navázali
sedmáci, kteří malovali druhy oblačnosti
a vytvořili projektovou nástěnku.
Poděkování za pěknou akci patří nejen
panu Ing. Václavu Kubištovi, ale i žákům
a učitelům, kteří na tuto dvoudenní akci
navázali i v jiných předmětech.
M. Petr

+

DIVADLO V DRUŽINĚ

Poslední květnový den navštívilo naši družinu Divadlo z bedny se svou pohádkou O zlaté
rybce. Pro děti to byl tak trochu dárek k jejich nadcházejícímu svátku. Představení mělo velký
úspěch. Děti si s účinkujícími zazpívaly a mohly i částečně zasáhnout do děje pohádky. Na
závěr byly pro děti připraveny hry a soutěže o ceny, ve kterých předvedly hbitost, obratnost a
sílu. Všichni diváci se dobře bavili a společně se těší na další návštěvu našich oblíbených
herců s novou pohádkou.
Dana Lengerová
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DEN DĚTÍ ANEB DEN
S TŘÍDNÍM UČITELEM

Žáci a učitelé společně oslavili Den dětí
pěším výletem po okolí Bechyně. Žáci
prvního stupně obešli Bechyni po vyhlídkách
a ke svačině si opekli dobroty. Druhostupňoví žáci měli naplánované výlety po třídách
a po příchodu si porovnávali počty ušlých
kilometrů.
Šestá třída přes Hvožďany došla k rozhledně v Raděticích, ze které pozorovala
okolí. Sedmáci z áčka se přesunuli vlakem
do Malšic a zpět do Bechyně se vraceli
pěšky podél Lužnice, všem se líbila opravená technická památka stádlecký most,
otužilci se i koupali v Lužnici.
Sedmáci z béčka a osmáci autobusem
odjeli do Týna nad Vltavou a vraceli se
společně po červené turistické značce zpět
do Bechyně, cestou také určovali druhy
rostlin a drobných živočichů.
Devítka se rozhodla strávit den na pláži u
majáku, a proto se vypravili do Bežerovic,
kde zavzpomínali na dětství stavěním hradů
z písku.
Příjemně unaveni jsme se vrátili do školy
na oblíbené buchtičky s krémem.
IM, MB
15

Lázně
www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM ČERVENEC
a SRPEN
Přednášky (2. patro LD Olga)
Tento program je zdarma:
1. 7. Zajímavá místa v Bechyni
10.00
2. 7. Vltavíny z jižních Čech
10.00
2. 7. Rehabilitace po náhradě
kyčelního kloubu
14.30
7. 7. Bechyně a lázeňství
10.00
8. 7. Hudební dopoledne
10.00
9. 7. Šlechtické rody
– Rožmberkové
10.00
9. 7. Osteoporoza
14.30
12. 7. Tajemná místa kostelů
10.00
13. 7. Lázeňský speciál
10.00
13. 7. Léčíme rašelinou a Karitolem 15.00
14. 7. Hledání ztraceného času
– Bechyně
10.00
15. 7. André Rieu – valčíky
10.00
16. 7. Stavba mostu přes Lužnici
v Bechyni
10.00
16. 7. Rehabilitace po operaci páteře14.30
19. 7. Jihočeské selské baroko
10.00
20. 7. Zmizelá Šumava
10.00
20. 7. Jakub Krčín
+ ochutnávka rybích specialit 14.30
21. 7. Klenoty naší krajiny
10.00
22. 7. Město Tábor a jeho opevnění,
obranné prvky
10.00
23. 7. Vynálezce ing. František
Křižík
10.00
23. 7. Škola zad
14.30
26. 7. Světové melodie
10.00
27. 7. Voroplavba po Vltavě,
Václav Husa
10.00
27. 7. Léčíme rašelinou a Karitolem 15.00
28. 7. Za vůní rojovníků na Blata 10.00
29. 7. Jižní Čechy – vodní země
10.00
30. 7. Město Tábor a jeho okolí
10.00
30. 7. Rehabilitace po náhradě
kolenního kloubu
14.30
2. 8. Tajemná místa Č. Krumlova 10.00
2. 8. Vědomé dýchání
15.00
2. 8. Indie křížem krážem
19.00
3. 8. Cyklotoulky – Bechyně
10.00
4. 8. Stavba mostu v Bechyni
přes řeku Lužnici
10.00
4. 8. Jak na meditaci
15.00
4. 8. Tajemství dávných léčitelů 19.00
5. 8. Nostalgická Bechyně
10.00
6. 8. Folklorika
– rybáři a jejich zvyky
10.00
6. 8. Rehabilitace po operaci
kyčelního kloubu
14.30
9. 8. Máme rádi dechovku
10.00
10. 8. Naše Šumava – dokument 10.00
10. 8. Léčíme rašelinou a Karitolem 15.00
11. 8. Tajemná Třeboň – dokument 10.00
11. 8. Jóga mysli
15.00
11. 8. Buddhismus dříve a dnes
15.00
12. 8. Zajímavosti města Bechyně 10.00
12. 8. Schwarzenberkové, co měli
rádi – ochutnávka
14.30
13. 8. Lázeňský speciál
10.00
13. 8. Osteoporoza
14.30
16. 8. Co nevíte o Karlu IV.
– dokument
10.00
17. 8. Hudební dopoledne
10.00
16

18. 8.
18. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
23. 8.
23. 8.
23. 8.
24. 8.
24. 8.
25. 8.
25. 8.
25. 8.
26. 8.
27. 8.
27. 8.
30. 8.
30. 8.
30. 8.
31. 8.

E. Beneš a jeho žena Hana 10.00
Tvoříme vlastní mandalu
15.00
Léčivé koření
19.00
Navštivte město Bechyni
10.00
Jak se těží rašelina
na Komárovském blatě
10.00
Zvyky a tradice, které
udržujeme
10.00
Individuální konzultace
15.00
Akupresura s Indem
PhDr. Sandhu CSc.
19.00
Stavba mostu v Bechyni
přes řeku Lužnici
10.00
Léčíme rašelinou a Karitolem 15.00
André Rieu
– nejkrásnější melodie
10.00
Diagnostika podle vnějšího
znaku
15.00
Filmový večer
19.00
Lázeňský speciál
10.00
Jižní Čechy
– virtuální cestování
10.00
Škola zad
14.30
Pohlednice z jižních Čech
– dokument
10.00
Obličejová jóga pro krásu
15.00
Sadhuové v Himajájích
19.00
Krásy naší země – dokument 10.00

Bude se konat dle aktuálních
protiepidemických opatření:
Taneční večery kavárna
19.30–22.30 hod.
6. 7. úterý
INYCH – kytara
13. 7. úterý
Capella
20. 7. úterý
Kosatky
27. 7. úterý
Countrio
3. 8. úterý
Countrio
10. 8. úterý
INYCH – kytara
17. 8. úterý
RM band
24. 8. úterý
Echoes
31. 8. úterý
Kosatky
Taneční večery sál
19.30–23.00 hod.
2. 7. pátek
9. 7. pátek
16. 7. pátek
23. 7. pátek
30. 7. pátek
6. 8. pátek
13. 8. pátek
20. 8. pátek
27. 8. pátek

Countrio
Ševětínka
RM band
Echoes
Ševětínka
Ševětínka
Echoes
Countrio
Capella
Těšíme se na Vás

KULHAVÝ Z HRNČÍŘ
Galerii Záliv zaplavila šťavnatá zeleň popichovaná paprsky
žhnoucího slunce, staré domy a kostelíčky s bílými zdmi plnými
dlouhých stínů a nad tím vším se klene nahé, letní nebe. Světlounce
modré, někde nadýchnuté bělavými mráčky podobnými dětské peřince.
Malíř Stanislav Kulhavý je bytostný krajinář a přestože žije v pražských
Hrnčířích, jižní cíp republiky si nese uložený hluboko v srdci. Prokazuje
svůj vztah k Bechyni klasickým zachycením zámku za pražícího léta, ale
překvapuje i mistrně zvládnutým pohledem na cestu k řece od Hrnčířství U tří medvědů (Na
Parkánech) anebo zaujme „uličkou zapomnění“ na Kozím plácku.
Na jiných obrazech nás vrací do Českého Krumlova, odkud se pak vydává jako šťastný
poutník jihočeskou krajinou. Na vernisáži již tradičně s velkým ohlasem zazpívala Michaela
Katráková, která tentokrát přišla i se svojí kouzelnou, čtyřměsíční dcerkou. Kolekce obrazů
malíře Kulhavého se bude vystavovat větší část léta. Dne 24. srpna v 19.00 hod. odezní
v lázních koncert v rámci Jihočeského komorního festivalu a poté se otevře výstava obrazů
herečky a malířky Jarmily Švehlové.
Pavel Šmidrkal, Zdeněk Smolík a Josef Štefl, Osvětáři jihu z.s.
Městský zpravodaj Bechyně / ČERVENEC/SRPEN 2021
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190 LET OD NAROZENÍ
FRANTIŠKA KORBELA

František Korbel se narodil v Bechyni
21. července 1831, jako syn šafáře Paarovských velkostatků. Jeho životní pouť od
obyčejného bechyňského kluka po nejbohatšího Čecha v Americe 19. století byla
zachycena jeho přítelem, hrabětem Kounicem.
Po obecní škole v Bechyni jej otec odvezl
do Českých Budějovic na měšťanskou
školu, kde byl šikanován a bit za to, že mluví
česky. Utekl domů k otci s tím, že bude raději
pást husy, než se nechat ponižovat od
německých žáků. Otec najal v Bechyni
učitele, který jej za dva roky připravil na
studium gymnázia v Jindřichově Hradci.
V roce 1848 jako 16letý nastoupil na
techniku do Prahy a ihned se zapojil do hnutí
„Českomoravští bratři“, kde rokovali o studentských záležitostech, o svobodě a novém uspořádání státu. A byl i prvním
studentem, jehož nechtěný výstřel z pistole
rozpoutal bouři roku 1848 v Praze. Společně
s dalšími studenty se zastal českých dam,
jež na Žofíně byly popouzeny německými
důstojníky. „Nám se to nelíbilo, a jeden
student vstal a šel jim to zdvořile říct, aby to
nedělali. Já měl šavli a pistoli s sebou – byl
jsem při studentské legii, a když se ti
důstojníci začali hádat s tím kolegou, chtěl
jsem se přesvědčit, jestli mám na pistoli
kapsli, kdyby snad k něčemu přišlo. Zkoušel
jsem pod stolem, je-li kapsle nasazena a
počínal jsem si nějak nešikovně, poněvadž
kapsle vybuchla a z pod stolu vyvalil se dým,
všechno začalo křičet a utíkat, stoly se
porážely, a důstojníci také utekli; potom stálo
v německé Bohemii, že vše bylo umluveno,
a znamením že měl býti výstřel z pistole na
Žofíně“.
Druhý den, po slovanské mši, už se v Praze střílelo a stavěly barikády …„a v tom už
začali lidé utíkat od Prašné brány, že se tam
střílí, a viděli jsme u Prašné brány blýskat se
bajonety a vojsko. Dámy utekly do domu
barona Villaniho a baronka nás prosila
o doprovod těchto dam. To nás již doběhli
vojáci a nechtěl jsem nechat baronku
osamělou, převlékl jsem se proto do livreje
lokaje Villaniho, přesto mně vojáci odvedli
k vojenskému soudu. Neprozradil jsem své
jméno a trval na tom, že jsem lokaj pana

barona – důstojník mávl rukou a rozkázal
mne pustit.“ František se vrátil do města, ale
boj s vládním vojskem byl nerovný, „ustupovali jsme porůznu na Koňský trh, a když jsme
viděli Koňskou bránu ještě otevřenou,
vyrazilo nás asi padesát ven a tam jsme se
rozběhli po venkově“.
Různými cestičkami se dostal do Bechyně právě v době, kdy za něho již sloužili
smuteční mši, které předcházela zpráva, že
byl v Praze zastřelen. Ani zde nebyl v bezpečí, proto utíká do Vídně ke svému strýci.
Ale jeho bouřlivá povaha se projevila i zde.
Vyslyšel verbování Hodži a Štúra pro Slovenskou legii na pomoc Slovákům proti
Maďarům a přidal se k nim. „Odrazili jsme
nějaký oddíl maďarské národní gardy
a uhasili oheň ve Staré Turé. Ale když jsme
vytáhli před St. Túru, spatřili jsme před
sebou celý pluk maďarského vojska. Husaři
na nás učinili útok, přední oddíl nám posekali, ostatní se rozprchli.“ František uprchl do
Vídně, vydávaje se za kreslíře u jednoho
vídeňského stavitele. Ale ani ve Vídni nemohl zůstat, utíká k druhému strýci lesníkovi
v Herzogenburgu a odtud po zklidnění
situace do Bechyně.
„Zde mne předvolal kníže Paar a nechal
si vypravovat všechny mé příhody. Řekl mi:
Dobře tedy, ale teď už si dej pokoj, nebo na tě
zavolám vojáky. A opravdu byly nalezeny
u bechyňského knížecího archiváře dva
zatykače, které tam v r. 1848 na mne
obdrželi“.
Zatčení přeci jen neunikl, byl uvězněn
v Uršulinských kasárnách v Praze. Zde po
měsíčním pobytu prohlédl skulinu k útěku při
vydávání obědů. Nezamčenými dveřmi
prošel kasárna, po cestě pozdravil dvoje
stráže a poslednímu z nich povídá: „Pomyslete si, dnes už zase jeden uklouzl.“ Ukryl se
u rytce Procházky, kterého nikdo z jeho
blízkých neznal a nemohl jej tak udat. Zde
plánoval odchod do Švýcarska či Francie,
ale bylo mu doporučeno, aby se vypravil do
Brém a dostal doporučení k dalšímu tamnímu spřízněnému obchodníku. Neměl ale
vystěhovalecký pas, proto se připojil ke
dvěma českým rodinám, které směřovaly do
Ameriky. Na celnici v Děčíně byl na lodi ukryt
kuchařkou za kamny a tak šťastně dorazil do
Drážďan. Z obou rodin neuměl nikdo německy a tak František s vystěhovaleckými pasy
obou rodin poprosil jednoho německého
vojáka, zda by jim nekoupil za rakouské
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peníze lístky do Brém. A tak se i podruhé
vyhnul celní kontrole. V Brémách jej
doporučený obchodník přijal laskavě, zakoupil mu lístek do New Yorku a přidal ještě
10 dolarů.
Na plachetní lodi byla veliká bída, cesta
trvala 64 dnů, trpěl mořskou nemocí, k jídlu
přesolené sušené maso a zelí, suchary
roztloukal sekerou a namáčel ve vodě.
Nejprve tvrdě otročil v New Yorku, neznaje ani slovo anglicky, aby měl na cestu do
Panamy, kde pracoval na plavebním průplavu. Usilovnou prací se postupně domohl
blahobytu a zatoužil po návratu do Čech.
Žádost o pas byla kupodivu vyřízena, ale
přijetí v tehdejším Rakousku Uhersku bylo
vlažné, byl vyslýchán c.k. policií, nesměl se
bez oznámení pohybovat po monarchii a navštívit Vídeň. Cílem jeho návštěvy v Čechách
bylo odvést do Ameriky své dva bratry
Josefa a Antonína, kteří již měli věk na odvod
k vojsku. Jeho otec byl již přesídlen na nový
statek a cukrovar knížete Paara ve Vysokém
Veselí poblíž Jičína. Zde si vypůjčili povoz
a otec je tajně odvezl k Žitavě, kde pěšky
překročili hranice. Tak se dostali všichni tři
zpět do Ameriky.
Bratři Korbelové se osvědčili jako vzorní
lidé práce. Roku 1863 si zařídili za společného úsilí a pod vedením zkušeného Františka
v San Francisku obrovský průmyslový a obchodní podnik. Ten vyráběl doutníky, krabice, luxusní dřevěná pouzdra na doutníky,
skupoval sekvojové hvozdy, zakládal na
mýtinách vinice a slivoňové sady, pálil kořalku, vyvážel své zboží za hranice Ameriky,
dřevo a víno až do Austrálie. Nezlomil jen ani
zhoubný požár jeho firmy v r. 1876, kdy
škoda byla vyčíslena na 300 000 dolarů.
Společně s bratry opětovně obnovil a rozšířil
svoji podnikatelskou činnost. Jako jediný
z Čechů v Americe vlastnil dva zaoceánské
parníky. Zřídil též tiskovou agenturu – ta se
jmenovala Česko-Americká Tisková Kancelář, ve zkratce Č.A.T.K. – tím reagoval na
rozvoj českého tisku v Americe. S agenturou
souvisí i otevření vlastní tiskárny v San
Francisku. Na tehdejší dobu byla vybavena
tou nejlepší tiskařskou technikou, vydává
zde i satirický časopis VOSA.
V této době se žení jeho bratr, Josef
Korbel, pojímá za manželku 19letou Karlu
Dynterovou z Bechyně a bere s sebou do
Ameriky i čtvrtého bratra Leoše, který
společně s Františkem založil parní pilu
a mlýn.
František byl mezi prvními, jež sestavil
a vyslal výpravu zlatokopů na Aljašku.
Stavěl i vlastní železnice, jedna stanice v někdejších lesích nese název Korbel. Je to
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železnice spojující Sonomu se severním
přístavem v San Francisku, a budoval ji
proto, aby po ní mohl dopravovat vlastní
výrobky ke svým zaoceánským lodím.
Jeho úspěchy nezůstaly nepovšimnuty
a c. k. mocnářství ve Vídni jej jmenovalo v roce 1892 rakouským konzulem v San Francisku a tento post zastával po 12 let. Nikdy
však nezapomněl na svůj původ a často
podporoval své krajany a jejich organizace
jak v Americe, tak i v Čechách. Nikdy nepřerušil styky s Českem, v r. 1896 odjíždí na
jeden rok do Prahy, kam přivezl dary pro
Ústřední matici školskou, financoval akce
J. V. Friče, přispěl na stavbu Brněnského
národního divadla, finančně podpořil Hlávkovy studentské koleje v Brně, Komenského
školy ve Vídni, spolek Národní jednoty
i Českou akademii v Praze a nesčetná řada
jiných korporací i jednotlivců z řad studentstva či dělnictva mohli dosvědčit jeho
dobročinnost. Ještě více ale bylo těch, kteří
ani nevěděli odkud a kdo na ně pamatoval,
poněvadž si liboval v tom, aby nikdo o jeho
pomocné ruce nevěděl, a když uváděl
nějaké jméno, tak to byl „ježíšek z Ameriky“
či „starý osmačtyřicátník“. Jeho majetek byl
odhadnut na 100 milionů Kč. To již byl
usazen od roku 1903 v Praze, aby zde strávil
zbytek života. Dožil se i samostatného
Československa, za které bojoval celý život.
Tuto událost dojemně prožíval a při prohlášení samostatné republiky dokonce i na
veřejnosti plakal. V jeho závěti sepsané v Čechách byla vyčleněna částka 470 000 Kč na
dobročinné účely, kterou spravovala dcera
jeho sestry slečna Zárubová, pamatoval v ní
i na Bechyni a její spolky. Kolik se z této částky vyplatilo se nepodařilo zjistit, neboť značnou část rozdal chudým lidem a studentům.
Největší slávu Františku Korbelovi ale
přinesla výroba šumivých vín metodou
druhotného kvašení v lahvi. Po jeho smrti
převzali výrobu jeho bratři, bohužel všichni
tři zemřeli v průběhu prohibice. Po jejím
zrušení se podniku Korbel Champagne
Cellars ujali jeho bratranci, kteří firmu v roce
1954 prodávají, ale s podmínkou zachování
kvality i značky. Kalifornské šampaňské
Korbel se tedy vyrábí stále na stejném místě,
ale historická výrobna kalifornského šampaňského je nyní přeměněná na dobové
muzeum vyprávějící svojí unikátní expozicí
příběh samotných počátků zdejší výroby.
Muzeum bylo doplněno i o životní příběhy
Františka Korbela, zaslané z jeho rodné
Bechyně.
Šampaňské zn. Korbel je dnes v Americe,
ve třídě šumivých vín vyráběných klasickou
metodou, považováno za nejlepší, za oprávněnou jedničku. Jistě i díky tomu je zdejší
šampaňské přítomno na většině slavnostních příležitostí. Už od dob J. F. Kennedyho
je nepřetržitě servírováno ke slavnostnímu
přípitku při inauguraci nového prezidenta.
V současné době je roční obrat firmy Korbel
Champagne 160 mil. dolarů a je 12. největším vinařským závodem v USA, ale na
prvním místě v prodeji klasických šumivých
vín – vyrábí ročně cca 1,3 milionu lahví
sektu. K výročí Milenia byla firmou Korbel
vyrobena největší láhev šampaňského na
světě, která byla slavnostně otevřena na
Times Square v New Yorku o půlnoci na
přelomu 1999/2000. Láhev byla ručně
vyfouknutá v Německu, je vysoká 137 cm
a váží 159 kg.
V rodné Bechyni jej připomíná plaketa
v průjezdu městského úřadu.
Josef Štefl
18

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+

RAFTOVÉ ZÁVODY
– 21. ROČNÍK

Již po jedenadvacáté se na začátku letní,
doufejme, že ničím nekomplikované, sezóny
uskuteční tradiční závody ve sprintu raftů na
150 m pod Bechyňskou duhou.
V sobotu 10. července si můžete přijít
zazávodit, či alespoň zafandit čtyřčlenným
posádkám, jejichž prezence proběhne od
9:00 hod. v loděnici Jiskry Bechyně. Soutěžit
se bude v těchto kategoriích: muži, ženy,
veteráni, mixy a mládež.
Protože je závod brán jako sportovně –
recesistický, tak jsou vítány a oceňovány
vtipně ustrojené posádky! Závodníkům jsou

+

NEJEN O BĚHÁNÍ

V. Letní běhání
Pro běžce není žádné počasí špatné. A to
ani to letní. Právě naopak. Díky dlouhým
dnům a příznivému počasí je léto pro běhání
stvořené. Jen se mrkneme na pár tipů a triků,
jak si to co nejvíce užít.
V létě se náš organismus častěji přehřívá.
To může být náročné nejen pro nesportovce,
ale i pro sportovce, kteří mají třeba problémy
s tlakem. Letní běhání má svá specifika, ale
určitě není důvodem tréninky vzdát. Obecně
čím je venku tepleji, tím menší zátěž bychom
měli v rámci pohybové aktivity volit. A to
především v rámci rychlosti = zpomalte.
Pokud je horko či dusno, nespěchejte a výběh si lépe naplánujte. Ideální dobou pro běh
/ procházku je ráno nebo večer. Určitě není
vhodné běhání přes poledne mezi 11. a 15.
hodinou. Tomu se snažte vyhnout, nebo si
zaběhejte uvnitř na běžeckém páse. Ideálně
si přivstaňte a vyražte brzy ráno, kdy ještě
silnice a město nejsou rozpálené, teplota je
nízko a osvěží vás ranní rosa. Také si dobře
naplánujte trasu. Měla by ideálně vést
alespoň z poloviny v lese, nebo po silnici či
stezce, kde jsou stromy vrhající stín.
Namažte se. Volte vodě a potu odolný
krém 20–30 minut předem a nezapomeňte
na uši, které většinou zčervenají první.

k dispozici rafty, pádla, vesty a dobré rady.
V době prezence je možnost zkoušky,
respektive svezení a sehrání posádky na
raftu, což může každý přihlášený využít
v následné kvalifikaci a jízdách play-off. Po
vyhlášení okolo 16 hodiny proběhne tradiční
vodácká párty, na které se představí kapely
Druhá vlna a Pitt Band.
Srdečně zveme všechny příznivce vodních radovánek a recese na tento spektakulární závod, kde je hlavním tahákem
přátelská atmosféra a hrdinské výkony
všech posádek! Motto akce je tentokrát
jasné: Covidu už bylo dost, pádlujeme pro
radost!
za oddíl kanoistiky Pazi
Vhodně se oblečte. Hladké funkční materiály – chladící či s funkcí odvodu potu (dri fit,
cool max apod.) – vás udrží v suchu. Nejen
ženy ocení bezešvé prádlo a pokud trpíte na
odřená stehna, tak vyzkoušejte legíny nad
kolena či běžecké sukně.
Strava sportovce by měla v létě být také
odlišná od té zimní prohřívací. Díky většímu
pocení jsou mnohem větší ztráty tekutin a minerálů. Častěji tedy doplňujte vodu a minerály – zejména hořčík proti křečím a draslík
na pomoc se zásobami energie. Pro její doplnění využívejte čerstvé letní ovoce. Hydratujte v průběhu celého dne a vyhněte se
chlazeným nápojům a ledu. Tělo neochladí
a způsobí spíš opačnou reakci. Objem
tekutin je hodně individuální, zkoušejte, co
vám nejvíce vyhovuje.
A pokud se v létě chystáte na nějaké
závody, zvažte momentální kondici a počasí.
Vyzkoušejte noční závody, které mohou být
zajímavým zpestřením a menší zátěží pro
vaše tělo. Hlavně si léto užijte ve zdraví!
Můj tip: V okolí Bechyně je celá řada
studánek. Když si naplánujete cestu kolem
nějaké z nich, osvěžení vnitřní i vnější vám
běh či procházku zpříjemní. A když studánku
nepotkáte, namočení nohou i těla v potoce či
v řece je taky super osvěžující.
Alice,
Běžecký klub Bechyně,
BKBechyne@gmail.com,
FB/BKBechyně
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BECHYŇSKÝ REALITNÍ SPECIALISTA
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Přenechám ZDARMA dvojhrob na
bechyňském hřbitově včetně
kamenných desek.
Kontakt: 728 674 039

522

Koupím známky, mince, bankovky,
obrazy, staré hodiny, vojenské
předměty – šavli, uniformu
a podobně. Můžete nabídnout i jiné
staré předměty nebo celou sbírku
a pozůstalost. Tel: 722 777 672

Firma ERDING a.s. hledá
pracovníka na obsluhu
a údržbu energetických
zařízení – topič
pro provoz v Bechyni
Náplň práce: obsluha kotlů v nízkotlaké plyn. kotelně a kotle na biomasu,
výměníkových a předávacích stanic,
účast na provádění oprav a při provádění revizí
Práce vhodná pro topenáře,
elektrikáře apod.
Požadujeme:
č výuční list
č osvědčení dle vyhl. č. 91/1993
Sb., obsluha plynových zařízení,
tlakových nádob a vyhl. 50/1978
§ 6 výhodou – není podmínkou
č samostatnost, flexibilita
č praxe v oboru výhodou
č dobrý zdravotní stav
č čistý trestní rejstřík
Kontakt pro další informace:
Aleš Novotný, vedoucí TH Bechyně
mobil: 603 149 771
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LEVNÉ
PALIVOVÉ DŘÍVÍ

ź elektrikář
ź chytrá domácnost
ź zabezpečení Loxone

a Jablotron

druh dřeva

BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011
TÁBOR – A. Berka
Třebízského 839, tel:777 27 38 34

www.peroveprodukty.cz

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

neš pané (2m) š pané (33cm)

450 Kč/prm

650 Kč/sprm

bříza

800 Kč/prm

950 Kč/sprm

dub

850 Kč/prm

1000 Kč/sprm

osika

500 Kč/prm

borovice, smrk
po dohodě

mobil: 606 186 238
www.bemont.flazio.com
PÉŘOVÉ
VÝROBKY
UHŮ ČIŠTĚNÍ
40 DR OVIN
PEŘÍ
SYPK

palivové dřevo (cena bez 15 % DPH):

NÁKUP A PRODEJ
LESNÍCH POZEMKŮ
Chcete znát cenu Vašeho lesa?
Tržní ocenění zdarma.

www.persaltus.cz
+420 605 512 451

Seřizování plastových oken
a dveří, montáž a opravy žaluzií.
Petr Halama, tel: 604 718 306

Provádíme rizikové kácení stromů
v těžko přístupných místech.
Tel: 606 931 760

Městský zpravodaj č. 7/8/2021, den vydání: 1. 7. 2021. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. pracovní den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 3500 výtisků. ZDARMA.
Inzerce (15 Kč/cm²) a příspěvky na tel: 778 545 507, e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Redakce a grafika Marie Jahnová.
Uzávěrka příštího čísla 17. srpna 2021. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

