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KVĚTEN 2021

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYŇSKÝ

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
KVĚTEN 2021

 93 let Hořejší Ladislav
  Zeilinger Antonín
 92 let Daňková Jaroslava
  Kocourek František
 91 let PhDr. Kasl Karel
 90 let Fürbachová Květoslava
 87 let Borek Vladimír
  Kuchválková Milena
 86 let Hudec Josef
  Pihera Josef
  Štěpánek Josef
  Vystrčil Jan
 85 let Hájek Jiří
  Ing. Vernarec Ján
 84 let Drda Jan
 83 let Hrádková Marta
  Martinková Ludmila
 81 let Hrubantová Růžena
  Kovařík Václav
 80 let Baldínská Marie
  Měšťan Ladislav
 79 let Mik Pavel
 78 let Burianová Jaroslava
  Zeman Ludvík
 77 let Křikavová Jana
  Měšťan Zdeněk
  Tůma Jaroslav
 76 let  Veselá Václava

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA 
K 50 LETŮM

KULTURNÍHO DOMU
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+ SČÍTÁNÍ 2021

Český statistický úřad zveřejnil aktuali-
zované informace o probíhajícím sčítání 
– došlo k prodloužení termínu, kdy je možné 
údaje vyplnit pomocí on-line formuláře.

+ PODĚKOVÁNÍ

Město Bechyně děkuje společnosti 

ANKA COMPANY s. r. o. 
z Veselí nad Lužnicí, která provozuje obchod 
v 1. patře obchodního domu Rubín, za 
dar 1280 ks respirátorů pro seniory 65+ (1 ks 
na osobu) města Bechyně. 

Respirátory byly rozneseny do poštov-
ních schránek a dostaly se tak k lidem, kteří 
je jistě využili. 

Ještě jednou děkujeme.

+ PODĚKOVÁNÍ 
ČESTNÉMU NÁLEZCI

6. dubna 2021 jsem ztratila na cestě 
v  polích za stadionem zcela nový mobil. 
Po nějaké chvíli šla po této cestě p. Kukrá-
lová ze Zahradní ulice v Bechyni, mobil 
prý takřka nebyl vidět, protože byl už 
částečně zakrytý padajícím sněhem. 
Uklouzla po něm (ještě že si nevyvrkla 
nohu!), a tím si ho všimla.

Vzala ho k sobě a zařídila jeho vrácení 
– jsem jí za to nesmírně vděčná a mrzelo 
mne, že rezolutně odmítla přijmout jaké-
koliv nálezné.

Chtěla bych tedy ještě jednou paní 
Kukrálové poděkovat a tímto způsobem 
veřejně vyzdvihnout její čestnost a nezišt-
nost!

Je to pohlazení po duši, že takoví lidé 
kolem nás existují. DÍKY!

Helena Vernarcová

NOVÝ START

POMOC 
NEZAMĚSTNANÝM 

OSOBÁM 
K BEZPROBLÉMOVÉMU 

NÁVRATU NA PRACOVNÍ TRH 

V. běh podpůrného programu je 
plánován na červen 2021.
Pokud máte o účast v projektu 
zájem, neváhejte nás kontaktovat.
Tel.: 723 449 409, 723 407 029, počet 
míst je omezen.

1) Bezplatný projekt pro ženy na 
MD/RD, nezaměstnané osoby, osoby 
v  evidenci ÚP nebo osoby, které nejsou 
ve svém dosavadním zaměstnání spo-
kojené.

2) Motivačně vzdělávací program 
s  psychologickou diagnostikou.

3) Možnost bezplatně získat REKVA-
LIFIKACI, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ.

4) Proplacení jízdného, bezplatné 
hlídání dětí.

Služby našeho poradenství jsou vám 
k dispozici stále zcela BEZPLATNĚ 

každé pondělí a středu 
od 8 do16 hod. 

Psychologické poradenství 
s PhDr. Jaromírem Matouškem 
v pátek 21. 5. 2021

Na všechny typy poradenství je nutné 
se objednat předem 
na tel.: 723 407 029
Prostory poradny se nacházejí 
v 1. patře hotelu U Draka. 

Těšíme se na Váš zájem. 
Centrum mladé rodiny Milísek 

+ SLUŽBY MĚSTA 
BECHYNĚ, P.O. 
PŘIJMOU

ŘIDIČ/KA SKUPINY „C“
Náplň práce: řízení vozidel (IVECO, AVIE, 
PV3S) a obsluha pracovních strojů v ma-
jetku města s minimální 3 letou praxí v řízení 
vozidel, zimní pohotovost (PO–NE).
Výhodou: svářečský průkaz, strojní průkaz 
pro čelní nakladač nebo vysokozdvižný 
vozík, zkušenosti s křovinořezem a motoro-
vou pilou, základní znalosti oprav a údržby 
vozidel a strojů, řidičské oprávnění sk. „T“. 
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, 
práce ve smíšeném kolektivu a v katastru 
města Bechyně, letní a zimní pracovní doba 
(06.30–15.00, 07.00–15.30). 
Nástupní plat: 22.500, Kč hrubého. Předpo-
kládaný nástup od 1. 7. 2021 nebo dohodou. 

ŘIDIČ/KA SKUPINY „B“ a „T“
Náplň práce: řízení vozidel (MAGMA 
MULTICAR, GAZ, PIAGGIO), obsluha 
pracovních strojů, údržba veřejné zeleně, 
úklid komunikací, chodníků v letním a zim-
ním období, zimní pohotovost (PO– NE).
Výhodou: svářečský průkaz, strojní průkaz 
pro čelní nakladač nebo vysokozdvižný 
vozík, zkušenosti s křovinořezem a motoro-
vou pilou. 
Nástupní plat: 17.500 Kč hrubého.
Předpokládaný nástup: od 1. 5. 2021 nebo 
dohodou.

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, 
práce ve smíšeném kolektivu a v katastru 
města Bechyně, letní a zimní pracovní doba 
(06.30–15.00, 07.00–15.30). 

Kontaktní osoba: ředitel organizace 
na tel. čísle 734 278 890 nebo 732 784 667.

Libušina ulice je již kompletně průjezdná, 
začala poslední etapa rekonstrukce kolem Jupiteru 
směrem k hotelu U Draka. 
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KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ Právě během dnů, 

kdy je muzeum jako 
instituce uzavřeno, je 
nasnadě přemýšlet o 
nových možnostech 
prezentace, o přiblí-

žení muzejní práce a sbírek vůbec ve-
řejnosti. To se v těchto dnech pokoušíme 
dělat prostřednictvím spuštění nových 
webových stránek muzea www.muzeum-
bechyne.cz. Nejedná se zde již pouze 
o  shrnutí aktuálního dění v muzeu. Součástí 
stránek je např. on-line katalog muzejní 
knihovny, také e-shop, kde si můžete 
objednat publikace nabízené jinak v recepci 

muzea. Bude zde také možnost sledovat 
postupné zveřejňování fotografií muzejních 
předmětů a obsahu fotografické sbírky na 
webových stránkách v režii Národního 
muzea zvaných e-sbírky. Navštivte naše 
nové stránky, popřípadě se přes kolonku 
posílání novinek přihlaste k odběru 
newsletteru. Budeme se těšit z každého 
zájmu. Můžete též posílat případné podněty 
a připomínky, přeci jen jde o první dny a 
budeme se snažit vychytávat mouchy. I když 
světle zelenkavá budova na náměstí vypadá 
na první pohled opuštěně, tady se nespí. Na 
léto plánujeme již avizovanou výstavu 
živoucích uměleckých řemesel (podmalby, 
výšivka rybí šupinou, řezba).

JJ

Kdo se procházel 
před Velikonocemi 
po  Bechyn i ,  t a k 
možná zaznamenal 
obrázky s písmenky. 

Pomocí mapy s body, která byla ke stažení 
na webech kulturního střediska a města, jste 
navíc mohli složit tajenku. Takže pro kontrolu 
vám nyní prozradíme, jak tajenka zněla:  
PŘÍRODA SE BUDÍ!

Děkujeme všem, kdo za bláznivého 
počasí, kdy to jednou bylo na kraťasy a pak 
na zimní výbavu, připevnili vajíčko na břízu. 
Vítr jim dával pořádně zabrat, ale přesto jich 
tam vydrželo dost. Taky stuhy na pomláz-
kách se kupily a vlály. Sundali jsme jich plný 
košík. Děkujeme za pomoc také hajnému 
Jirkovi Hlasovi, Římskokatolické farnosti 
Bechyně a ZUŠ V. Pichla. Tak zase příští 
Velikonoce na shledanou 

+ K NÁM DO PŘÍRODY, 
K NÁM DO TOULAVY

Duben nás ubezpečoval, že zima se jen 
tak nevzdává. Teď je ale na řadě květen a my 
pevně věříme, že ten své jméno nedostal jen 
tak pro nic za nic. Nastane ten pravý čas na 
dlouhé výlety, na toulání. A kde jinde než 
v TOULAVĚ.

Stezka údolím Lužnice Toulavou je stále 
krásná a dlouhá 55 km. První certifikovaná 
trasa pro pěší začíná v Plané nad Lužnicí 
a  končí v Týně nad Vltavou. Navíc část mezi 
Táborem a Bechyni je i Svatojakubskou 
poutní cestou. Na stezce najdete informační 
panely s kvízovou otázkou a správnou 
odpověď naleznete vždy na následující 
ceduli. 

Stezka vás povede tunelem, visutými 
lávkami, po skalách, kolem starých mlýnů, 
zřícenin a hlavně podél řeky, která se už jen 
líně točí než splyne s Vltavou. Místy 
nepoznáte, kam směřuje a její odlesky vás 
budou mást ve fotoaparátu. 

Trasu si můžete rozdělit do více etap 
a  pak budete mít čas prozkoumat i historická 
města Tábor a Bechyně. Město Tábor 
proslavené husity, plné tajemných uliček 
a  malebných zákoutí. A město Bechyně 
vybudované na skále, z jedné strany 
omývané řekou Lužnicí a z druhé strany 
říčkou Smutnou.

Najdete tu františkánský klášter s klidnou 
zahradou a krásným výhledem na řeku 
a  bechyňskou duhu. Tak je často nazýván 
most, klenoucí se ve výši 50 metrů nad 
hladinou. Nachází se na něm i nejdelší 
železniční přejezd v zemi. Na ostrohu je dále 
zámek, který do renesančního stylu pře-
stavěl Petr Vok z Rožmberka a vzal si zde 
Kateřinu z Ludanic. Anebo zajděte ke 
hřbitovnímu kostelu sv. Michaela, jedné 
z  nejstarších raně barokních centrálních 
památek v Čechách. 

Příroda je pokaždé jiná a tak věříme, že 
se nudit nebudete, ať jdete stezku poprvé 
nebo po desáté. Jen si nazujte toulavé boty 
a  vyrazte. 

joma

MUZEUM NESPÍ, SPOUŠTÍ NOVÉ WEBOVÉ 
STRÁNKY

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ 
ZA VELIKONOČNÍ 
TAJENKOU
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KULTURNÍHO DOMU
ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ KVĚTEN 1971–2021

Kulturní dům slaví 50 let od dokončení  
V letošním roce oslavíme 

padesáté výročí od dostavby 

kulturního domu. Kulturní 

a  společenský dům v Bechyni 

byl postaven svépomocí 

občanů města, příslušníků 

vojenské posádky a mládeže. 

Stavba byla zahájena 1. 5. 

1966 a slavnostně předána 

veřejnosti dne 8. 5. 1971. Na 

této stavbě bylo odpraco-

váno celkem 123 748 brigád-

nických hodin.

ZPRAVODAJ

Bechyně tak dostala důstojný stánek 
pro pořádání společenských a kulturních 
akcí. Ne, že by v dřívějších časech  
Bechyně kulturně nežila. Pěvecký sbor 
zde fungoval již od konce 19. století. Se 
vznikem Sokola – tělocvičné jednoty se 
kulturní život v Bechyni rozvíjel ještě 
více. Sokol nebyla pouze organizace 
pečující o tělo, ale i o ducha. Do její 
činnosti patřilo i podporování diva-
delních a hudebních souborů a součástí 
bechyňského Sokola byly od začátku 
20. století jak divadelní, tak i hudební 
soubor. Mimo Sokola zde působilo 
několik muzikantských skupin. 

Velkou zásluhu o rozvoj kulturního 
života měli také páni profesoři z ke-
ramické školy, kteří stáli u zrodu řady 
společensky prospěšných spolků. 
Činnost všech těchto zájmových skupin 
však byla omezována nedostatkem 
prostoru. Akce organizované Sokolem se 
konaly v sále na Protivínce. Když jste zde 
šel navštívit kino, taneční zábavu nebo 
divadlo, musel jste projít kolem ne příliš 
vábných hospodských toalet. Sokol však 
investoval peníze na úpravu sálu mimo 
hospodské prostory. Ale protože se město 
rozhodlo ve 20. letech minulého století 

„Protivínku“ prodat, přišel Sokol 
o  možnost udělat z ní sokolovnu. 
Městské zastupitelstvo dalo přednost 
koupi kusu lesa za peníze získané 
z  prodeje. Kultura bohužel ostrouhala. 

Další místo, kde se v padesátých 
letech konaly koncerty, byl letní refektář 
(jídelna) v klášteře. Ani tam nebyl 
příchod za kulturním zážitkem (hlavně 
hudebním) zrovna příjemným. Muselo se 
projít kolem internátní kuchyně s jejími 
„vůněmi“. Osvětová beseda v Bechyni 
využívala i přítomnost hudebníků, kteří 
pobývali v tzv. Křižíkově vile. Vila od 
šedesátých let 20. století  patřila 
„hudebnímu fondu“. Profesionální 
muzikanti zde spojovali přípravu na 

koncerty a rekreaci. Smetanovo kvarteto 
se zde připravovalo na koncerty v Ja-
ponsku, ale také pro nás Bechyňáky 
uspořádalo koncerty, stejně tak Ilja 
Hurník, Smetáčkovci a další. Plesy se v té 
době konaly v důstojném prostředí 
v  lázních.

Na konci 60. let se s příchodem 
armády, vybudováním moderních 
podniků Jitexu, Keramických závodů 
a  rozšířením lázeňství zvýšil počet 
obyvatel Bechyně. A tak se konečně 
podařilo prosadit výstavbu objektu 
„Kulturní a společenský dům“.

Položení základního kamene 
v roce 1966
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Co se dělo v nově otevřeném 
kulturním domě

Činnost byla hned od začátku pestrá – 
divadelní představení různých souborů, 
koncerty jednotlivců i skupin, výstavy, 
loutková představení pro děti.

Ochotnický divadelní a loutkářský 
soubor získaly trvalé prostory pro svoji 
činnost. Důstojný prostor získala také 
městská knihovna, menší místnosti – 
klubovny umožňovaly scházení různým 
zájmovým organizacím.

Mezi prvními dostávají příležitost 
vystoupit místní divadelníci. V dubnu 
1972 uvedl Divadelní soubor Osvětové 
besedy a Letištního klubu Bechyně, 
nositel hlavní ceny celoarmádního 
festivalu ASUT 1971 hned dvě před-
stavení. Hru od Emila Vachka, Bidýlko 
v  režii Jaroslava Konvalinky a hru 
Šťastnou cestu Viktora Rozova v režii 
Jaroslava Novotného.

Soubor byl sehraný a soudržný. Za 
připomínku stojí někteří členové tehdej-
šího souboru, „Tonka“ Lhotová, Blanka 
Voborská, Jirka Cikánek, Honza Kolář, 
Zdeněk Barták a nepřekonatelnou dvojici 
Milana Dvořáka – Bočana a Zdeňka 
Nováka

Když zalistujeme v zápisech kultur-
ního domu z prvních pěti let činnosti, 
zjistíme, že na prknech místního jeviště 
vystupovali jak herci Národního divadla 
Jiřina Petrovická, Bořivoj Navrátil, 
Miroslav Doležal, Vladimír Ráž, tak také 
herci Jihočeského divadla. 

V Bechyni se představily i ostatní 
soubory z Týna nad Vltavou, Volyně, 
Humpolce a další. Miroslav Horníček 
zde četl ze své knihy Javorové listy. Ve 
hře Liga proti nevěře v režii Zdeňka Pod-
skalského pobavila návštěvníky Jiřina 
Jirásková, Jana Brejchová a Vlastimil 
Brodský.

V novém „kulturáku“ se nehrálo je-
nom divadlo, ale konaly se tady koncerty 
jak vážné, tak zábavné hudby. Jeden z prv-
ních měl Ilja Hurník a následovaly další. 
Ve Večeru španělské hudby a portugalské 
poezie zahráli Saša Večtomov na violon-
cello, Vladimír Večtomov na kytaru 
a verše přednesla Marie Tomášková.

Zazpívat Bechyňákům přijeli mimo 
jiných Karel Hála, Helena Vondráčková, 
Milan Drobný a tehdy mladičký Viktor 
Sodoma, absolvent keramické školy. 
Divadelníci dlouho vzpomínali na přátel-
ské posezení s Waldemarem Matuškou 
po jeho koncertě s KTO.

Výtvarné práce, dřevořezy Antonína 
Suchana, rodáka ze Zářečí, zahajovaly 
výstavní činnost v kulturním domě. 
Příležitost vystavit své obrazy dostali 
v  prvních letech Richard Lauda a Otta 
Matoušek.
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Ani děti nepřicházely o kulturní 
zážitky. O ty se staral především místní 
loutkářský soubor Duha. V budově je 
„malý sál“ s jevištěm, kde se loutkové 
divadlo pravidelně hrálo. Oporou 
loutkářského souboru byli manželé 
Kubíkovi, Růža Dvořáková, pí. učitelka 
Karbusická, ale rádi si s loutkáři zahráli 
i  dospělí divadelníci. Divadelní soubor 
se staral i o své pokračovatele. V té době 
existoval i dětský divadelní soubor, kte-
rému se hodně věnovala Jana Von-
droušková.

Bechyňský „kulturák“ taktéž pořádal 
různé soutěže. Už v létě roku 1972 se zde 
konal festival kytarových skupin a jed-
notlivců „Bechyňská struna ´72“. V ja-
kém prostředí soutěž probíhala nejlépe 
vystihují „Poděkování“ zapsané v kro-
nice „kulturáku“. „Krásné prostředí 
a  spolupráce nás nadchla, protože jsme 
se s něčím obdobným nesetkali ani u nás 
v Dobroníně nebo Jihlavě.“ 

Jindy, když byl v porotě soutěže Jiří 
Šlitr, si soutěžící pochvalovali, jak byl 
vůči nim vstřícný, žádný náfuka.

Na závěr je třeba připomenout akce 
konané v rámci spolupráce s Českoslo-
venskou lidovou armádou. Vždyť nebýt 
armády možná by kulturní dům ani 
nestál. 

Postupně zde vystupovaly umělecké 
skupiny Armádního uměleckého 
souboru Víta Nejedlého (AUS VN), 
estrádní skupina, Taneční orchestr 
AUS  VN (uváděl Jiří Lábus) a představil 
se také Vojenský umělecký soubor 
z  Bratislavy. Od roku 1972 se u nás 
konalo finále Armádní soutěže umělecké 
tvořivosti (ASUT) v slovesném umění. 
Divadelní soubor Osvětové besedy 
a  Letištního klubu byl v této soutěži 
velmi úspěšný. Často získal hlavní cenu 
ve své kategorii.

Vážení čtenáři, měli jsme pro vás 
v  rámci výročí připravenou oslavu, ale 
na základě současné pandemické situace 
ji musíme přesunout na dobu, která bude 
pro pořádání společenských akci více 
příznivá. 

Asi jste si všimli, že kulturní dům je 
zahalen pod lešením. Letos dojde k revi-
talizaci administrativní budovy a na příští 
rok je naplánovaná další etapa rekon-
strukce fasády provozních budov.

Dovolte mi, popřát kulturnímu domu 
vše nejlepší, hodně akcí a diváků, ať se 
rekonstrukce vydaří a slouží nám ještě 
mnoho a mnoho let.

O historii ASUTu se dočtete v dalším 
čísle Městského  zpravodaje.

Za podnětné historické podklady 
děkuji paní Jiřině Trčkové.

Za Kulturní středisko města Bechyně
Mgr. Štěpán Ondřich
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KVĚTEN 2021

Milí čtenáři, 

Milí čtenáři, na základě vládního nařízení je stále uzavřeno 
do odvolání Městské muzeum, Kulturní dům, Kino, Galerie 
2+1, RC Hrošík a  Městské informační centrum.
Můžeme vám však nabídnout služby městské knihovny – 
výdej předem objednaných knih přes výdejní okénko 
– úterý až pátek od 10.00 do 12.00 a 14.00 do16.00 
hodin. 
Knihy objednávejte po e-mailu knihovna@kulturnidum.cz 
nebo telefonicky 778 545 508. Aktuální informace najdete 
vždy na stránkách www.kulturnidum.cz nebo Facebooku 
Kulturního střediska.

Děkujeme za sponzorský dar sanitární keramiky firmě 
LAUFEN CZ s.r.o.

Mgr. Štěpán Ondřich, 
ředitel Kulturního střediska města Bechyně 

SO 1. 5.  II. ročník OPEN AIR VÝSTAVY 
KERAMICKÉ PLASTIKY ŽÁKŮ KERAMICKÉHO 
OBORU SUPŠ BECHYNĚ
Náměstí T. G. Masaryka 

SO 8. 5.  TŘI…
Galerie 2+1
Výstava bechyňských autorek Vlasty Sušerové, Jaroslavy 
Jedličkové, Hany Jarošové. Každé úterý a pátek komentované 
prohlídky za účasti autorek od 14.00 do 16.00 hodin. 
Výstava se uskuteční dle aktuálních nařízení vlády.

PÁ 28. 5. NOC KOSTELŮ
Bližší informace na plakátech a www.kulturnidum.cz

PŘIPRAVUJEME

ÚT 8. 6. CAVEWOMAN (nový termín)
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se 
podívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman.
Přesunuté představení z 16. 12. 2020. Vstupenky zůstávají 
v  platnosti. Využijte uvolněné vstupenky z původně vyprodaného 
představení.

SO 10. 7.  DIVADLO V TRÁVĚ XXIX. roč.
 Klášterní zahrada

PÁ 13.–SO 14. 8. BECHYŇSKÉ DOTEKY VIII. roč.
 Zámek
Tento rok připravujeme slavnosti ve Vokově hávu.

NE 15. 8.  BECHYŇSKÝ FESTIVAL
 DECHOVÝCH HUDEB XXIX. roč.
Zahrají: Černovická dechovka, Valdaufinka Ády Školky,  
Libkovanka, Božejáci a Keramička. Konferuje Helena Hýnová.

DLOUHODOBÉ AKCE

VÝSTAVY
NÁMĚSTÍ T. G. M. 
II. ročník OPEN AIR VÝSTAVY KERAMICKÉ 
PLASTIKY ŽÁKŮ KERAMICKÉHO OBORU SUPŠ 
BECHYNĚ 
Výstava potrvá do 30. září.

GALERIE 2+1

TŘI ...
Výstava bechyňských autorek Vlasty Sušerové, Jaroslavy 
Jedličkové, Hany Jarošové. Každé úterý a pátek komentované 
prohlídky za účasti autorek od 14.00 do 16.00 hodin. Výstava se 
uskuteční dle aktuálních nařízení vlády.

POHYBOVÉ AKTIVITY

JÓGA 50 PLUS
Úterky / 9.00 – 10.00 hodin / Park / 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. S sebou si prosím přineste podložku a deku. Při 
příznivém počasí budou lekce probíhat pod širým nebem v parku 
naproti kulturnímu domu. 
Bližší informace Kristýna Topinková 731 584 824.

SLEDUJTE, PROSÍM, NÁŠ WEB A FB PROFIL 
PRO PŘÍPADNÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE A 
ZMĚNY V PROGRAMU A PROVOZNÍ DOBĚ 

NAŠICH STŘEDISEK

KINO BECHYNĚ 
 
www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

Program kina bude uveřejněný jen na plakátech, webových 
stránkách a FB profilu z  důvodu nepředvídatelných změn 
v  souvislosti s koronavirovými opatřeními vlády.
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www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

 PROGRAM KVĚTEN
Přednášky (2. patro LD Olga) a vycházky
Tento program je zdarma:

 3. 5. Šumava, 
  zelená střecha Evropy 10.00
 3. 5. Léčíme dechem 15.00
 3. 5. Filmový večer 19.00
 4. 5. Borkovická blata 
  /zvyky, příroda, architektura/ 10.00
  4. 5. Vítání láz. hostů, historie lázní 14.30
  5. 5. Stavba mostu 
  „Bechyňské duhy“  10.00
  5. 5. Praktické rady pro zdraví 15.00
  5. 5. Vycházka „Křižíkova čtvrť“ 15.00
  6. 5. Těžba rašeliny 10.00
  6. 5. Vycházka „Bechyňská duha, 
  zahr. kolonie“ 14.30
  7. 5. Tajemná Třeboň 10.00
  7. 5. Páteř z rehab. hlediska 14.30
 10. 5. Pohlednice z jižních Čech 10.00
 10. 5. Dechové cvičení pro zdraví 15.00
 10. 5. Koření pro zdraví, 
  dříve než léky 19.00
 11. 5. Lázeňský speciál 10.00
 11. 5. Léčíme přírodou, 
  rašelina a Karitol 15.00
 12. 5. Vltavíny z jižních Čech 10.00
 12. 5. Jóga prstů 15.00
 13. 5. Seznámení se současností 
  lázní filmem 10.00
 13. 5. Vycházka „Řeka Lužnice 
  a most“ 14.30
 14. 5. Ing. Fr. Křižík a Bechyně 10.00
 14. 5. Rehabilitace po náhradě 
  kyčelního kloubu 14.30
 17. 5. Tajemná místa Český Krumlov 10.00
 17. 5. Diagnostika z obličeje 15.00
 17. 5. Akupresura s Indem 
  PhDr. Sandhu CSc 19.00
 18. 5. Krásná místa jižních Čech 10.00
 18. 5. Vítání lázeňských hostů, 
  historie lázní 14.30
 19. 5. Zapomenuté obce na Šumavě 10.00
 19. 5. Dílničky, ruční práce 14.30
 19. 5. Pozor na vlastní mysl 15.00
 20. 5. Máme rádi dechovku, 
  hudba k poslechu 10.00
 20. 5. Vycházka „Naše lázeň. domy“ 14.30
 21. 5. Dunaj, evropská Amazonka 10.00
 21. 5. Osteoporóza 14.30
 24. 5. Vodní země „Třeboňsko“ 10.00
 24. 5. Režim dne pro zdraví 15.00
 24. 5. Buddhismus s filmem 19.00
 25. 5. Lidová arch., selské baroko 10.00
 27. 5. Léčíme přírodou, 
  rašelina a Karitol 15.00
 26. 5. Za tajemstvím šumavských 
  lesů 10.00
 26. 5. Jak a proč meditovat 15.00
 27. 5. Rekonstrukce korunovace 
  císaře Karla IV. 10.00
 27. 5. Vycházka „Poznejte s námi 
  město Bechyně“ 14.30
 28. 5. Pražský hrad, krok za krokem 10.00
 28. 5. Škola zad 14.30
 31. 5. Folklorika, rybáři jejich práce 
  a zvyky 10.00
 31. 5. Koření pro zdraví 15.00
 31. 5. Filmový večer 19.00

TANEČNÍ 
POŘÁDEK 
SE NENOSÍ

Svého času jsem re-
žijně připravoval Plesy 
Hradní stráže ve Španěl-

ském sále Pražského hradu. Bylo příjemné 
tvořit plesovou atmosféru se zpěvačkami, 
Ivetou Bartošovou, Lucii Bílou či Petrou Janů 
za účasti legendárního orchestru Václava 
Hybše nebo i v zahraniční známého Big 
bandu Viliama Béreše. A tam na stolech 
vždycky polehával vytištěný program plesu: 
kdo, v kolik hodin a kde s kým hostům 
zapěje. Ale nikdy se tam neocitl taneční 
pořádek, ten se patrně považoval za přežitek 
i na hradní úrovni. Mnozí hosté na plesech 
a  bálech tak dnes sotva tuší, o co vlastně šlo 
a k čemu byl takový taneční pořádek dobrý.

Býval to elegantní notýsek (různého 
tvaru) s připojenou tenkou tužkou (a někdy 
závěsným háčkem), tak šikovné velikosti, že 
se pěkně skryl v dlani nebo schoval do 
mrňavé dámské kabelky. Čelní stranu tvořil 
znak spolku, který ples pořádal, mnohdy 
vyšívaný nebo lisovaný z mosazného plíšku. 
A uvnitř byl uvedený soupis skladeb v tom 
sledu, v jakém na zábavě odezněl. Valčík, 
polka, mazurka, čtverylka. Ke skladbám si 
pak tanečník nebo tanečnice vpisovali 
jména těch, s nimiž daný kousek odtančí. 
Notýsek se po skončení tancovačky promě-
nil v památku na večer, kdy začínaly anebo 
také končily milenecké či manželské svazky.

Galerie Záliv Lázně Bechyně hned při 
první vernisáži po uvolnění restrikcí vystaví 
dvě desítky těchto raritních tanečních 
pořádků, které v dobrém stavu přečkaly 
nezraněné z devatenáctého století až do 
dnešní doby. I když vůně parfémů z tělíčka 
tanečních pořádků dávno vyprchala, 
vznešené kouzlo starých časů je neopustilo, 
naopak ještě roste.

Pavel Šmidrkal
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ZE ŠKOL
APRÍLOVÁ 
ŠKOLA

V měsíci dubnu se na naší škole učilo 
distanční výukou. Od 12. 4. nastoupili žáci 
1. stupně do prezenční výuky. Rotačně se po 
týdnu střídaly celé třídy (1.A, 3.A a 5.A). 
Rovněž školu navštěvovali žáci IZS 
a  vybraných profesí. Nutné testování žáků 
při prezenční výuce proběhlo hladce. Podě-
kování patří nejen statečným žáků, ale 
i  rodičům, kteří svým dětem s touto novou 
zkušeností pomohli.

V dubnu byla zahájena i stavba nového 
sportovního areálu školy. Nepřítomnost 
žáků ve škole jsme využili k zahájení 
rekonstrukce vstupní chodby ke školní 
jídelně a družinám.

Mgr. Milan Petr, 
ředitel školy

+MATEMATICKÉ 
SOUTĚŽE PŘI VÝUCE 
NA DÁLKU

I v letošním školním roce, který byl zatím 
vyučován převážně distančně, jsme se žáky 
zapojili do matematických soutěží. Všichni 
žáci 7.–9. ročníku se zúčastnili Matematic-
kého klokana 2021, oficiální výsledky zatím 
nemáme, ale i tak mohu tradičně pochválit 
Sebastiana Raye a Emu Zavadilovou za 
velmi pěkné výsledky. Ani mladší žáci se 
neztratili a chválím Veroniku Siblíkovou a Mi-
kuláše Semeráka, jakožto novou nastupující 
generaci našich matematiků. Na jaře také 
probíhá matematická soutěž Pangea, využili 
jsme on line verzi a čekáme, zda se některé-
mu žákovi podařilo propočítat se až do 
finále. V Pangea soutěži nám stále chybí 
finálové kolo za minulý školní rok, kterého se 
má zúčastnit Sebastian Ray a snad epide-
miologická situace umožní, aby se finále 
uskutečnilo v náhradním termínu 17. června 
2021. Všem žákům děkuji za účast v 
soutěžích a za snahu vypočítat správně co 
nejvíce příkladů.

Ing. Ilona Mašterová, učitelka matematiky

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Mateřská škola Jahůdka 
otevřela dne 12. 4. 2021 třídy 

pro předškolní děti a pro děti rodičů z inte-
grovaného záchranného systému. Od 2. 5. 
do 16. 5. 2021 se koná distanční formou 
zápis k předškolnímu vzdělávání.

Více na nových webových stránkách: 
www.msjahudka.cz

Z DOMÁCÍCH 
ATELIÉRŮ

Kolektivní výuky na 
ZUŠ bohužel  s tá le 
nejsou povolené pre-

zenčně, a tak děti pokračují v tvorbě ve 
svých domácích ateliérech. Přinášíme 
průřez z posledních úkolů (tedy byla bych 
moc ráda, kdyby posledních před opětovnou 
prezenční výukou, ale myšleno je to posled-
ních, které děti zpracovávaly) od malých dětí 
až po nejstarší ze sérií: snídaně, mláďě, 
kresba jedním tahem a studie vaječné 
skořápky. 

Dále nabízíme možnost vidět jarní výsta-
vu tématicky provázanou s Velikonocemi na 
zdi klášterní zahrady. 

Za výtvarný obor ZUŠ 
Ivana Blažková
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+ JAROMÍR STACH – 
ČERNÍN

Při procházce po městě si jistě každý 
povšiml, že se přestavuje bývalá drogerie 
na rohu Libušiny a Široké ulice. A víte kdo 
vlastnil tento dům? Byl to baron Jaromír 
Stach – Černín. Je to již deset let, co JUDr. 
et PhDr. Jaromír Stach Černín zemřel. 

Stach byl kunsthistorik, soudní znalec, 
člen mnoha organizací, spolků i velký 
znalec historie, často přednášel a své 
poznatky publikoval. Stal se Rytířem řádu 
Sv. Václava, členem Heraldické společ-
nosti, Rytířem mezinárodního Řádu 
Konstantina Velikého a členem Spolku za 
starou Prahu. 25. listopadu 1990 stál 
v  pražském Realistickém divadle u založení 
společnosti – Koruna Česká, monarchis-
tické hnutí Čech, Moravy a Slezska. Zde po 
dlouhá léta aktivně vedl historickou sekci 
a  na jeho přednášky je vzpomínáno 
s  vděčností a úctou. Nesmíme opomenout 
ani jeho letité členství v Zemské stavovské 
radě Zemské stavovské rodové unii. Zde se 
podvakráte řešila jeho příslušnost k modré 
krvi, zda je či není následník některého ze 
starých šlechtických rodů. 

Jaromír byl po matce dědic baronského 
titulu a po otci pocházel ze starobylého rodu 
rytířů Stachů z Červeného Hrádku u Plzně. 
Matka, rozená Černínová, žila se svojí rodi-
nou v meziválečném období ve Vídni a Ví-
deň nebyla cizí ani pro Jaromíra Stacha.

Jako historik a zároveň příslušník šlech-
tického rodu Stachů z Hrádku se zasloužil 
o  dohledání řady genealogických rodových 
informací, které objasnily mnohé lety zapo-
menuté skutečnosti. 

Pocházel z bechyňské linie rodu a celý ži-
vot se snažil proniknout do dějin rodu a za-
chránit dokumenty i artefakty spojené s jeho 
rodem. Rod byl dokonce spřízněn s rodem 
Habsburků. U Stachů jde vlastně o několik 
rodových větví, ta bechyňská se datuje od 
Petra Voka z Rožmberka – ten přivedl na 
bechyňské panství jednoho Stacha jako 
úředníka, jeho potomkem byl například 
Antonín Stach – akademický sochař. Pro 
nás, Bechyňáky, je znám Ing. architekt La-
dislav Stach, autor našeho nového náměstí.

Další větví je šumavská – to Stachové 
přicházejí z Bavorska a zakládají v druhé 
čtvrtině 16. století královskou rychtu Stachy 
na Šumavě. A Petr Vok v té době spravuje 
Vimperk a Stachové jsou mu nápomocni při 
správě tohoto panství. Proto si jednoho 
z  nich bere i na Bechyni.

Do starobylého rodu Stachů Černínů 
patří mimo jiné i známé osobnosti jako 
architekt Josef Hlávka (Hlávkova nadace), 
Rudolf Černín, československý pilot, nebo 
slavná baronka Sidonie Nádherná.

Jméno rodu podle Jaromíra pochází od 
Stachova, též Stochov, tj. hradiště Libušín 
západně od Kladna, jedno z uvažovaných 
rodišť sv. Václava. Jméno Stochov i Stach je 
odvozeno od „sto chův“ sv. Václava. Tyto 
vazby na slavné předky jej dovedly k tomu, 
že v roce 1988 kupuje tvrz Kožlí na Písecku 

– ta má spojitost s jeho matkou, rozenou 
Černínovou z Chudenic, tento rod měl tvrz 
v  držení od 18. století.

A nejen to, že byl výtečný historik ve 
všech oblastech umění, ale i jeho sběra-
telem a mecenášem. V roce 1982 koupil 
a  tím zachránil před demolicí dům „U slona“ 
v těsné blízkosti píseckého kamenného 
mostu. Podařilo se mu prosadit zapsání 
tohoto domu mezi památkově chráněné 
objekty a sám započal s jeho obnovu. 
Provedl vnitřní opravy a vnější fasádu 
nechal obnovit podle fotografie tak, jak 
vypadala v roce 1824.

Zabýval se i historií svého domu v Be-
chyni, kdy vypracoval zajímavou studii 
židovského osídlení tohoto domu i podle 
vyprávění svých předků – Stachů. 

Otec Jaromíra– Antonín Stach si bere za 
choť zchudlou příslušnici rodu Černínů, 
o  sedmnáct let mladší Aurelii, jejíž otec jako 
drážní úředník prchal při zabrání Sudet 
Němci. Jejich syn, Jaromír Stach se narodil 
v Praze 25. července 1948, vystudoval 
práva na Karlově univerzitě a následně 
dějiny umění a historie na FF UK. Jako ve-
liký milovník knih a historických dokumentů 
se snažil dopátrat a zachránit písemnosti 
obou spřízněných rodů, nalezené tisky 
a  publikace věnoval jak Prácheňskému 
muzeu v Písku, tak řádu Premonstrátů na 
pražském Strahově.

Jeho dědeček vlastnil lóži ve vídeňské 
opeře, vedl zde i zvučný hudební salón 
a  jeho syn, otec Jaromíra, seskupil zajíma-
vou sbírku více jak sta operních libret 19. 
a  počátku 20. století, jež obsahují např. díla 
B. Smetany, G. Verdiho a G. Rossiniho. Ta 
zůstala zachována na rozdíl od beletristické 
knihovny Stachů, kterou komunisté v roce 
1964 násilně vystěhovali z  rodinného domu 
v Bechyni. Odvezena byla více než tuna 
knih do sběrných surovin. Přesto se mu jich 
podařilo zachránit značné množství. Jen 
odborná knihovna, kterou věnoval premon-
strátům obsahovala na sedm tisíc svazků 
a  byla darována i s patnácti historickými 
skříněmi z let 1800–1860. A do zakoupe-
ného domu U slona v Písku převezl na šest 
set krabic knih a starých tisků…

Jaromír Stach byl po celý svůj život 
přesvědčeným monarchistou, po čase se 
přiklonil i k tomu, že si lze představit na 
českém trůnu vévodu z Hohenbergu, tedy 
potomky korunního prince Františka Ferdi-
nanda d'Este a Žofie hraběnky Chotkové. 
Zemřel náhle dne 20. ledna 2011 ve svých 
63 letech v Praze a zádušní mše za 
zesnulého byla sloužena ve Strahovském 
klášteře.

On, ani jeho teta Ludmila Stachová 
nezanechali žádných přímých potomků, 
jejich odkazu se ujímá bratranec Josef 
Stach z Prahy.

A zde je výtah z historie bechyňského 
domu, sepsaný zmíněným historikem, 
panem Stachem:

Genealogie Židů v Bechyni má svoje 
specifika. Toto město, až do krajové reformy 
z doby Marie Teresie bylo díky své 
starobylosti vůdčím městem této části 
jižních Čech, takže České Budějovice, ač 

město královské administrativně spadalo 
pod město poddanské, kterým byla Be-
chyně. Židé zde byli doloženi již od počátku 
16. století a to díky obchodu. Jejich počet se 
zvětšil bezpochyby až událostmi době 
pobělohorské. Nedaleké panství Týn nad 
Vltavou, starobylé město s hradem patřící 
pražským biskupům a pak arcibiskupům, se 
stejně jako nedaleké panství Koloděje 
/Kaladý/ dostalo /Týn r. 1471/ do majetku 
protestantských Čabelických ze Soutic.

Kryštof Čabelický po konfiskaci se 
r. 1631 vrátil při vpádu Sasů do Čech, 
podněcoval sedláky, byl 15. 4. 1632 
v  Mníšku jat a 4. 5. 1632 sťat. Arcibiskup, 
kterému bylo týnské panství vráceno ještě 
před Bílou horou 27. 7. 1620 ponechal svým 
zdecimovaným měšťanům původní práva a 
ač Týn byl městem poddanským, požívali 
mnohých práv měst královských /např. 
měšťané byli titulování „doninus“ stejně co 
šlechtici/.

Jiná byla situace s židovskými obyvateli. 
Mezi blízkými Kolodějemi /3 km severně od 
Týna/ a Bechyní /2 km na jih od Bechyně/ na 
panství bechyňském je u vsi Nuzice tzv. 
Židova strouha. /Nesprávně Žitova, dle 
kouzelníka Žita/. V romantickém údolí 
potoka se nalézají skalní převisy používané 
často filmaři a vodáky a zde se měli Židé 
vypovězení z Týna uchýlit do doby, než jim 
byl povolen pobyt na Bechyňském panství 
a  Kolodějském, kde skutečně stejně jako 
v  Bechyni vznikla později větší židovská 
komunita. U tak malé obce jako Koloděje 
jistě méně časté, ale prosperovali pře-
devším ze sousedství s lukrativním obchod-
ním centrem s mostem přes Vltavu v Týně.

Šlechtičtí majitelé jak Bechyně, kde již tři 
židovské rodiny sídlily /v r. 1621/ i Kolo-
dějští, měli pro jejich přítomnost pochopení 
a přijali je. Bechyně po epizodě Petra Voka 
z  Rožmberka v letech 1569–1592 se stala 
opět majetkem Šternberků a přes povsta-
lecké dobytí r. 1619 Janem a Bubna se 
r. 1620 vrací do rukou Adama a po jeho smrti 
1623 Františkovi ze Šternberka.

Roku 1715 se dědictvím Marie Terezie ze 
Šternberka doptávají Janu Leopoldu Paaro-
vi, který Židy /celkem 14 rodin/ v témže roce 
částečně vypovídá, ale v roce 1725 je 
opětně povolává /7 rodin/.

V literatuře je postavení synagogy 
v  Bechyni kladeno do roku 1827 /viz Karel 
Kuča: Atlas památek A až II – nakl. Baset 
2002 str. 22/ a nejnověji citovaná práce 
B. Rozkošné str. 76, kde uvádí, že synago-
ga byla postavena po roce 1827 na místě 
bývalého obecního domu v prosté klasicist-
ní podobě s novorománským průčelím.

Datace do roku 1827 či záhy po té se jeví 
jako neúnosná z vícero důvodů:

Dům čp. 50 na stavební parcele č. 231– 
/až do počátku 20. století v židovském 
majetku, stejně jako sousední čp.–49/ na 
rohu Libušiny třídy – a Široké ulice, někdy 
i Židovské /Judengasse/, byl dle stavebních 
a konstrukčních prvků postaven okolo roku 
1860 /na parcele č. 137 dle plánů města 
z  roku 1841/. Cihlové klenby i na železné 
traversy, trojúhelníkovité suprafenestry 
včetně motivu lvích hlav odpovídají druhé-
mu empíru doby Napoleona III /panoval 
1852–1873/. Vnitřek domu byl vymalován 
dle šablon ručně, jak tomu bylo v té době 
u  lepších domů obvyklé a v salonu a ložnici 
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opatřen ozdobnými kamny ve stylu druhého 
rokoka, tzv. Lennerovky. Těmito kamny byl 
dům vybaven bezpochyby již v době svého 
vzniku. /Jak výmalba, tak historické dveře 
se skly leptanými fluorem, tak kamna 
s  buclatými andílky byly za komunistické 
zvůle zničeny/.

Obojí kamna byla dílem nejpopulár-
nějšího bechyňského keramika Františka 
Lennera. Roku 1855 se přistěhoval do 
Bechyně, kde si koupil domek na Libušině 
třídě. Tam i založil kamnářskou dílnu, kde 
pracoval až do své smrti. Je zjevné, že 
kamna pro čp. 50 byly proto vyrobeny mezi 
lety 1855–1874, kdy byl i dům postaven. 
Datace je pro nás důležitá i z důvodů, že dle 
ústní tradice byla v salonu tohoto domu 
v 1. patře židovská modlitebna. Dům musel 
proto být postaven dříve než synagoga. 
Dům čp. 50, stejně jako rozložitý sousední 
dům čp. 49 byly v židovském majetku až do 
roku 1903, kdy je zakoupil děd pisatele 
článku akademický sochař Antonín Stach 
/1870–1926/, syn statkáře z Hvožďan 
u Bechyně, císařský rada ve Vídni a za-
kladatel českého velkoobchodu tamtéž. 
Majetky zakoupil od starší paní židovského 
původu ke které s chotí z Vídně zajížděl, za 
částku 5.000,- zlatých.

V rodinném archivu Stachů je uložena 
pohlednice se vzkazem, že zakoupeno to 
„v  ceně to bratru“, ač odhad byl na 10.000,- 
zlatých – pro srovnání, Bechyňské lázně 
o 3 budovách i s velkými pozemky cca 15 let 
po vybudování 2 hlavních budov byly dědovi 
v té době nabízeny za 50.000,- zlatých. Ke 
koupi však nedošlo. Údaj o někdejší 
modlitebně bechyňských Židů sdělil auto-
rovi článku otec i teta autora v 60. letech 
20. stol., kdy komunisté je z domu vyhnali.

I když židovské osídlení v Bechyni patřilo 
mezi méně početné /dle B. Rozkošné – 
ibidem/, mělo naplňovat 6 domů Židovské 
/dnes Široké/ ulice, která obíhala velkou 
část městského opevnění. Ve starší lite-
ratuře, včetně K. Kuči 1996, str. 63, je 
opevnění datováno do doby Jana Lucem-
burského po roce 1323, týž 2002 str. 21 
datuje do 2. třetiny 16. století. Nejprav-
děpodobnější datace se však jeví do doby 
krále Jiřího z Poděbrad – názor předního 
českého kastelologa doc. PhDr. Durdika 
Dr.Sc – osobní sdělení. Gotická bašta 
a  zahrada zčásti na parkánu a zčásti 
v  městském příkopu je součástí domu 
čp. 49.

Tento dům sousedící se synagogou 
s  fasádou dlouhou 28 metrů vznikl spoje-
ním nejméně dvou, ale možná i tří domů 
středověkých. Je to patrno i z vyrovnání 
podlah, čímž se okna zvenku v rovině 
dostala uvnitř do nestejných výšek. Scelení 
jednoduchou klasicisující fasádou mohlo 
dojít nejdříve na konci 18. století, neb pro 
jednoduchost fasády bez ozdobných prvků 
je omezena přesnost datace. Není ani 
vyloučena datace do doby výstavby syna-
gogy, kdy vznikla aktuální potřeba úpravy 
fasády, neboť; synagoga vnikla na místě 
východního křídla domu čp. 49. Údaj 
B. Rozkošné – Židovské památky Čech, že 
byla postavena na místě bývalého obecního 
domu /ibidem str. 76/ nekoresponduje 
s plánem města Bechin z roku 1841, kde 
dům čp. 49 stojí na dvou parcelách č. 136 
a 135, přičemž právě dvorní křídlo č. 135 
bylo zbouráno a na tomto místě postavena 

synagoga. Proto i druhý, menší průjezd 
domu čp. 49 je dnes excentricky při zdi 
synagogy. Levá část domu /západní/ 
renesančního původu /kdysi na parcele 
136/ má v přízemí menší místnost /necelých 

216 m / s valenou klenbou s lunetami 
a  prostorným máshausem s trámovým 
stropem.

Při vchodu do zahrady jsou druhotně 
užity i gotické či renesanční železné dveře. 
Vedle máshausu je průjezd do nádvoří, 
zaklenutý českými plackami /používaly se 
stejně co pruské placky od 2. pol. 17. století 
do 1. pol. 19. stol./, podobně je zaklenuta 
i  zadní místnost křídla domu, kde byla 
prádelna. Vedle průjezdu je schodiště do 
1. patra, kde jsou již všechny místnosti 
plochostropé.

Část od průjezdu na východ sousedí se 
synagogou a vlastním menším průjezdem 
a  mající vlastní schodiště do 1. patra. 
Střední a tato krajní část byla v místnostech 
přízemí rovněž zaklenutá plackami. Nádvoří 
na severu bylo uzavřeno gotickou baštou 
a  přístavkem se schodištěm a prostorami. 
Kratší trakt vybíhající z bašty do nádvoří byl 
v 19. stol. ubourán, asi aby se dalo s koňmi 
případně kravami procházet velikým 
průjezdem do maštale na sever od bašty, 
vznikla zde větší manévrovací plocha 
a  scelila se nádvoří ve velká prostranství. 
/Maštal sklenutá na železné traversy je až z 
poloviny 19. století. Sloužila k ustájení cca 
6 až 8 kusů dobytka/.

Celý dům byl ve všech svých součástech 
nepodsklepen. Proto je překvapivé, že při 
vyústění velkého průjezdu do nádvoří je 
prudký sestup po schodech do mělkého 

2sklepa, který má plochu jen něco přes 10 m  
a překvapivě je výrazně menší, než prostora 
klenuté prádelny nad ním. To znamená, že 
je staršího data.

Přesto, že domy čp. 49 a čp. 50 byly 
položeny na nejvyšším bodě historické části 
města, přesto zde vyvěrala voda. /Otec 
autora článku mu kdysi sdělil, že za 
1. republiky byl povolán architekt, jak řešit 
stálé podmáčení jak této části čp. 49, tak 
čp. 50, nenalezl však řešení. I když ve 
středověku byly domovní studny častým 
zdrojem vody, zde však nejde o studni. Dle 
ústní tradice by měla stále vyvěrající voda 
do malé prostory být mikve – rituální 
židovskou lázní s čistou, pramenitou vodou 
Potvrzuje to možnost prostoru vytápět, 
u  studně neodůvodnitelnou. Definitivní 
soud by mohli říci až archeologové, kteří by 
odkryli cihelnou podlahu, která je stále ve 
vodě a je zřejmě mladšího data jak valená 
klenba s nikou pro odkládání svícnu či 
svítilny. /V rozmáčeném terénu by se 
ostatně chodit nedalo./ Objev mikve, tak 
vzácné, výrazné zvyšuje historickou cenu 
objektu.

Zbývá se zabývat počtem židovských 
občanů města a potřebou synagogy a i její 
datací. Jak K. Kuča, tak B. Rozkošná 
uvádějí tyto počty od počátku 16. století, kdy 
jsou Židé v Bechyni doloženi. Rok 1570 – 
5 rodin, rok 1621 – 3 rodiny, rok 1715 – 
14 rodin, pak částečné vypovězení, rok 
1725 – 7 rodin, rok 1787 – 17 rodin a 1848 – 
19 rodin /80 osob/. Zvážíme-li, že až na děti 
a nechodící se ostatní účastnili bohoslužeb, 
byla již potřeba synagogy v 1. polovině 
19. století zřejmá. Rohový dům čp. 50 měl 

2salon o 4 okenních osách a ploše 32 m  
a  mohl pojmout bohoslužbu 30–40 lidí 
/oddělení pro ženy bylo nerealizovatelné/. 
A  tak mohlo pro 15 až 20 mužů vyhovovat, 
byť jen provizorně. V roce 1890 bylo v Be-
chyni 89 Židů a synagoga byla nezbytností. 
Stavebně se jeví jako stavba s prvky 
novorománskými, což bylo vedle maur-
ských prvků na synagogách 2. pol. 
19. století nejvíce aplikováno. Při úvaze, že 
dům čp. 50 s modlitebnou nemohl být 
postaven před rokem 1855 /dle zmiňo-
vaného plánu z r. 1841 tam ale již byla 
budova stejného půdorysu, buď pak str-
žená, či radikálně přestavěná/ a nejspíše 
pocházející z doby kolem roku 1860, jak 
rozebráno výše.

Nevyhovující modlitebna byla určitě 
impulzem k postavení vyhovující synagogy 
klasicisující a kompilující novorománské 
prvky, s prvky 2. empíru v době kolem roku 
1870. Proto bylo nezbytné opustit údaj 
s  rokem 1827 či těsně po té. Mezi tím, než 
byl na konci roku 2004 tento článek napsán, 
došlo díky Mgr. Blanky Rozkošné k objevení 
zmínky o Bechyňské synagoze v Kalender 
für Israeliten, že byla postavena v roce 
1873, což potvrdilo mou dataci dle staveb-
ního rozboru a dalších indicií. Na závěr ke 
genealogii Židů v Bechyni mohu uvést, že 
po 2. světové válce, ze které se pokud vím 
nikdo z bechyňských Židů nevrátil, syna-
goga sloužila jako řada jiných takových 
objektů jako sklad, dostal můj otec na 
přelomu 50. a 60. let nabídku na odkoupení 
domu čp. 49. městem Bechyní, který měl 
sloužit jako šatny a další zázemí pro 
zamýšlené přestavění synagogy na divadlo.

Otec odpověděl negativně, obec řešila 
kulturní vyžití stavbou kulturního domu 
a  synagoga a největší byt v 1. patře domu 
čp. 49 se stal požárním museem. A tak celý 
areál díky tomu zůstal nezměněn. Požární 
museum se posléze přesunulo do Měst-
ského muzea.

Oba popisované objekty /jak čp. 50 tak 
čp. 49 s příslušenstvím/ restituoval autor 
článku v roce 1991 a v roce 2007 dům čp. 49 
odprodal Klubu českých turistů, který 
v  synagoze provozuje turistické museum, 
a  tak i historický dům dojde kulturního 
využití.

7. 7. 2008
Konviktská 10/298
110 00 PRAHA 1

/dokument sestavil Josef Štefl podle 
zachovalých článků Jaromíra Stacha 
z  Prácheňského muzea a rodiny Stachů 
z  Bechyně/
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT 

+ NEJEN O BĚHÁNÍ

IV. Běh začíná chůzí

Už víte, jak vrstvit oblečení a že správný 
nádech začíná výdechem. Ale jak vlastně 
začít konečně běhat? A když už běháte, tak 
jak se rozběhnout správně? Nápověda je už 
v titulku – vše začíná (a ideálně i končí) chůzí.

Chůze je nejpřirozenější pohyb a zvládne 
ji každý. Obecně platí, že čím horší je naše 
kondice a nebo čím větší máme nadváhu, 
tím déle potřebujeme chodit, než se dosta-
neme k samotnému běhu. Zadýcháváte se 
při chůzi do schodů, nebo při ujití 300 metrů 
svižným tempem? Pak je potřeba na fyzičce 
zapracovat a nepouštět se do větších akcí. 
Jestliže se v kondici udržujete procházkami 
či jiným sportem, nebo jste sportovali v mládí 
(tělo má svalovou paměť), pak můžete zkusit 
tzv. indiánský běh. A ti, kteří se cítí fit 
a  nemají žádné vážnější zdravotní omezení, 
mohou pomalu začít s během.

Svou kondici a její zlepšování ověřujte 
podle svých pocitů, měřením doby, za kterou 
ujdete/uběhnete konkrétní vzdálenost, nebo 
třeba podle tepové frekvence. Existuje také 
oficiální test zdatnosti neboli Cooperův test 
či dvanáctiminutovka (organizuje i BKB).

Pokud jste začínající běžci, vyzkoušejte 
indiánský běh, který začíná chůzí. Je to 
jednoduché – úseky chůze se střídají 
s  úseky pomalejšího běhu. Svůj trénink si 
rozdělte na desetiminutové úseky a první 

týden střídejte 8´ chůze a 2´ běhu. Když se 
po 3–4 trénincích budete méně zadýchávat, 
zkraťte chůzi a prodlužte běh (např. 6´chůze 
+ 4´běh). A takto pokračujte až zvládnete 8´ 
běhu a 2´chůze. Pak už se stačí jen správně 
před během zahřát – rozejít se a běžet.

Asi správně tušíte, že na rozehřátí úplně 
nestačí vstát z gauče a doběhnout ke dve-
řím. Rozhýbat se můžete i doma – pocho-
dujte, běhejte, poskakujte na místě, oprašte 
švihadlo. Pak prokružte všechny klouby, 
které vaše tělo používá k chůzi či běhu – 
vezměte to od hlavy (nezaklánějte – udělejte 
jen přední půlkroužky), přes lokty, paže, 
ramena, kyčle, kolena až po kotníky. 3–4 
kroužky na každou stranu. Ještě pár posko-
ků na místě se zvedáním kolen a můžete 
vyrazit.

A nezapomeňte, že nejdůležitější je 
pravidelnost a vytrvalost. Chůze nebo běh 
jednou týdně nebude mít na vaši kondičku 
velký vliv… a samozřejmě poslouchejte své 
tělo!

Můj tip: Doma si pro zahřátí pouštím 
oblíbenou hudbu a klidně si i zatančím.  
Když jdu na procházku či výběh sama, 
připravím si playlist dle nálady nebo tempa, 
kterým chci jít či běžet. Hodně poslouchám 
různé podcasty nebo audioknihy (jen pozor, 
ať vnímáte i své okolí – auta, psy atd.).

Alice, 
Běžecký klub Bechyně, 

BKBechyne@gmail.com, 
FB/BKBechyně

PÍŠETE NÁM
+ PODĚKOVÁNÍ ZA 

PŘÍKLADNOU PRÁCI 
PRO MĚSTO BECHYNI

Chtěl bych se ohlédnout za památným 
místem naší krásné Bechyně, a to za starým 
městským hřbitovem, který, jak všichni 
dobře víme, se rozprostírá kolem nádher-
ného historicky velmi cenného kostela 
sv. Michaela a následně poděkovat za jeho 
postupnou obnovu dobrým lidem, kteří se 
o  to přičinili.

Abych osvětlil celý akt bohulibé činnosti, 
musím začít od začátku. Začalo to asi před 
pěti lety, kdy jsem zaznamenal první dění, 
kolem starého městského hřbitova, neboť 
jsem zde stálým návštěvníkem, kde naše 
rodina má pohřbeny své předky.

Mezi hlavními iniciátory obnovy musím 
jmenovat na prvním místě pana Jiřího Bílka 
ml., hlavního propagátora myšlenky obnovy 
zašlé krásy tohoto historicky cenného místa 
ve městě. 

Tento mladík mne doslova překvapil 
svým zájmem o obnovu tohoto krásného 
koutu našeho jihočeského města. Neboť to 
není v  dnešní době samozřejmostí, zvláště 
pak u  mladé nastupující generace, i když by 
měla být. On nezůstal pouze u slov, ale 
hlavně začal zmapovávat celý starý městský 
hřbitov, a protože nebyly historické náhrobky 
číselně označeny, pouze u některých byly 
kartuše s čitelnými jmény pohřbených, 
musel začít doslova mravenčí práci a zjišťo-
vat, kdo pod kterým náhrobkem odpočívá. 

V  této době byl studentem SUPŠ v 
Bechyni, ale i přesto věnoval své letní 
prázdniny k  mapování pomníků a jejich 
označování.

Dalším rokem začal renovací prvních 
náhrobků významných osobností města 
Bechyně, kteří pro město něco znamenali 
a  stále znamenají.

V prvním roce inicioval rekonstrukci hro-
bu Stanislava Fučíka, který byl adjuntem 
Milana Rastislava Štefánika a mecenášem 
města Bechyně. Dalším rokem následovala 
oprava náhrobku grafika Rudolfa Krajce ml. 
Ten je jednou z nejuznávanějších osobností, 
které jsou zde pohřbeny. Byl významným 
grafikem a ilustrátorem.

Dále to byla iniciativa na obnově pomníku 
významného kronikáře a učitele Arnošta 
Chleboráda a v neposlední řadě rekonstruk-
ce pomníku Václava Kolafy, starosty města 
Bechyně, atd. Kde opět strávil na jeho 
obnově celý svůj volný čas.

Musím připomenout i jeho další iniciativu, 
kdy se zasloužil o mediální popularitu tohoto 
překrásného místa a tím i o osvětu pomalu 
zapomenuté významné části našich dějin. 
Mohl bych jmenovat další bohulibé počiny 
tohoto mladého člověka, který nelenil a pra-
coval pro zachování pietního a historického 
místa. Tento mladík by měl být příkladem 
dnešní mladé generaci, ale i mnohým z nás, 
kteří chodí mlčky kolem tatřka zapomenu-
tých míst našeho města a nečiní nic pro 
jejich záchranu. Neboť hřbitov každého 
místa naší vlasti, je naše historie, která by 
leckoho neměla nechat lhostejným.

V neposlední řadě nemohu opomenout 
ani další osoby, které se podílely a stále 
podílí na obnově hřbitova, jako je paní 
JIŘINA TRČKOVÁ, která svou příkladnou 
prací pro obnovu tohoto překrásného koutu 
města Bechyně by měla být vzorem všem 
obyvatelům našeho města.

Nemalou část na obnově má i celý 
SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL BECHYNĚ, 
pod příkladným vedením jeho předsedy 
pana PAVLA BRANDEJSE. Dále pan 
JOSEF ZUNT, který se podílí také na obnově 
tohoto místa. S významným přispěním pana 
starosty Ing. PAVLA HOUDKA, který 
podporuje celý tento významný projekt.

Před těmito lidmi opravdu smekám a po-
korně se skláním, co a s jakým nasazením sil 
pro naše krásné město vykonali a doufám, 
že s boží pomocí budou i nadále konat. 

Všem těmto lidem přeji pevné zdraví, aby 
nadále šli příkladem a konali dobro svou 
činností pro naše město, které si to určitě 
zaslouží. Rád bych, aby se těmito osví-
cenými lidmi inspirovali i další obyvatelé 
našeho města a tím přispěli k návratu jeho 
zašlého lesku.

Libor Šedina, řezbář, betlémář

14 Městský zpravodaj Bechyně /KVĚTEN 2021



Prodej slepiček

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

Stáří:     16 – 20 týdnů
Cena: 185 – 229 Kč/ks

Prodej Bechyně 
u vlakového nádraží 
25. 5. a 19. 6. 2021 – 14.00 h

Výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky

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

www.drubezcervenyhradek.cz
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BECHYŇSKÝ REALITNÍ SPECIALISTA

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

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

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

 

 

ź elektrikář
ź chytrá domácnost
ź zabezpečení Loxone 
 a Jablotron

mobil: 606 186 238
www.bemont.flazio.com

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

Přenechám vlastnictví dvojhrobu 
v Bechyni zdarma. Podmínky pro 
vážné zájemce na tel. 603 178 874

Na Růžku
Nemáte možnost si sami uvařit?

Jsme tu pro vás!
Poskytujeme pravidelný rozvoz
předem objednaných obědů.
Výběr ze tří jídel.
Domluvit si ho můžete na adrese
Jídelna Na Růžku, Libušina 312
nebo na tel. č.: 
381 211 046

JÍDELNA

www.naruzek.cz
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