
Městský zpravodaj Bechyně / ÚNOR 2015 1

ECHYŇSKÝ
ÚNOR 2015

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
ÚNOR 2015

94 let Ing. Vanek Pavol
91 let Kotěšovcová Libuše
90 let Bohuslavová Milada
86 let Matějková Libuše
85 let Podholová Helena
84 let Černoch Josef
81 let Chudá Růžena

Matušková Vlasta
Švorcová Ernestína
Zavadil Jiří

80 let Nebesař Antonín
79 let Semrádová Jiřina 
78 let Menšová Růžena

Bína František
Zahrádková Hana

77 let Barták Zdeněk
76 let Churanová Růžena

rozdávány bonbony, hračky, peníze a sva-
řené víno. Průvodu se dříve mohli účastnit 
jen svobodní anebo mladí ženatí muži, od 
tohoto omezení bylo postupně upouštěno. 
V průběhu 20. stol. se kvůli pracovní době 
většiny společnosti maškarní průvody 
přesunuly na sobotu a neděli. Každá 
maska měla v dřívějších dobách vlastní 

Masopust si většina z nás spojuje funkci, ale jejich význam se během staletí 
s karnevalovým průvodem masek. Ve vytratil. Mezi nejoblíbenější masky patřil 
skutečnosti se jedná o celé období od Tří medvěd vedený medvědářem, masky 
králů (6. ledna) až do úterý před Popeleční smrti, andělů, pohádkových postav, zvířecí 
středou (letos vychází na 18. února). masky (velbloud, opice, slon, kobyla) 
Vzhledem k tomu, že masopust a s ním anebo masky představující lidské neřesti. 
spojované zvyky známe dnes převážně Masopustní zábava končila o půlnoci tzv. 
z kronikářských záznamů, neuškodí si pochováním basy, kdy začala Popeleční 
připomenout, jak jej slavili naši předci. středa a následný čtyřicetidenní půst. 

Masopust byl obdobím rozpustilého Nesmělo se již tančit ani zpívat. Stejně 
veselí a hodování, během kterého pro- jako země, která odpočívala a připra-
bíhaly svatby, taneční zábavy a zabijačky. vovala se na novou úrodu, se i lidé chystali 
Hlavnímu období masopustních radová- na nový hospodářský rok.
nek neboli bláznivým dnům předcházel 

J. Š.tzv. tučný čtvrtek, kdy se měl člověk co 
nejvíce najíst a napít, aby vydržel při síle 
celý nadcházející rok. Následující maso-
pustní neděle byla rovněž věnována boha-
tému obědu, návštěvě hospody a taneční 
zábavě na návsi. Veselí pokračovalo 
i během masopustního pondělí. Na svá-
tečním stole nesměly chybět smažené 
koblihy, boží milosti, klobásy, slanina 
a pálenka. V úterý procházely vesnicemi 
a městy průvody maškar a hrála se 
amatérská divadelní představení. Tradice 
masopustu pochází pravděpodobně 
z německy mluvících zemí, z počátku 
12. století, odtud i jiný název tohoto období 
– fašank (z něm. Fasching). Fašankový 
průvod masek chodil od chalupy k chalu-
pě, kde byli jednotlivci obdarováni penězi 
a pohoštěni jídlem a pitím. V Německu je 
tomu právě naopak. Průvod prochází 
středem města a přihlížejícím jsou 
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+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 13. ledna 2015 byli přivítáni 
starostou města Bechyně, Ing. Pavlem 
Houdkem tito noví občánci: Jiří a Václav 
Šedivkovi, Laura Fuková, Jakub Pašek, 
Daniel Vrchota, Jan Řehák, Natalia 
Votavová, Matyáš Jordák, Tobiáš Valenčík, 
Matyáš Tůma, Eliška Nehasilová a Tiago 
Ondřej Sequeira. 

Rodiče pro své děti obdrželi pamětní list 
s dárkovým poukazem v hodnotě pěti set 
korun, knihu s věnováním a další dárky. 
Slavnostní obřad doprovázely děti ze 
Základní umělecké školy Václava Pichla pod 
vedením p. učitele Luboše Zíty. 

Anglickou slaninu dáme orestovat, přidá-DNES VAŘÍ...
me trochu soli. Mezitím se uvařily těstoviny, 
které scedíme, ale na dně necháme trochu Pro měsíc únor přinášíme 
vody, těstoviny se pak nelepí.oblíbený recept pana starosty. 

Orestovanou anglickou vmícháme mezi Nevím jak vy, ale já jdu postavit 
ně a restujeme dál zeleninu se žampiony, vodu na těstoviny.                                  M. J.
přidáme bazalku, tymián a drobet oregana. 

TĚSTOVINOVÝ SALÁT Bazalkou a tymiánem nemusíme šetřit.
K restování je vhodné použít olivový olej, Mám rád rychlá a jednoduchá jídla, proto 

který je zdravější a dodá jídlu správný šmrnc. doporučuji tento salát.
Pokud není, můžeme použít i obyčejný.Jako první dáme vařit těstoviny – kolínka, 

Orestované opět vmícháme mezi těsto-vrtule, penne, můžeme i mašličky – 
viny a máme hotovo.samozřejmě v osolené vodě. 

Salát můžeme jako teplé hlavní jídlo Mezitím si nakrájíme na kostičky 
s osmaženou bagetkou, ale je výborný i za anglickou slaninu, rajčata, papriku – 
studena k dobrému večernímu filmu nebo po můžeme zelenou, oranžovou i červenou, ať 
příchodu ze svižné procházky.to hraje všemi barvami, ještě nezapome-

neme na žampiony. 
Nechte si chutnat! Množství těstovin a ostatních surovin 

Pavel Houdekodpovídá počtu strávníků. Já vařím, jak se 
říká, „od oka“.

Č. Zíbrt: Veselé chvíle v životě lidu českého 

14. 2.Sv. Valentyn



2 Městský zpravodaj Bechyně / ÚNOR 2015

+ NÁVRH MĚSTA 
BECHYNĚ NA 
ZVÝŠENÍ NÁJEMNÉHO 
V OBECNÍCH BYTECH

ale s nájemci bylo dohodnuto zvyšování zvýšení nájemného tak, aby se nájemné 
nájemného každoročně o míru inflace počí- dostalo z „regulované výše“ až na výši, která 
naje 1. 7. 2015. Je tedy zřejmé, že všichni je v místě a čase obvyklá, a zvýšení nájem-
nájemci s nájemní smlouvou na dobu určitou ného by se město mohlo domáhat i soudní 
již mají s městem uzavřenou dohodu cestou. Podle cenových map používaných 
o každoročním zvyšování nájemného o míru realitními kancelářemi činí nájemné obvyklé 

2inflace. v Bechyni 45,- Kč až 51,- Kč za 1 m  podla-
hové plochy. U nově přidělovaných měst-Druhým krokem, ke kterému Rada města 
ských bytů se sjednává nájemné ve výši Bechyně přistoupila, je zvýšení nájemného 

2nejméně 50,- Kč za 1 m  podlahové plochy těm nájemcům, kteří mají nájem bytu 
a také se každoročně zvyšuje o míru inflace. sjednán na dobu neurčitou. Město má zájem 

na tom, aby všichni nájemci městských bytů, Snahou města je postupně se dohodnout 
kteří dnes platí základní nájemné v regulo- na způsobu zvyšování nájemného se všemi 

2vané výši (35,30 Kč za 1 m  podlahové nájemci, kteří ještě platí nájemné v regulo-
plochy), měli stejné podmínky. Proto bude na vané výši. Zdůrazňujeme, že město bude (Týká se nájemců s nájemní smlouvou na 
přelomu měsíců ledna a února 2015 doru- vždy upřednostňovat dohodu před soudním dobu neurčitou, kteří aktuálně platí 
čena nájemcům s nájemní smlouvou na sporem. V této souvislosti apelujeme na nájemné v regulované výši 35,30 Kč za 

2 dobu neurčitou nabídka na uzavření dohody nájemce, kterých se zvýšení nájemného 1 m  podlahové plochy.)
o každoročním zvyšování nájemného o míru týká, aby sami rozumně zvážili, zda pro ně je 

Město Bechyně v současné době inflace počínaje 1. 7. 2015. či není výhodnější přistoupit k uzavření 
pronajímá cca 600 bytů. Většina nájemců nabízené dohody o každoročním zvyšování Míra inflace za rok 2014 byla 0,4 %. Od v těchto bytech bydlí již mnoho let a od vzniku nájemného o míru inflace, nebo zda vyčkají 1. 7. 2015 by nájemné zvýšené o inflaci činilo nájmu platí nájemné ve výši, která odpovídá 2 další nabídky města na zvýšení nájemného, 35,44 Kč za 1 m  podlahové plochy bytu regulovanému nájemnému. Regulace ná- 2 která však již může zohlednit částku v místě namísto dosavadních 35,30 Kč za 1 m. Jak jemného byla naposledy dána zákonem a čase obvyklou. již bylo uvedeno výše, nájemné 35,44 Kč za č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování 

2 Nájemci, kterých se to týká, mohou 1 m  podlahové plochy budou od 1. 7. 2015 nájemného z bytu, a skončila v roce 2010. Ve 
uzavřít dodatky k nájemním smlouvám a více platit nájemci, kteří mají nájem sjednán na většině městských bytů tedy došlo ke 
informací mohou získat ve společnosti dobu určitou. Očekáváme, že na tuto zvýšení nájemného naposledy k 1. 1. 2010. 
Bytenes Bechyně, spol. s r. o. u Zdeny nabídku přistoupí i všichni nájemci, kteří mají K tomuto datu se nájemné ustálilo na ceně 

2 Čechové (tel. 381 123 383), Libuše Tupé nájem sjednán na dobu neurčitou. 35,30 Kč za 1 m  a od té doby se nezměnilo. 
(tel. 381 213 382) a Hany Procházkové Je možné, že někteří z nájemců nabídky Rada města postupnými kroky přechází (tel. 381 213 480). Dodatky k nájemním na uzavření dohody o zvyšování nájemného ke zvyšování nájemného na základě dohody smlouvám je možno uzavřít nejpozději do o míru inflace nevyužijí. Pak by mohla rada s nájemci. U těch bytů, kde nájem je sjednán 31. května 2015. Tato lhůta nemůže být města využít ustanovení § 3074 odst. na dobu určitou, byly v roce 2014 uzavírány z provozních důvodů prodloužena. 2 občanského zákoníku, který dává prona-úplně nové nájemní smlouvy. Základní 

2 jímateli / městu možnost navrhnout nájemci Vladislava Fišerovánájemné zůstalo stejné (35,30 Kč za 1 m ), 

+ VYDÁVÁNÍ 
RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ

Rybářské lístky jsou vydávány na 
podatelně MěÚ Bechyně. K jeho vydání 
žadatel potřebuje vyplněnou žádost, kterou 
si vyzvedne přímo v kanceláři MěÚ Bechyně, 
nebo si ji může stáhnout na webových 
stránkách města (www.mestobechyne.cz). 

Rybářské lístky se vydávají na dobu 
1 roku, 3 let, nebo 10 let. Při vydání žadatel 

uhradí správní poplatek ve výši 100,- Kč/1 
rok (děti do 15 let 50,- Kč), 200,- Kč/3 roky 
(děti do 15 let 100,- Kč) nebo 500,- Kč/10 let 
(děti do 15 let 250,- Kč).

K žádosti je nutno doložit Občanský 
průkaz a dále buď Osvědčení o získané 
kvalifikaci pro vydání prvního rybářského 
lístku nebo starý Rybářský lístek. Pokud 
nepředloží požadované doklady nemůže mu 
být rybářský lístek vydán. 

Žadatel se dostaví osobně se všemi 
potřebnými doklady, nebo jiná osoba na 
základě plné moci. Děti do 15 let věku si 
mohou rybářský lístek také vyzvednou samy 
bez doprovodu rodičů (není nutný zákonný 
zástupce). O každý další rybářský lístek by 
měl žadatel požádat před skončením jeho 
platnosti. 

MěÚ Bechyně vydá rybářský lístek pouze 
žadateli s trvalým pobytem v Bechyni, nebo 
v obcích ve správním obvodu města 
Bechyně – Senožaty, Hvožďany, Březnice, 
Černýšovice, Dobronice u Bechyně, 
Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, 
Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně 
a Záhoří. 

Rybářský lístek je možno vydat i cizinci, 
který předloží průkaz totožnosti – pas, nebo 
občanský průkaz a dále buď starý rybářský 
lístek, nebo osvědčení o získané kvalifikaci 
vydané buď v ČR, nebo ve státě, jehož je 
občanem. Stejně tak uhradí správní 
poplatek. Opět i pro cizince platí, že se musí 
dostavit osobně, nebo jiná osoba na základě 
plné moci. 

Jitka Chudlařská, 
podatelna MěÚ Bechyně

+ INFORMACE 
O STANOVENÍ CENY 
VODNÉHO 
A STOČNÉHO 

Bechyně musí 10 let po přiznání dotace 
dodržovat podmínky dotace. Mezi těmito 
podmínkami je povinnost dodržovat ceny 
vodného a stočného, které jsou uvedeny ve 
finanční analýze, která je součástí rozhod-
nutí o přidělení dotace. Ve finanční analýze 
jsou stanoveny tzv. jednosložkové ceny Valná hromada Vodárenského sdružení 
vodného a stočného. Z těchto jednoslož-Bechyňsko schválila ceny vodného a stočné-
kových cen se stanoví pevná složka (platba ho s účinností od 1. 1. 2015.
za přípojku podle velikosti vodoměru) Ke schváleným cenám bez DPH je 
a pohyblivá složka (platba za m ).připočtena platná sazba daně z přidané 

Státní fond životního prostředí také hodnoty. Kompletní ceník je na stránkách 
zveřejnil tzv. sociálně únosnou cenu www.vs.bechynsko.cz.
vodného a stočného, která pro Jihočeský kraj 

Cena pro vodné Bechyňsko činí celkem 87,93 Kč/m  bez DPH. 
3pohyblivá složka ve výši 39,80 Kč/m  Pokud by nebyly dodrženy podmínky 

+ 15% DPH = 45,77 Kč/m dotace a cena vodného a stočného by 
pevná složka výrazně poklesla, muselo by Město Bechyně 

pro Qn 2,5 (průměr 20) 386,- Kč/rok poskytnutou dotaci vrátit. 
+ 15% DPH = 443,90 Kč/rok Město Bechyně, které je příjemcem 

dotace, zahájí v letošním roce jednání se Cena pro stočné Bechyně a Zářečí 
Státním fondem životního prostředí a pokusí pohyblivá složka ve výši 28,23 Kč/m  

3 se vyjednat výhodnější podmínky pro vývoj + 15% DPH = 32,46 Kč/m
cen vodného a stočného. pevná složka 

Pro bližší informace kontaktujte Vodá-pro Qn 2,5 (průměr 20) 256,- Kč/rok 
renské sdružení Bechyňsko.+ 15% DPH = 294,40 Kč/rok

Ing. Pavel Houdek,Hvožďany, Senožaty, Lišky 
starosta městapohyblivá složka ve výši 13,97 Kč/m  

3+ 15%DPH = 16,07 Kč/m
pevná složka pro Qn 2,5 (průměr 20) 

150,- Kč/rok 
+ 15% DPH = 172,50 Kč/rok

Ke zvýšení vodného a stočného pro rok 
2015 jsme museli přistoupit proto, abychom 
dodrželi podmínky stanovené Státním 
fondem životního prostředí. Státní fond 
životního prostředí poskytl Městu Bechyně 
dotaci na dostavbu kanalizace v Zářečí 
(v roce 2011) a dotaci na výstavbu přivaděče 
pitné vody do Hvožďan (v roce 2014). Město 

3

3

3

3

3

Jednání Zastupitelstva je plánováno 
na 18. února 2015 od 17 h na MěÚ.



+ OD LEDNA 2015 PLATÍ 
NOVÉ POVINNOSTI VE 
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

o nebezpečný odpad) a také elektrozařízení 
v rámci zpětného odběru (pračky, myčky, 
el. sporáky). Biologicky rozložitelné odpady 
rostlinného původu se ve sběrném dvoře třídí 
do dvou kontejnerů. Do jednoho kontejnerů 

Dne 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon se ukládají větve a do druhého ostatní 
č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon odpad, který lze bez úprav kompostovat. 
č. 185/2001Sb., o odpadech. Město je povin- Bioodpady jsou tvořeny zejména potravino-
no zajistit celoročně místa pro oddělené vými zbytky z domácností, drobným 
soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla odpadem z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin 
a kovů. Pro oddělené soustřeďování mini- pěstovaných v bytech či zahrádkách, 
málně biologických odpadů rostlinného posekanou trávou, shrabaným listím, 
původu je obec povinna zajistit místa od ořezanými větvemi při prořezávce keřů nebo 
1. dubna do 31. října kalendářního roku. stromů. Bioodpady můžete také kompos-
Zároveň obyvatelé mají povinnost tyto tovat na vlastním pozemku. Kompostování 
odpady třídit. Město má tuto povinnost na vlastním pozemku je nejlevnějším 
splněnou, neboť stačí odpady sbírat ve způsobem nakládání s biologicky rozlo-
sběrném dvoře. Na papír, plasty a sklo jsou žitelnými odpady.
po Bechyni, Hvožďanech a Senožatech Bytenes Bechyně ve spolupráci s městem 
rozmístěny barevné kontejnery s nápisem v loňském roce byl úspěšný v získání dotace 
o druhu sbírané komodity. Nápojové kartony v rámci odpadů. Z této dotace se v roce 2015 
vhazujeme do žlutých kontejnerů spolu mj. nakoupí speciální nádoby s provzduš-
s plasty. Tyto druhy odpadů lze uložit i do ňováním tzv. kompostainery o objemu 240 
kontejnerů ve sběrném dvoře. litrů a velkoobjemové kontejnery na 

Na kov a na biologicky rozložitelné odpa- biologicky rozložitelné odpady. Město 
dy jsou ve sběrném dvoře umístěny velkoob- Bechyně připravuje způsob rozmístění 
jemové kontejnery. Do kontejneru na kov kompostainerů po Bechyni. Občané 
patří kovové předměty, plechovky od alkoho- o rozmístění nádob a termínech jejich vývozu 
lických i nealkoholických nápojů. Nepatří budou informováni.
sem plechovky od barev a olejů (jedná se L. Blažková

+ Zážitková karta 
TOULAVKA
... jsem nabitá k zbláznění

Již před nedávnem byla ve zpravodaji 
představena turistická oblast TOULAVA, 
jejíž součástí je i Bechyňsko. Od té doby 
urazila Toulava kus cesty. Největšími 
úspěchy jsou zejména toulavský film 
„Toulava... kardiozážitek i pro Tebe“, 
který získal v kategorii filmů 1. místo v rámci 
21. ročníku karlovarského festivalu TOUR 
REGION FILM.

Tento snímek ukazuje, co všechno může 
tato nejmladší česká turistická oblast 
nabídnout – jak místním obyvatelům, tak 
návštěvníkům odjinud. Můžete jej zhlédnout 
na webových stránkách www.toulava.cz.

Dalším úspěchem Toulavy je to, že 
dokázala v krátkém čase vytvořit zážitkovou 
kartu, kterou vystihuje heslo „ZKUS TO 
OTOČIT“. Znamená to, že z jedné strany 
slouží karta jako skipas do areálu Monínec 
a z druhé strany se jedná o zážitkovou kartu 
TOULAVKA. Tato karta vám umožní čerpat 
množství slev a bonusů v restauracích, 
památkách, atrakcích i penzionech. Můžete 
s ní prožít řadu nezapomenutelných chvil 
s rodinou, přáteli i single, v létě, v zimě, 
pěšky, autem, na kole, na lodi i na lyžích. 
Stačí vytáhnout z kapsy Toulavku a na více 
než 50 místech získáte zajímavý bonus nebo 
slevu (např. při zakoupení jedné vstupenky 
na Kozí hrádek druhá vstupenka zdarma).

Aktuální výhody platí od 1. prosince 2014 
do 30. listopadu 2015. V průběhu roku ale 
mohou i přibývat!
Toulavka nabízí 
źvíce než 50 výhod po celé Toulavě
źmá neomezenou platnost
źje přenosná
źslouží i jako e-skipas na Monínec

S Toulavkou získáte nejen výhody, ale 
můžete vyhrát i fantastické ceny! Sesbírejte 
do brožury k Toulavce razítka s čísly 
v zážitkových místech ze čtyř kategorií 
a získejte Poklad v podobě e-skipasu na 
Monínec a spousty dalších cen. Úžasné je, 
že vyhrává každý! 

Toulavku můžete získat/vrátit za 
vratnou zálohu 100 Kč v kterémkoli 
z výdejních/sběrných míst Toulavy. 
V Bechyni je výdejním/sběrným místem 
Městské muzeum, nám. T. G. M 140.

V. Š

Na začátku roku byla obousměrně zprovozněna spojovací komunikace mezi sídlištěm na 
Písecké a ulicí Za Trubným. Pozor, vozidla jedoucí ze sídliště mají přednost. Původně 
navrhované rozšíření na dva pruhy vzhledem k nepříliš hustému provozu bylo zamítnuto jako 
neadekvátně nákladné. Doufáme, že ustane neomluvitelná praktika některých řidičů, co si 
zkracovali cestu napříč loukou. 
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Otevřené setkání klasických
amatérských divadelních souborů 

Pátek 6. února – neděle 8. února 2015
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Pojďte na divadlo,
je to za babku!
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VÝSTAVY

Prodejní výstava 
PRACÍ ABSOLVENTŮ SUPŠ BECHYNĚ

Vernisáž v sobotu 7. února / 15 hod. / Galerie Galvína
(kov, šperk, keramika, malba, socha...).

PSÍ VOJÁCI –  Vzpomínka na Filipa Topola
Vernisáž v pondělí 2. února / 18 hod. / Galerie 2+1
Černobílé koncertní fotografie od Karla Šustera, ale i oficiální 
fotografie kapely a různé momentky. Expozici doplňují Filipovy texty 
– originály, které si před každou písní připevňoval „lepíkama“ na 
klavír. Během vernisáže bude promítán varhanní koncert z kostela 
sv. Vojtěcha v Broumově. 
Ukončení výstavy 20. února.
Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD.

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ

PRO DĚTI

MAŠKARNÍ 
ODPOLEDNE 

Sobota 28. února / 
15.00 hod / Velký sál KD / 
Vstup 40 Kč
Maškarní odpoledne 
s divadélkem KOS. 
Čeka j í  vás  hry,  
sou těže  a p lno  
zábavy.

20 let JIŽNÍCH ČECH POHÁDKOVÝCH
Vernisáž 27. února / 16.00 hod. / Galerie U Hrocha
Putovní výstava originálnich kreseb logovtipů JAROSLAVA 
KERLESE, geniálního českého kreslíře. 
Přístupné v době konání akcí v RC a malém sále KD, jinak na 
zazvonění nebo po dohodě na tel. 778 545 507. Do 5. března.

Výstava prací žáků SUPŠ Bechyně
Právě probíhá / Galerie U Hrocha 
Přístupné v době konání akcí v Rodičovském centru a malém sále 
KD, jinak na zazvonění nebo po dohodě na tel. 778 545 507.

EDITH PIAF ZNÁMÁ NEZNÁMÁ 
Čtvrtek 19. února / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč 
v předprodeji, 150 Kč na místě
Pojďte s námi na pouť za legendární Edith Piaf, zpěvačkou 
nevšedního hlasu i projevu, za ženou, jejíž život je dodnes v mnoha 
směrech opředen tajemstvím, polopravdami a někdy i záměrnou lží 
nevycházející vždy z ní samé a z její představivosti, ale i z jejího 
okolí. Eva Kriz (zpěv), Milan Dvořák (klavír) a roli Momone herečka 
Jana Hermachová. 
Předprodej kancelář KD, on-line rezervace na www.kulturnidum.cz

Eva Kriz, 
Milan Dvořák 
a Jana Hermachová

známá 
neznámá 19. 2.

HUDBA, DIVADLO

KALLE

Sobota 14. února / 20.00 hod. / Malý sál KD / Vstup 99 Kč
Emotivní slowcore s nezapomenutelným vokálem z Tábora, který 
již měl tu čest stát na jednom podiu třeba se Scottem Kellym 
(Neurosis) nebo Scottem McCloudem (Girls against  Boys). 
Kalle jsou jednou z mála současných českých kapel, které, aniž by 
se o to nějak křečovitě snažily, zní opravdu světově. 

14. 2.

BECHYŇSKÉ PERLENÍ       XXI. ročník
Pátek 6.–8. února / KD / Vstupné na jednotlivá představení 
40 Kč, permanentka na celou přehlídku 250 Kč
Pokud chcete vidět spoustu skvělého divadla za pár korun, je 
Perlení to pravé. Z mnoha doporučujeme bechyňský soubor 
s Dobou kamennou, Divadelní klub Českokrumlovská scéna bude 
hrát Sylvii, přijede tradičně divadlo Kámen, z Děčína nováček 
Divadelní spolek K. Čapek... prostě tři dny nabité k prasknutí! 
U toho nesmíte chybět!!!

TANEC

Sobota 21. února / 20.00 hod / Velký sál KD / Vstupné 150 Kč
Hraje Big Papa, mažoretky, pasování mladých rybářů, soutěž 
o ceny, Ryby Mirko Vyhlídky, půlnoční překvapení.
Předprodej vstupenek Stánek Ondřejovi.

Pátek 13. března / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
K tanci i poslechu zahraje kapela BLUEBAND. 

Sobota 14. března / 20 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120/100 Kč 
hraje Happy Band a Hartmanická muzika. 
Předprodej vstupenek Stánek Onřejovi od 9. února.

ZÁVĚREČNÝ PLES PRO VŠECHNY

RYBÁŘSKÝ PLES

HASIČSKÝ PLES

HELINDA A KLEKÁNICE 
Sobota 7. února / 9.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Ne zrovna veselý příběh, ale, jak jinak, se šťastným koncem, je 
určený pro děti od šesti let.
V pohádkovém příběhu se Helinda a Klekánice vyrovnávají každá 
po svém s problémem samoty. Každá z nich je sama z jiného 
důvodu a každá svoji samotu řeší jiným způsobem. Co je lepší? 
Vypořádat se se samotou tím, že si kamaráda „vymyslím“? Anebo 
je lepší najít si kamaráda skutečného prostřednictvím zkoušky 
v podobě těžkého úkolu? Nebo snad mohou 
oba tyhle způsoby existovat vedle sebe 
a dokonce se nádherně doplňovat?
Odpovědi na tyhle otázky se 
pokoušíme hledat v našem příběhu. 
Hraje: Divadelní soubor Tábor o.s. 
v rámci Perlení

TÁTA, MÁMA A JÁ ANEB O PALEČKOVI
Sobota 21. února / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč 
Pohádka s jednou loutkou a dvěma herci. 
I když se dva dospělí mají rádi, stejně jim ke štěstí něco chybí. 
A když se jim narodí Paleček, je to skoro jako v pohádce! I když 
Paleček dostane půl pokladu od pana krále, vrátí se raději domů, 
kde na něj čeká celá máma a celý táta!
Hraje: Divadlo BOŘIVOJ
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Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 778 545 507, 606 911 007, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES
Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík 
Cvičení pro všechny věkové kategorie pro pevné a štíhlé svaly, 
ohebnou páteř a klouby bez bolestí, ovlivňuje koncentraci a dýchání.

PILOXING®
Každé pondělí / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík 
Intenzivní, zábavné cvičení ve vyšším tempu, spojení prvků pilates, 
tance a boxu pro spalování kalorií a posílení a vytvarování svalů.

BOSU CARDIO®
Každou středu / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Zábavné dynamické cvičení při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

ZUMBATOMIC PRO DĚTI
Každé úterý / 17.00–17.50 hod. / Klubovna KD
Cílem Zumbatomic je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit 
fitness jako přirozenou součást jejich života. 
Info na tel. 737 825 662

ZUMBA PRO DOSPĚLÉ
Každé úterý / 18.00–19.00 hod. / Klubovna KD
Kondiční, taneční fitness na principu intervalového tréninku s cílem 
spalovat tuky, zformovat a posílit celé tělo.

PILATES
Každé úterý / od 11.00 hod. / Klubovna KD
Ideální cvičení pro každý věk.
Více informací L. Zemanová, tel. 775 182 010.

KRUHOVÝ TRÉNINK, TABATA
Každý pátek / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík
Jedná se o účinný trénink celého těla, zlepšuje výkonnost a vede 
ke zrychlení metabolismu – hubnutí.

„TANEČKY PRO KOČKY“ 
Každé úterý / 19.30–20.30 hod. / RC Hrošík / Vstup 20 Kč
Přijďte se prostě jen tak vytancovat ze starostí všedního dne. Každý 
podle svých možností a vlastní chuti. Kocourům vstup zakázán!
Info pí. Papoušková, tel. 777 223 834, program@kulturnidum.cz

PILATES
Středy / od 18 hod. / RC Hrošík / Min. 5 přihlášených
Kurz 10 lekcí / 650 Kč, závazné přihlášky: FB Cvičení s Romčou 
Bechyně, romana.honsova@centrum.cz či sms: 721 111 541 

SM SYSTÉM
Středy do 18. března / 8.30–9.30 a 17.30–18.30 hod. / Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Metoda je založena na 
aktivním cvičení s elastickým lanem vhodná pro každý věk. Je to 
komplexní systém, jak pečovat o pohybový aparát, zlepšit funkci 
vnitřních orgánů, celkově zpevnit tělo a cítit se lépe. 
Kurz 10 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

DUŠEVNÍ AKTIVITY

Vyprávění O ARMÉNII 
A NÁHORNÍM KARABACHU

Čtvrtek 26. února / od 18.30 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
Nový bechyňský farář Petr Plášil nás zavede do Arménie, země 
s krásnou kavkazskou přírodou i nesmírně bohatou a pohnutou 
historií. Jejím dokladem jsou desítky starobylých klášterů, z nichž 
některé pocházejí už ze 4. století. Navštívil také Náhorní Karabach, 
o který v 90. letech 20. století bojovali Arméni s Ázerbajdžánci. 
Karabach už v roce 1991 vyhlásil samostatnost, kterou však žádný 
stát na světě neuznal. 

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 23. února / 16.30 hod. / RC Hrošík / Vstup 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem.
Tentokrát na téma „Dějiny duše II“.

PŘIPRAVUJEME

ZAMILOVAT SE 
Čtvrtek 26. března / 19 h / Velký sál / Vstupné 250, 220, 190 Kč
I sen, který nesníš, se ti může splnit. Člověk ani neví, jak přijde 
k lásce – nečekaně!
Dva lidé na nástupišti. Každé ráno cestují do práce a z práce. Ranní 
únavy, podvečerní letargie, rachotící vozy, všude plno lidí, mlčící 
hlavy plné problémů a otázek. Peníze a manželství. A přece... Dva 
páry očí se v této spleti nádražního ruchu setkají. Znovu a znovu se 
na sebe dívají. A stane se ta nejkrásnější a nejjednodušší věc na 
světě – zamilují se do sebe.

Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček
Předprodej vstupenek od 2. února 2015 v kanceláři KD nebo on-line 
rezervace na www.kulturnidum.cz

VESELÁ TROJKA Pavla Kršky
Úterý 31. března 2015 / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 150 
Kč v předprodeji, 180 Kč na místě. 
Tři dlouholetí kamarádi, kteří celý život hráli muziku pro široké 
vrstvy posluchačů, tvoří pro všechny, kteří si rádi poslechnou 
lidovou písničku. 
Předprodej vstupenek od 2. února 2015 v kanceláři KD nebo on-line 
rezervace na www.kulturnidum.cz

MINIPÁRTY s Karlem Šípem 
a J. A. Náhlovským 

Čtvrtek 23. dubna / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 250 Kč
Zcela nová a jedinečná talkshow Karla Šípa s hostem Josefem 
Aloisem Náhlovským. Prostor dostanou také dotazy diváků. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo on-line rezervace na 
www.kulturnidum.cz.
Bližší informace v příštím zpravodaji a na plakátech.

OTEVÍRACÍ DOBA HERNY
 

HLEDÁME DOBROVOLNICE !!!
Dobrovolnice RC Hrošík uvítají do svých řad další posily z řad 
maminek, tatínků, babiček i dědečků. Neváhejte a pojďte se 
podílet na chodu našeho centra. Hlásit se můžete v době 
otevření herny u přítomných dobrovolnic.

+ TVOŘENÍ Z PAPÍRU – ptáčci

+ OPIČINY SKOPIČINY

+ MASKOVÁNÍ

+ POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ

Pondělí 9.00 – 11.00 hodin
Středa 9.00 – 11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

Středa 4. února / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík

Pondělí 16. února / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík
Protáhneme ruce i nohy na všem, co se v herně najde.

Pondělí 23. února / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík
Výroba papírových masek.

Úterky a pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin děti 1 – 3 roky, 
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

POHÁDKOVÝ DEN 
S VÁCLAVEM VYDROU

Čtvrtek 5. března 2015
V roce 2015 nás čeká již 13. Pohádkový den s Václavem Vydrou, 
tentokrát v Bechyni. Pohádkový král k nám přijede na nádraží ČD 
společně s Janem Žižkou a Františkem Křižíkem a bude uvítán 
Petrem Vokem. Společně pokřtí novou pohádkovou bankovku 
1 Vydrák český a předají prestižní ceny České pohádkové 
akademie za rok 2014. 
Bližší informace v příštím zpravodaji a na plakátech.



+ KNIHOVNA 
V ROCE 2014

Se začátkem kalendářního roku sta-
tisticky vyhodnocujeme právě uplynulý rok 
a je potěšující, že jsme opět po delší pauze 
zaznamenali nárůst počtu čtenářů (471, 
z toho 110 dětí). Vypůjčili si 22 005 knih 
a 3 505 časopisů. V knihovně jsme je přivítali 
celkem 8 211 krát a vybírali si celkem z fondu 
19 115 knih. Internetového připojení využilo 
1 340 návštěvníků. Někteří si už zvykli i na 
možnost wifi připojení vlastního počítače. 
Nakoupili jsme 267 nových knih a nabídku 
jsme zpestřili výměnným souborem knih 
a na zkoušku CD čtení do ucha z Městské 
knihovny Tábor. Zbývá provést vyřazení 
poškozených a opotřebovaných knih a knih, 
které leží v policích bez povšimnutí a neza-
znamenaly žádnou výpůjčku.

V průběhu roku jsme pravidelně informo-
vali o uskutečněných akcích pořádaných 
knihovnou, a tak číslo 41 nás ani moc nepře-
kvapilo. Ve zkratce některé pro připomenutí. 
Na jaře jsme pořádali knihovnické besedy 
pro děti základních škol, mateřskou školku. 
Pro studenty střední školy a veřejnost jsme 
pozvali spisovatelku Irenu Douskovou, která 
přijela představit novou knížku o Jaroslavu 
Haškovi. Zajímavé bylo i povídání Terezy 
Horváthové o práci nakladatelství Baobab 
z Tábora a spisovatelka Petra Dvořáková 
zase dětem přiblížila svou zkušenost s ano-
rexií. Březen jsme zakončili dalším Nocová-
ním s Andersenem, kdy jsme si tentokrát 
zahráli na detektivy. Loňské prvňáčky jsme 
pasovali na čtenáře před koncem školního 
roku a mnozí se hned zaregistrovali, aby 
mohli pravidelně využívat knihovnu. I pro ně 
byla vyhlášená celoroční čtenářská hra 
Lovci perel na rozvoj čtenářské gramotnosti. 
Děti za přečtení vybrané knížky sbírají perly 
a letos v březnu vyhlásíme vítěze. Pro 
veřejnost jsme zorganizovali veřejné čtení 
na netradičním místě v Domě s pečova-
telskou službou a na bechyňském náměstí 
Čtení za úplňku ukončené lovením nejoblí-
benějšího pití Bohumila Hrabala z kašny. Při 
příležitosti 150. výročí založení knihovny 
jsme zavzpomínali na historii knihovny a pro-
mítnutím dochovaných fotografií si přiblížili 
některá zákoutí starobylé Bechyně a okolí. 
Vystavovali jsme soutěžní fotografie nově 
vzniklé turistické oblasti Toulava a stali jsme 
se místem vyhlášení prvních výsledků. 
Potom následovala výstava papírového 
Quillingu a opět fotografií nedalekých Sudo-
měřic. Při besedě o irisdiagnostice jsme se 
dozvěděli o možnostech určení příčin nemo-
ci z oční duhovky. Stále nabízíme čtenářům 
kurzy počítačové gramotnosti Virtuální 
kolega. Stačí si zamluvit místo u počítače 
a pak už se můžete bez problémů pohybovat 
v programech formou samostudia. V druhé 
polovině roku jsme se dočkali rozšíření 
elektrorozvodů a zlepšení světelných pod-
mínek instalací nových osvětlovacích těles 
a osvětlením čítárny. Před koncem roku 
jsme si ještě s dětmi popovídali o poezii 
a komiksech, při lucerničkové dílně vydlabali 
dýni a pak už popřáli všem našim návště-
vníkům hodně štěstí a klidu do nového roku. 

Děkujeme za spolupráci všem, kterým 
osud knih a knihoven není lhostejný, 
a těšíme se na všechny, kteří se rozhodnou 
do knihovny přijít a využít jejich služeb!

EH
Hned v únoru zveme na výstavu obrázků 

přírody paní Dany Kyrianové (tuš, akvarel, 
křídy).

3. ÚTERÝ VE 20.00

HODINOVÝ MANŽEL
Komedie – ČR

Čtyři plavci - hráči vodního póla se po 
prohraném zápase octnou na dně. Ti 

zoufalci i na dně bazénu dokonce bydlí. 
Aby se zachránili zkusí provozovat 

pochybnou živnost „hodinový manžel“ 
a opravdu opravují domácnosti rozličným 

dámám, ale jak se časem ukáže nejen 
domácnosti.

100 minut, přístupný od 12 let, 100 Kč

6. PÁTEK VE 20.00

BABOVŘESKY 3
Komedie – ČR

Letní komedie Zdeňka Trošky je 
úsměvným obrázkem ze života 

v současné vesnici, která s nadhledem 
a komediální nadsázkou, tak trochu v 
duchu Slunce, seno, sleduje kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, které 

pořádně zamotají hlavu jejím 
obyvatelům.

103 min, mládeži přístupný, 120 Kč

12. ČTVRTEK VE 20.00

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Erotický – USA

„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle 
prostá věta uvedla setkání, které zcela 

změnilo život nesmělé studentky 
Anastasie. Zároveň je součástí příběhu, 

jenž se stal celosvětovou literární 
senzací, která v rychlosti prodeje 

překonala i Harryho Pottera.
124 min, české titulky, od 15 let, 130 Kč

14. SOBOTA V 17.00

VELKÁ ŠESTKA
Animovaný – USA

Starší bratr Hira Hamady Tadashi 
sestrojil špičkového robota Baymaxe, 

který je konstruován tak, aby se dokázal 
o lidi postarat. Na základě svého 

programu má jen jednu hlavní starost – 
pomáhat. A Hiro je teenager, který se 

ocitl na scestí – jejich osobnosti se 
vzájemně doplňují způsobem, který je 

současně zábavný i milý.
102 min, český dabing, mládeži 

přístupný, 110 Kč

14. SOBOTA VE 20.00

BURÁCENÍ
Road movie/drama/romantický – 

ČR/USA
Film Burácení je drama založené na 

pravdivé události, která se stala v roce 
2004, Ne náhodou je film zasazen do 

prostředí motorkářského světa, rockové 
hudby a sochařské komunity, kde se 

mísí rovná a čestná povaha s 
výbušností, burácením v srdci a 

náklonností k  absolutní kráse a kde 
člověk přestává být soudný sám k sobě.
110 minut, přístupný od 12 let, 100 Kč

KINO BECHYNĚ ÚNOR 2015 

17. ÚTERÝ VE 20.00

FOTOGRAF
Tragikomedie – ČR

V příběhu volně inspirovaném osudy 
světoznámého českého fotografa Jana 

Saudka (Karel Roden) se vracíme 
k některým zásadním křižovatkám života 

umělce obdařeného výjimečným 
talentem, živelností a vášní.

133 minut, přístupný od 15 let, 110 Kč

19. ČTVRTEK VE 20.00

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
Akční / Thriller – Francie

Bývalý člen elitních jednotek Bryan Mills 
(Liam Neeson) se proti své vůli ocitá 

znovu v akci. Jeho manželka Lenore je 
nalezena brutálně zavražděna. Z její 

smrti je podezřelý právě Bryan. Podaří 
se mu uniknout zatčení a stává se 

lovnou zvěří všech policejních jednotek 
v USA.

108 minut, české titulky, 
přístupný od 12 let, 100 Kč

24. ÚTERÝ VE 20.00

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 
Historický / drama – Velká Británie, USA, 

Španělsko
Vyrostli jako bratři, ale stali se z nich 

nepřátelé na život a na smrt – egyptský 
faraón Ramses a Mojžíš, nalezenec, 
který se stal legendou. Jiná legenda, 

Ridley Scott, převedla jejich nesmrtelný 
příběh na filmové plátno.
142 minut, český dabing, 

přístupný od 12 let, 110 Kč

28. SOBOTA V 17.00

SPONGEBOB VE FILMU: 

HOUBA NA SUCHU
Animovaný – USA

Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších 
a hlavně nejoblíbenějších animovaných 

postaviček konečně našla cestu na 
filmové plátno. 

84 min, český dabing, 
mládeži přístupný, 115 Kč

28. SOBOTA VE 20.00

ODPAD
Dobrodružný thriller – USA

Hrdiny filmu Odpad jsou tři kluci, jejichž 
domovem je centrální skládka 
v brazilském Riu. Každý den ji 

prohledávají v naději, že najdou něco, co 
jim aspoň na chvíli zlepší život. Netuší, 

že už ten příští nález jejich životy 
nenávratně změní.

115 min, české titulky, 
přístupný od 12 let, 100 Kč

Více informací a rezervace vstupenek: 
www.kinobechyne.cz
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Směrem od autobusového nádraží se 
vydáme kolem sídliště Na Libuši a kera-
mických závodů až ke hřbitovu za Bechyní 
směrem na obec Hutě. U odbočky vedoucí 
k parkovišti u hřbitova se však napojíme na 
červenou turistickou trasu a přes parkoviště 
dojdeme k nápisu, který informuje, že 
v letech 2013 a 2014 tuto stezku upravil Klub 
českých turistů za podpory Evropského 
fondu pro regionální rozvoj při realizaci 
přeshraničního projektu „Stezka podél 
Lužnice nás spojuje“. 

My využijeme část této trasy a jdeme po 
ní mezi poli s krásnými výhledy do krajiny až 
k rozcestí, kde opustíme červenou. Vydáme 
se směrem doleva cestou s lesem po pravé 
ruce a následně mezi poli, trochu do mírného 
stoupání, které nás obloukem dovede až 
k obci Senožaty. Zde velmi opatrně 
přejdeme silnici a po jejím okraji směrem 
k Senožatům dorazíme k odbočce vedoucí 
vlevo. Pokračujeme po klidné silnici směrem 
na Radětice až ke krásným nedávno osaze-
ným božím mukám, které nás moudře 
vyzývají – Zastav se a mlč. Zde si můžeme 
posedět na lavičce a vychutnat si výhled na 
Radětice za údolím říčky Smutné. 

Po případném odpočinku se vydáme 
směrem zpět na Bechyni, všem bechyňským 
vycházkářům dobře známou Švestkovkou. 
Je zajímavé, jak tato cesta mění během roku 
svou tvář a vždy má co nabídnout. Po ní se 
dostaneme zpět do Bechyně.

Trasa není vhodná pro kočárky a dopo-
ručuji terénní obuv. 

V. Š.
Délka trasy: 5,1 km
Stoupání: 55 m
Klesání: 61 m
Nejnižší bod: 397 m
Nejvyšší bod: 426 m
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Když duši bolí v kříži
Na třídní schůzce mohou vedle sebe 

v lavici sedět dobrý rodič a rodič s bludem 
dobrého rodiče. To samé se týká kostelní 
lavice. Ta může svést do vzájemné blízkosti 
věřícího s lidmi, kteří žijí v bludu, že jsou 
věřící. Pod střechou jednoho ateliéru může 
tvořit skutečný umělec s jiným, který trpí 
nevývratným bludem o vlastní nadanosti. 

Dobrý rodič často pochybuje, že jeho 
výchova je ta nejlepší možná. Skutečně 
věřící zpytuje své svědomí a ptá se sám 
sebe, zda je hoden Boží lásky. Pravý umělec 
se pere sám se sebou a hledá pravdu 
sebevyjádření. 

Pochybnosti o tom, zda věci dělám 
dobře, jsou průvodním znakem těch dob-
rých, pravých a skutečných. Bludaři o sobě 
nepochybují, své postoje vnucují druhým 
a v běžné řeči často používají sousloví 
„to musíš“. Bývají netolerantní. 

Ti, kteří o sobě, svých výkonech a pro-
duktech pochybují a rozumem je podrobují 
zkoumání ze všech možných úhlů, jsou 
odvážní. Ti, kteří žijí v bludu o své výjimeč-
nosti, mají skrytý komplex méněcennosti. 

Níže uvedu tři příklady bludného 
prožívání sebe jako „dobrého“. 

1. rodiče s bludem dobrého rodiče

Existuje mnoho důkazů o škodlivosti 
fyzického přetěžování dětí mladšího 
školního věku. Do tohoto věkového období 
spadá začátek tréninku vrcholového sportu. 
Dítě je ochotno vyhovět svým rodičům 
a trenérům. Říká se tomu poslušnost, která 
vychází z potřeby být milován. Malý 
fotbalista předstírá radost z nakopnutého 
kotníku, malá gymnastka radost, když ji 
trenér láme jako čarodějnici u středověkého 
výslechu. Trénink dětí školou povinných 
zabere 4–5 hodin denně. Indické děti pracují 
v manufakturách na koberce 5–6 hodin 
denně. Svět se bouří proti práci indických 
dětí, dětský trénink zanechává všechny 
klidné. Rodič tak zneužívá dítě většinou kvůli 
vlastním nesplněným ambicím a ještě je 
přesvědčen, že pracuje pro budoucí slávu 
svého dítěte. Připravuje mu povětšinou 
pouze brzký vstup do invalidního důchodu. 

2. žena s bludem dobré věřící

Příhoda se odehrála na skupinovém 
sezení dlouhodobě abstinujících alkoholiků. 
Žena (70 let), praktikující katolička, dvanáct 
let abstinence. Cituji její slova, která se mi 
vryla do paměti: „Byla jsem opilá a vstoupila 
jsem nečekaně do silnice. Porazilo mě auto, 
řidič zemřel na infarkt a já neměla ani 
škrábanec. Uvědomila jsem si, že Bůh mě 
skutečně miluje.“

3. muž s bludem dobrého zpěváka

Čtyřicetiletý, jazykově nadaný překla-
datel a velmi dobrý saxofonista. Jeho 
nutkavou ambicí je zpěv, ke kterému nemá 
dispozice. Přátelé mu říkali, že zpívá, jako 
když Miloš Zeman imituje Petra Hapku. 
Rozešel se se všemi.

Slovo „blud“ zde nepoužívám v psychia-
trickém slova smyslu. Napadá mě termín 
„bloud“ a odkazuji laskavého čtenáře na 
slovník synonym.

PhDr. Jaromír Matoušek
j.m.psychologie@seznam.cz

+ POSEZÓNNÍ OZVĚNY 
Z GALERIE 
POD DUHOU

krb Rumcajs“ ošetřený drátěným opletem 
autorů Ludvíka Janků, Jana Nešpora 
a Štěpána Kotrby.

ź Nejmenší keramický džbánek rovněž 
drátenicky opleten.

Zahájení letní sezóny proběhlo v galerii 
Pod Duhou osazením lužnického Poseidona 
do kmene staré vrby, která stojí na břehu 
řeky Lužnice. 

Vernisáž obrazů a keramiky autora 
Ludvíka Janků byla uspořádána k jeho 
80. narozeninám a u příležitosti 10. výročí 
vzniku galerie. Ve stejném roce oslavila 
130 let první Česká keramická škola, která je 
starší než vysoká uměleckoprůmyslová 
škola v Praze. Výstavu již tradičně zahájil 
ředitel keramické školy pan Mgr. Jiří 
Novotný, jenž výstavy v této galerii zahajoval 
po dobu předchozích devíti let, takže je 
možno říci, že se zde slavilo i 10. výročí jeho 
spolupráce s galerií. Autor výstavy byl 
spolupracovníkem školy víc jak padesát let. 
I tuto sezónu probíhaly již tradiční večery 
poezie, vyprávění o vzdálených zemích 

Jednou z nezapomenutelných událostí i autorská čtení. Stálí návštěvníci nazývají 
byl i křest knihy „Bechyně líbezná“, kterou večery v galerii Pod Duhou „Bechyňskou 
patrioti Bechyně označili jako návod jak mít Violou“.
rád Bechyni. 

Zahájení výstavy se zúčastnilo mnoho 
osobností, podnikatelů z Bechyně, Tábora i 
Prahy, lázeňští hosté a návštěvníci 
Bechyně. Po přečtení knihy Bechyně 
líbezná řada čtenářů reagovala pozitivně. 
Vybírám jen některé z nich: 

ź Se slzami v očích jsem přečetla knihu 
Bechyně líbezná, dojetím pláču nad tou 
krásou, něhou a láskou k životu.

ź V tomto kraji jsem nebyl, ale podle 
popisu si dovedu představit jeho krásu. 
Taková romantická řeka, to byl můj sen. 
Koupání, lodičky, ryby, městečko i lidé. Po 
dočtení jsem si říkal, že jsi našel své šťastné 
místo, své „Staré Bělidlo“. Obdivuji a tak 
trochu závidím…

ź Ještě v sobotu večer jsem si tu 
překrásnou knížečku přečetla. Byla jsem 
nadšená. Krásné, poetické pohlazení po 
duši. Ta knížečka každého zastaví a 
připomene: Zastav se člověče, kolem tebe je 
krásný svět, plný světla a barev. 

ź Znovu se přesvědčuji o magice 
trvající ve Slunečné galerii. Všude zde 
vládne umění a inteligence, hodná 
vrcholové lidské civilizace. 

V roce 2014 zde byly mimořádně 
To nejdůležitější pro město Bechyně je 

vystaveny i unikáty: 
zařazení bechyňského mostu „Duha“ do 

ź kopie Věstonické Venuše. Venuše je 
národních kulturních památek. 

nejstarší keramickou soškou, kterou lze 
V Praze 14. ledna 2015nazvat i „Monou Lisou“ doby kamenné.

Ludvík Medřickýź Největší kameninový objekt „Lesní 

GALERIE 
POD 
DUHOU

Lázeňská – Parkány 555
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+ BECHYŇŠTÍ LETCI

Za velké účasti členů odbočky Svazu 
letců ČR v Bechyni se dne 9. 1. 2015 
uskutečnila výroční valná hromada této 
organizace. Mezi hosty jsme přivítali pana 
starostu ing. Houdka, zástupce zdejší 
posádky a delegaci letců z Č. Budějovic.

Po výroční zprávě o činnosti se 
s předsednictvím po 25 letech rozloučil pan 
Vladimír Borek, pilot, plk. v. v., který krátce 
zavzpomínal a zhodnotil uplynulá léta.

Novým předsedou byl zvolen pan ing. Jiří 
Plaňanský.

Po zprávě o hospodaření a revizní zprávě 
promluvil předseda sekce ULL p. Šťastný. 
Její členové se zúčastňují akcí po celé 
republice a bez mimořádných leteckých 
událostí nalétali 677 hodin.

Za pozornost určitě stojí i úsilí nadšenců, 
kteří zhotovili funkční repliku letounu Foker, 
přeletěli s ní do Francie, kde se v Amiensu 

+
STALO SE 
PŘED 50 LETY

(z kroniky od Josefa Rypla)

Vybral Martin Gärtner

Přetiskujeme podle původních textů bez 
korektur.

Dne 6. února 1965 byla slavnostně 
otevřena veřejná lázeňská dietní jídelna, 
zbudovaná na rohu keramické školy 
z budovy truhláře Fr. Chmela, původně 
prodejně nábytku. Po renovaci, přístavbě 
a modernizaci interiéru zahájila jídelna za 
účasti oficielních hostí a funkcionářů 
lidosprávy a organizací – provoz. Vlastní 
vybavení, personální obsazení kuchařů, 
číšníků, vedoucího provozu, dává záruku, 
že město, přesto, že se nepodařilo zajistit 
zařazení do II. cenové kategorie a jídelna 
bude v kategorii III. třídy, obdrželo provoz 
stravování, jehož úroveň bude odpovídat 
důležitosti lázeňského města s ohledem 
na lázeňský statut i letní provoz.

Dne 16. února 1965 spáchal v rodiném 
bytě na sídlišti sebevraždu zastřelením 
z pistole, voják z povolání, čsl. armády 
s. Král. Příčinou dle nepotvrzených zpráv 
byly osobní neshody v rodinném životě. 
Rodina měla 2 děti ve věku do 10 let.

Dne 28. února 1965 – v neděli v 9,30 
hod. byl z křižovatky u nádraží a lázní 
odstartován závod v teréní cyklistice – 
Mistrovství republiky pro rok 1965 za 
účasti mistrů tohoto sportu. Trať cyklis-
tického závodu, která vedla přes 
křižovatku u keramické školy, kolem dietní 
jídelny, lázeňským parkem a pěšinou 
kolem zahrady vily hudebních skladatelů 
(bývalá Křižíkova vila – Schmauzova vila) 
směrem k vilce p. Kukrála, dolů pěšinou 
k mlýnu a pěšinami nahoru k mostu 
a stezkami k lázním, podjezdem ve 
Fučíkově aleji. Tato vzdálenost byla 
překonávána v rekordním čase i rychlosti. 
Sjezd zejména v úseku stezky z Parkánů 
dolů k mlýnu ukázal divákům odvahu 
závodníků, kteří  rychlostí  kolem 
80 km/hod. sjížděli tento krkolomný spád.

Ve dnech 7. a 9. února 1965 se 
přehnala přes naši oblast ze západu 
prudká sněhová vichřice, která způsobila 
skorem zatmění, zavála stoky a způsobila 
značné starosti údržbě Státních silnic, aby 
zabezpečili sjízdnost.

exotické), káva a pitná voda. „Sádarmo!“PŘIJĎTE ZAPAŘIT
Akce má organizátorku, která se však 

nedostane ke slovu, protože přítomní aktivní 22. ledna 2015 se 
senioři jsou opravdu aktivní. Možná by stálo uskutečnilo již čtvrté 
za uvážení posunout začátek na 22 hodinu, sezení pro „aktivní 
vzhledem k voleným tématům… A tak se seniory“. No, co si 
naposledy probraly příběhy spojené s ka-budeme nalhávat: pro ty, kteří dojdou do 
mennými smírčími kříži, tedy mordy, neštěstí Hrošíka v Kulturním domě. Témata hovorů 
či štěstí (těch posledních je pomálu), které jsou obvykle z nedaleké historie Bechyně 
kříže vzpomínají. Kupodivu se tyto události a jejího nejbližšího okolí. Loni se promítal 
staly v časech, které přítomní nepamatují.film o stavbě bechyňského mostu, prohlížely 

Závěrem pouze dodávám, že jsme se fotografie a pohlednice, vánočně vzpo-
všichni vesele rozešli do svých domovů mínalo apod.
střízliví a živí. A navíc nikdo během povídání Prostředí je velmi příjemné, všude měkké 
neusnul a všichni udrželi pozornost a moc se koberce, takže když někdo upadne, tak do 
těšili na příští shledání.měkkého. V místnosti je teploučko a navíc si 

Takže vánoční a novoroční běsnění je za můžete vybrat z mnoha nápojů, aby vám 
námi, tak se na vás těšíme zase někdy během večera nevyschlo. V nabídce je 
příště.nespočet druhů čaje (některé jsou vpravdě 

MG

Babí 
léto

Tanec vloček

Procházku zimní krajinou,
tak klidnou a nevinnou,

mám velice ráda.

Vítr fičí kolem mých uší
a našeptává mi, jak stromům

sněhové čepice sluší.

Hvězdičky vloček lehce tančí,než 
dosednou na postel

bílou sněhovou.

Nevadí, že mráz štípe do tváří
a chce se schovat
pod bundu mou.

To vše k zimě patří!
A dětem oči září,

když saně táhnou za sebou.

Doma, pěkně v teplíčku,
horký čaj srkám z hrničku.

Sedím v křesle, přivírám oči,
vidím, jak vločky stále svůj

tanec tančí.

 Dana Kyrianová
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zúčastnili ukázek leteckých soubojů a oslav 
ukončení 1. světové války. A již připravují 
další překvapení – historický Büker – C 104.

V závěru oficiální části nový předseda 
nastínil plán činnosti, poděkoval ženám za 
přípravu sálu a občerstvení a upozornil na 
změnu v konání členských schůzí. Budou 
vždy první pátek v měsíci, v zimním čase od 
17.00 a v letním od 18.00 hodin.

Po přátelských slovech od našich hostů 
již následovala volná zábava.

P. S. Příznivci letectva mohou přijít denně 
od 9.00 hod do klubovny v Domě seniorů na 
Čechově ulici.

O. Waldhaus – Svaz letců



ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA
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BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ LYŽAŘSKÝ KURZ lyžování všichni dostatečně užili. Lyžovalo 
se, padalo se, ale nedošlo k žádnému 
závažnějšímu poranění. Lyžařský pobyt 
vyvrcholil závody ve slalomu a ve sjezdu. 

Týden od 10. do 17. ledna strávilo 27 dětí Každý večer pak byl pro děti na chatě 
ze 7. a 8. ročníku Základní školy Františka připraven program plný her, zábavy a pobyt 
Křižíka Bechyně na horách. Místem jejich byl zakončen velkou diskotékou. Věříme, že 
pobytu se na tuto dobu stala chata Cihelny mladí lyžaři budou na svůj pobyt na Šumavě 
na šumavském Zadově. Některé z dětí tak dlouho vzpomínat. Poděkování patří všem 
poprvé trávily celý týden odloučeny od svých zúčastněným dětem za vzorné chování po 
rodičů. Všichni to však zvládli na jedničku. celou dobu lyžařského kurzu a Mgr. Boženě 
Během týdenního pobytu lepší lyžaři zdo- Kabíčkové a Miroslavu Topičovi, kteří se 
konalili svůj lyžařský styl a všichni začá- zájezdu účastnili jako lyžařští instruktoři, za 
tečníci zvládli alespoň základy lyžování. jejich aktivitu a pomoc při organizování 
Výhodou bylo, že po celou dobu pobytu byl celého kurzu.
na Šumavě relativní dostatek sněhu, a tak si  Mgr. Petr Wolf, vedoucí LVVZ

+ KONEC ROKU VE 
ZNAMENÍ SPORTU

Na ZŠ Františka Křižíka se na konci roku 
sportovalo. Pro děti i pro zájemce z řad býva-
lých žáků a široké veřejnosti byly připraveny 
dvě akce, při kterých si mohli všichni účastní-
ci vyzkoušet své atletické dovednosti. 

12. prosince se konal již 6. ročník závodů 
ve skoku do výšky Vánoční laťka. Startovní 
pole čtyřiceti skokanů tvořili sportovci od 
sedmi do 25 let s výkonností od 70 
centimetrů do 180 centimetrů. Všichni se 
snažili o maximální výkony a mnohým se 
podařilo překonat osobní rekordy. Za svou 
snahu a předvedené skoky byli všichni 
odměněni diplomem a malou sladkostí. V 
ohrožení byl i absolutní rekord závodu, který 
výkonem 185 drží od roku 2010 Marek 
Olejarčík. Vítěz ročníku 2014 Honza 
Kabíček shazoval rekordních 186 jen těsně, 
ale i výkon 180 je super. Závody se vydařily a 
za rok se určitě opět shledáme při dalším 
ročníku Vánoční laťky 2015.

Po páteční Vánoční laťce se v hale naší 
škole sešli opět milovníci atletiky, pro které 
byla připravena pořádná porce závodění, 
menu tvořilo pět chodů, na programu byl totiž 
Vánoční atletický pětiboj! A co se v něm 
servírovalo? Běžel se sprint na cca 50 metrů, 
házelo se raketkou a medicinbalem, skákalo 
se do dálky z místa a jako dezert se podával 
překážkový závod. Na start se postavilo 
celkem 43 atletů od 1. třídy až po deváťáky. 
Soutěž proběhla ve dvou blocích, nejprve 
soutěžily děti z pohybovek, po nich 
nastoupili do tělocvičny členové kroužku 
atletiky. Vítězství v jedné jednotlivé 
disciplíně nic neznamenalo, důležitá byla 
vyrovnanost výkonů ve všech závodech. A 
jak to nakonec dopadlo? Mezi dětmi z 
pohybovek zvítězili druháci Jirka Šilar a 
Erika Študlarová, ve starší kategorii atletů 
pak vyhráli Lukáš Tomaň a Kája Mášková. 
Pětiboj se určitě líbil a podobně jako u Laťky 
se určitě sejdeme i v roce 2015.

Rudolf Blažek

+ PROJEKT „PODPORA 
ROZVOJE

TECHNICKÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ 
V JIHOČESKÉM KRAJI“

Již druhým rokem se naše škola účastní 
projektu: „Podpora rozvoje technického 
vzdělávání v Jihočeském kraji“. Tento pro-
jekt probíhá ve spolupráci se Střední prů-
myslovou školou strojní a stavební v Táboře. 
V letošním školním roce jsme se se žáky 
osmé a deváté třídy již zúčastnili těchto akcí: 
Dne otevřených dveří na střední škole 
a prvního kola ve strojních a dřevařských 
dílnách.

A co nás v rámci projektu ještě čeká? Ve 
druhém pololetí žáci osmé třídy budou 
absolvovat další dvě kola v dílnách a den 
otevřených dveří. Dne 25. února vybraní žáci 
z osmé a deváté třídy pojedou na 
jednodenní exkurzi do ŠKODA a. s. Mladá 
Boleslav. Na závěr nás čeká dvoudenní 
exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu 
Dlouhé Stráně, která se v roce 2005 zařadila 
mezi 7 největších divů České republiky.

Doufejme, že tento projekt pomůže zvýšit 
zájem žáků o technické obory, jejichž 
absolventi mají velkou budoucnost a uplat-
nění v praktickém životě.

Mgr. J. Radvanová, Mgr. M. Petr
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+ OBYČEJNÝ ŽIVOT 
KARLA ČAPKA

s životopisnými daty, mluvnický rozbor) ale 
také výchovy k občanství (6.B: život 
K. Čapka a doba, ve které tvořil, pojmy jako 
pacifismus, humanismus, fašismus, dikta-

V pátek 9. ledna 2015 uplynulo 125 let od tura, Mnichovská dohoda, 7.A: vlastní 
narození K. Čapka. K tomuto výročí jsme si prezentace k tématům – Mládí, rodina 
připravili týdenní projekt, který se věnoval a studium K. Čapka, Čapek jako novinář, 
odkazu tohoto geniálního spisovatele. fotograf, ilustrátor, Pohádky a příběhy pro 
Projekt probíhal paralelně v 6.B. a v 7.A. nejmenší, Povídky, Romány s protifa-
a každá třída se zaměřila na jinou část šistickou myšlenkou, Dramata, Cestopisy) 
Čapkovy tvorby. V šesté třídě jsme pracovali a VV (portrét K. Čapka a ilustrace pohádek). 
s knihami určenými dětem (Dášenka, Na závěr si obě třídy ověřily získané 
Devatero pohádek) a se sedmáky jsme se znalosti v testu a úplnou tečkou pak byla 
zaměřili na povídky a romány (Povídky návštěva městské knihovny s přednáškou 
z jedné a druhé kapsy). paní knihovnice Houdkové, za což jí tímto 

Autorovi jsme se věnovali nejen v hodi- velice děkuji, stejně jako všem zúčastněným 
nách ČJ a literatury (společné čtení, rozbory dětem. 
textů, vlastní zakončení příběhů, diktát Mgr. Markéta Kodadová 

+ ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

MŠ postupně dovyba-
vuje své třídy novým 
dětským nábytkem, před-
školáci se chystají k zápisu 
do ZŠ. V prosinci nás 
navštívil Mikuláš, rozdal 
dárky a vyslechl písně a básně, které si pro 
něho děti připravily. Děti zhlédly pohádku 
v KD Podivuhodné Vánoce. Lišáci předvedli 
své nacvičené vánoční pásmo v lázních, na 
setkání seniorů v KD a v Domově pro 
seniory. Proběhly vánoční besídky za hojné 
přítomnosti rodičů i prarodičů. Při dárkování 
si děti s radostí pohrály s novými hračkami. 
Děkujeme rodičům za obohacení hostiny při 
vánočních besídkách domácím vánočním 
cukrovím i za příležitostné sponzorské dary. 
Všechny děti, učitelky i obslužný personál 
děkují všem za obdržená vánočních přání 
a přejí hodně zdraví, optimismu a radosti do 
roku 2015.

BV

+

Hlavním tématem tohoto setkání bylo 
téma „What are we/you like?“, tedy jací 
jsme, jací jste vy, co o sobě víme, co se 
chceme dozvědět. Vernisáž výstavy prací 
našich a portugalských studentů spojená s 
prezentací portugalské školy proběhla 
v úterý 13. 1. 2015 ve školní Galerii Na 
chodbě. Informace o škole, která je pouze 
o rok mladší než naše a tento rok oslaví 
130. výročí založení, byly velmi zajímavé 
a ze způsobu prezentace studentů bylo KRÁTCE ZE SUPŠ 

vidět, že jsou na svou školu opravdu hrdí.
BECHYNĚ

Výstava ale zdaleka nebyla jedinou 
náplní setkání. Proběhly grafické worshopy, Projekt Erasmus+: první 
jazykové aktivity v hodinách, návštěvy 

návštěva portugalských galerií, přijetí u starosty Bechyně. Zajíma-
vým zpestřením pro účastníky byla i náv-studentů a učitelů v naší 
štěva Písku a příjemnou tečkou byl poslední 

škole den, který Portugalci strávili v Praze.

První výměna tedy byla úspěšná. Velký 
dík patří především oběma koordinátorkám 
projektu Mgr. Štěpánce Janouškové 
a Mgr. Martě Kotkové, ale také všem našim 
studentům 2.G a 3.M, kteří se podíleli na 

Ve dnech 11.–16. 1. 2015 se v naší škole 
průběhu návštěvy a bez jejichž pomoci by 

uskutečnilo první setkání studentů 
celá akce probíhala mnohem obtížněji. Nyní 

z portugalské střední umělecké školy EASR 
je před námi první návštěva našich studentů 

Porto (Escola Artística de Soares dos Reis, 
a učitelů v Portugalsku. Je předběžně plá-

Porto) se studenty naší školy. Projekt Re: 
nována na březen letošního roku a věříme, 

ART TRUeSTory byl schválen v létě 2014 
že proběhne v podobně přátelském a pra-

a probíhá do roku 2016 pod hlavičkou 
covním duchu, jako návštěva Portugalců 

programu Erasmus+ (KA2 – strategické 
u nás.

partnerství mezi školami).

Dobré jitro z Bali
Po určité přestávce chystáme novou 

výstavu ve školní Galerii Na chodbě. Již 
potřetí zde uvítáme PhDr. Josefa Zavřela. 
Autor se tentokrát představí souborem 
fotografií, které vznikly během jeho pobytu 
na Bali v roce 2014. Výstavu s názvem 
Dobré jitro z Bali, nad níž převzal záštitu 
starosta Bechyně pan Pavel Houdek, 
plánujeme na měsíc březen 2015; instalace 
proběhne 26.–27. 2. 2014, vernisáž se koná 
v sobotu 28. 2. 2015 v 15.00 a srdečně na ni 
zveme občany a návštěvníky Bechyně. V 
rámci derniéry výstavy se uskuteční beseda 
pana Zavřela se studenty, a to 30. 3. 2015 od 
8.45 do 9.30. Proběhne jako procházka 
výstavou s autorem a je rovněž přístupná 
veřejnosti.

Přijímací řízení 
pro školní rok 2015/2016

Máme za sebou první kolo talentových 
zkoušek na nový školní rok, které proběhlo 
5. – 6. 1. 2015, a v současné době 
připravujeme kolo druhé. To se uskuteční 
23. 2. 2015 od 9.00 hodin, přihlášky 
přijímáme do 20. 2. 2015. Zároveň zveme 
na třetí a v tomto školním roce poslední 
den otevřených dveří, který se koná 16. 2. 
2015 od 8.00 do 16.30.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně
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+ VÁNOČNÍ 
FOTBALOVÝ 
TURNAJ DÍVEK 
V SOBĚSLAVSKÉ 
HALE 16. 12. 2014

V předvánočním čase se připra-
voval už 9. ročník turnaje v dívčím 
fotbale. V soběslavské hale si dala 
dostaveníčko stejná sestava jako 
loni, tedy Gympl Soběslav, Zdrávka 
Tábor, OTŽP Veselí, OA J. Hradec 
a SUPŠ Bechyně. Hrát se bude jako 
vždy 4 hráčky v poli + brankářka, 
1 krát 20 minut.

V úterý 16.12. je všechno připraveno, v obraně a gólem! První gól Sobíků v turnaji 
můžeme začít. Jenže… Čím blíž k turnaji musíme samozřejmě dostat my! Už potřetí 
bylo, tím víc se zdálo, že tam pojedeme budeme dotahovat náskok soupeřů. Obrat 
turnaj zorganizovat, ovšem bez holek! na sebe nechal chvíli čekat a pak to zlomila 
Bolehlavy, chřipky, průdušky, kotníky, račte Týnka Vacková. Napřáhla z dálky a slušná 
si vybrat! Nemocemi zdecimovaný tým se křížná pecka se odrazila od tyče do brány. 
přece jen vydává do pošmourného deš- Takovou ránu jsme od Týnky ještě neviděli. 
tivého rána. Je vidět, že holky jedou na turnaj A za chvíli Týnka zápas otočila. Dobře se 
s velikou obavou, aby nebyl po loňském zorientovala v chumlu před bránou a její 
prvním místu nějaký propadák. Tak uvidíme. klasická šikovná dorážka se třepetala v síti. 
Pro jistotu ale Majda Tonková všem A pak nás zase dlouho držela Verča v bráně. 
pomalovala tváře válečnými barvami. Třeba Soběslavské holky vycítily šanci a Verča se 
to pomůže?! rozhodně nenudila. A když se blížil konec 

Hned první zápas ukazuje, že turnaj zápasu a tlak Sobíků vrcholil, Ivča Matou-
nebude žádná procházka. Bojovný tým šová vybojovala míč u zdi, posunula ho Míše 
táborské zdrávy nás slušně prohání a i když Šedivé a ta nedala brankářce šanci. Uf, 
se do šancí dostaneme, všechno jde mimo pěkná makačka s náramným koncem. To 
nebo necháme vyniknout jejich šikovnou bojové malování fakt pomohlo!
brankářku. O výsledku nakonec rozhodl gól Na holkách byla vidět veliká úleva, že 
Barči Pickové po nenápadné střele a hlavně turnaj zvládly. Takhle zmordovaný a utahaný 
se v bráně začala rozjíždět k velkému tým snad ještě v našich štěstíčkových 
výkonu Verča Hrdličková. dresech „SUPŠ – Reality Horňák“ nehrál. Ale 

Ve druhém zápase nás čeká tým přes všechny nepříjemnosti jsme získali 
OA J. Hradec plný házenkářek, které nejsou krásné 2. místo a radost byla ohromná.
zvyklé uhýbat. A klasika, po mizerném A jednotlivci? Absolutní hvězdou týmu 
začátku velice rychle prohráváme! Tady se byla Verča Hrdličková v bráně a na druhém 
hodně projevil zdravotní stav našich holek. místě má velikou zásluhu. V útoku se moc 
Místo většího pohybu se s kašlem a očima nedařilo. S chřipkou a nervozitou bojovaly 
zalitýma rýmou pouštějí do těžkého přetla- Barča Picková (1 gól) a Míša Šedivá (2 góly), 
čování o každý míč. Když už se zdálo, že to nejlepší byla Týnka Vacková (3 góly). 
opravdu nepůjde, Majda Tonková našla mini Obrana hrála na vyšší úrovni a Majda 
uličku a Míša Šedivá k tyči pohotově Tonková (1 gól) , Simča Koudelková a Ivča 
vyrovnala. Pak dost zářila Verča v bráně. Matoušová odvedly veliký kus kvalitní práce. 
Byla skvělá na brankové čáře a hodně Naše sestava – Verča Hrdličková 
vypomáhala obraně šikovným vybíháním. v brance, Ani Čurdová, Barča Jarošová, Simi 
Když už jsme byli smířeni s remízou, Míša Koudelková, Klára Kovaříková, Ivča Matou-
Šedivá našla zpětnou přihrávkou Simču šová, Barčí Picková, Míša Šedivá, Majda 
Koudelkovou a její sraženou střelu doklepla Tonková ©, Týnka Vacková a vedoucí 
Týnka Vacková. Po těžkém průběhu zápasu a organizátoři turnaje Vráťa Šťastný, Pišta 
zlatá výhra a tři body do tabulky. Bernáth a Milan Vágner. 

Ve třetím kole nás čekal tým z Veselí, Turnaj tedy vyhrál tým Veselí, pohár za 
který hrál velice dobře a vesele naděloval. 2. místo přebírala naše nová kapitánka 
A tady jsme holky nepoznávali. Sice jsme Majda Tonková, třetí místo jelo do Jindřicho-
dostali dost nešťastný gól hned po 15 vteři- va Hradce, čtvrté si odvezly zdravotnice do 
nách, ale ohromné nasazení a bojovnost Tábora a páté zůstalo smutným Sobíkům. 
vyrovnávaly zdravotní hendikep a herní Na závěr byly ještě vyhlášeny i kategorie 
převahu soupeře. Když pak na zpětnou jednotlivců. Nejlepší brankářkou byla Jana 
přihrávku naběhla Majda Tonková a vyrov- Noháčová ze Zdrávky, nejlepším střelcem 
nala, začali jsme doufat. A v těch chvílích se byla s 9 góly Blanka Břečková z Veselí, MISS 
ukázalo, jak je důležité mít dobrého turnaje se stala Tereza Drhová z Veselí 
brankáře. Verča Hrdličková se ukázala jako a nejužitečnější hráčkou naprosto zaslou-
výborná opora. Veselské „střelky“ dost často ženě naše Veronika Hrdličková.
jen nevěřícně kroutily hlavami, co všechno Turnaj byl výbornou akcí. Přinesl náram-
jim pochytala. Docházející síly nakonec nou snahu a bojovnost všech družstev. 
rozhodly a Veselí se podařilo přece jen ještě Všem holkám také patří uznání a poděko-
jednou zavěsit a zaslouženě zvítězilo. vání. Všechny parádně reprezentovaly své 

Poslední zápas se Soběslaví už byl jen školy.
o tom, jestli se podaří ještě najít nějaké síly, 

V. Šťastný
možná spíš vůli. A zase začínáme chybou 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ V BECHYNI BUDOU 
SOUTĚŽIT MLADÍ 
HASIČI

V sobotu 21. února 2015 se Bechyně 
stane hostitelem mladé hasičské generace. 
Na již 14. ročník Bechyňského sedmiboje 
sem přijede více než stovka mladých hasičů.

Toto netradiční klání družstev mladých 
hasičů pořádá Sbor dobrovolných hasičů 
Bechyně ve spolupráci se Školním klubem 
ZŠ Františka Křižíka již od roku 2001 
pravidelně v únoru, tedy v době, kdy 
nemohou děti soutěžit venku v klasických 
disciplínách požárního sportu. Družstva 
malých hasičů z celého Jihočeského kraje v 
areálu ZŠ Františka Křižíka porovnají svou 
obratnost, znalosti a zkušenosti z požární 
ochrany hned v sedmi disciplínách – motání 
hadic na čas, kvíz, opičí dráha, hadicové 
kolo a určení hasebních látek, uzlová štafeta 
a zdravověda, Kimova hra, topografie. Úkoly 
plní tříčlenné hlídky rozdělené do kategorií 
přípravka (předškoláci), mladší (1.–5. třída), 
starší (6.–9. třída). Náhradníci z jednotlivých 
sborů tradičně tvoří smíšená družstva, aby si 
den mezi kamarády všichni naplno užili. Pro 
všechny soutěžící jsou připraveny pěkné 
ceny i sladké odměny, vítězné družstvo 
starší kategorie si odváží putovní pohár 
a putovní kroniku.

V den konání soutěže očekáváme v okolí 
školy zvýšený provoz vozidel, proto všem 
předem děkujeme za pochopení. Výsledky 
soutěže uvedeme v příštím čísle městského 
zpravodaje.

Petr Pokorný, SDH Bechyně

HOTEL A RESTAURACE PANSKÁ
Únorové akce

6. 2. od 20.00 Duo Walkers
David Peltán a Václav Koblenc,

akusticko autorské folk rockové duo

13. 2. od 20.00 Veronika Němcová
romantické tóny kláves

14. 2. od 19.00 Valentýn nejen pro 
zamilované

welcome drink pro singles zdarma!

20. 2. od 20.00 živá hudba

27. 2. od 19.00  Gastronomické toulky
Pavla Mináře

povídání o cestování za všemi vůněmi 
a chutěmi světa,v podání dvojnásobného 
Mistra ČR kuchaře, spojené s degustací

Rezervace osobně v restauraci, na 
info@resort-bechyne.cz nebo na 381 211 235
Vstupné na hudební pátky zdarma, gastro akce 

k doptání na uvedených kontaktech.
Sledujte i náš Facebook! 

facebook.com/hotelpanska
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+ SKAUTSKÝ ODDÍL JITŘNÍ STOVKA

V lednu se náš oddíl podílel na charitativní akci „Tříkrálová sbírka“ pro potřebné. Hlavním 
koordinátorem byl pan Martin Halama, který pro náš oddíl zajistil potřebné vybavení – kasičky 
a ustrojení. Naši vedoucí Jan Procházka a Miroslav Marek s dětmi poctivě odstáli u Tesca 
a Terna několik hodin a také prochodili část Bechyně. Pro děti to byl již třetí rok takto 
prospěšné aktivity. Děti obcházející domy byly vítány s úsměvem, někde se objevila i slzička 
dojetí a vzpomínka na vlastní dětství.

Pokud nám to možnosti dovolí, příští sbírku více zaměříme na návštěvu domů s krásným 
podpisem K+M+B 2016.

Děkujeme všem dárcům, darovali jste dvakrát, jednou 
potřebným a podruhé dětem svým přístupem a uznáním.

VaFi

BECHYŇŠTÍ 
RYBÁŘI 
INFORMUJÍ

źVýdej povolenek pro rok 2015 probíhá 
v klubovně MO ČRS vždy v neděli od 09.00 
do 11.00 hodin až do 15. února. Posledním 
výdejním dnem je sobota 21. února a poté 
individuálně po domluvě s jednatelem – 
panem Langem, tel: 604 489 025.

źVýroční členská schůze je svolána na 
neděli 8. března od 08:30 hodin v hotelu 
Panská na náměstí T. G. M. Těším se na 
bohatou účast J. 

źZájemci o práci v rybářské stráži 
a v rybničním odboru se mohou přihlásit na 
výroční schůzi, případně u hospodáře, pana 
Verzicha. 

źNabízíme pronájem rybářské klubovny 
k pořádání rodinných a firemních oslav – 
k dispozici je i výčepní zařízení. Objednávky 
u pana Vyhlídala, tel: 737 000 266. 

źDovoluji si vás pozvat na tradiční 
rybářský ples, který se koná 21. února od 
20:00 hodin v Kulturním domě. Uvítají vás 
mažoretky, nabízíme bohatou tombolu 
a půlnoční překvapení. K tanci a poslechu 
zahraje kapela BIG PAPA. Předprodej lístků 
v novinovém stánku pana Ondřeje – 
Libušina ulice.

Aktuality, plánované akce a kontakty na 
členy výboru najdete na internetu: „rybáři 
Bechyně“

S pozdravem Petrův zdar!

Ivan Horňák, předseda MO ČRS 
Bechyně



   
Petr Chaloupek – VELO+SPORT SERVIS Bechyně si

dovoluje nabídnout SLEVU VE VÝŠI 10 %  

na jarní servis a opravy jízdních kol, 
nákup velomateriálu a  prodej nových kol

Petr Chaloupek, Bechyně, sídl. 5. května 779 
tel: 737     529     220,  chaloupek.velo@seznam.cz  

POZOR SLEVA PLATÍ JEN DO 15. BŘEZNA 2015

RYCHLÁ PŮJČKA 
AŽ 50.000 Kč

hotovost až do domu
na 8 a 13 měsíců
měsíční splátky

volejte: 602 707 442

ź

ź

ź

 

PENÍZE RYCHLE!
Půjčka bez poplatku. Bez registru.

PŘÍMO V BECHYNI a okolí
TEL. 777 467 382

TĚLOCVIČNA 
Areál Keras a S-Centrum Fabi 
nabízí VOLNÉ KAPACITY 
tělocvičny nejen pro vaše 

volnočasové aktivity.
Info na tel. 602 181 827

 

Domov pro seniory 
Bechyně

vypisuje 
výběrové řízení na 
pozici pracovník 

v sociálních službách 
– přímá péče.

Bližší informace poskytne 
vedoucí zdravotně sociálního 
útvaru pí. Marková Lenka, 
tel. 381 200 641.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
oznamuje svým zákazníkům, že opět 
prodává slepičky snáškových plemen: 
Tetra hnědá a Dominant – černý, 
modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 14–19 týdnů
Cena: 149–180,- Kč/ks dle stáří 
Prodáváme slepičky pouze našeho 
chovu!

–

Prodej: neděle 22. března ve 14.00 h,
pondělí 30. března ve 14.15 h

Bechyně  u vlakového nádraží. 
.............................................................................................

Při prodeji slepiček výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší informace:
Po–Pá 9.00-16.00 hod.
tel. 601576270,606550204,728605840 

 
TRX – NA ZÁVĚSNÝCH LANECHFUNKČNÍ TRÉNINK  

 
KDY:             středa  18:30–19:30  neděle 19:00–20:00    
            POZOR NOVINKA –  TRX FORCE   neděle 18:00–19:00  
KDE:  stará tělocvična ZŠ Františka Křižíka 164, Bechyně  
REZERVACE: 724 509 154 Roman Skalka    

 

 

 

Ukázková hodina

ZDARMA

Čaje Témata: Sociální a ošetřovatelské minimum, Jak  – svépomocná setkání pečujících, 
předcházet únavě a vyčerpání při pečování26. 2. od 17–18.30, v prostorách Domácího 

hospice Jordán, setkání jsou pravidelná, Místo konání – prostory Domácího hospice 
většinou každý poslední čtvrtek v měsíci. Jordán, Bydlinského 2964, 390 02 Tábor

Kurz pro pečující – v sobotu 7. 3. od 9-15 h více info: www.hospicjordan.cz
Kurz je bezplatný a je určen těm, kdo pečují, eva.spallova@hospicjordan.cz
nebo pečování o svého blízkého zvažují. Tel.: 725 414 931

Městský zpravodaj Bechyně / ÚNOR 2015 15



Městský zpravodaj č. 2/2015, den vydání: 1. 2. 2015. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 381 213 338,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 17. února. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

KOUPÍM starší pivní půllitry a třetinky 
s nápisy pivovarů, sbírky i jednotlivé 
kusy, dobře zaplatím, sběratel.
tel. 732 170 454.

Pronajmu zděný 2+1 po rekonstrukci 
v Týně nad Vltavou, volný od 1. 2. 2015
informace 737 278 240 
nebo zpodskali@seznam.cz
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