
+ JUBILEUM 100 LET
Josefina Napravilová

Každý stoletý má za 
sebou pestrý život plný 
zážitků, i když nedošel třeba 
ani za humna. To není případ 
naší oslavenkyně.

Paní Napravilová se narodila 21. ledna 
1914 v Plzni. Zde vystudovala dívčí lyceum, 
pak studovala na Právnické fakultě v Praze, 
kde zůstala žít přes celou válku. Při jedné 
návštěvě příbuzných na Moravě se sezná-
mila s předválečným ředitelem pražské 
Union banky. Nabídl jí odvézt zpět do Prahy 
a jiskřička sympatií přeskočila a za pár týdnů 
již byla paní Napravilová – takové zvláštní 
spojení mladé dívky s mužem o 24 let 
starším. Josefína byla šťastná, mladá, 
chytrá, s mužem po boku – gentlemanem, 
který navíc zajišťoval velmi krásné příjmy, 
takže i bohatá. Ve válce přišel manžel 
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93 let Ing. Vanek Pavol
92 let Klímová Jarmila
91 let Třešňáková Marta
90 let Kotěšovcová Libuše
89 let Bohuslavová Milada
88 let Kloudová Růžena
85 let Matějková Libuše
84 let Podholová Helena
83 let Černoch Josef, Gucková Marie
80 let Chudá Růžena, Matušková Vlasta,

Švorcová Ernestína, Zavadil Jiří
79 let Nebesař Antonín
78 let Semrádová Jiřina 
77 let Menšová Růžena, Bína František, 

Zahrádková Hana
76 let Barták Zdeněk
75 let Churanová Růžena

Svátek je zřejmě odvozen od svátku 
Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. Svatý Valentýn
V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ 
vloženy lístečky se jmény mladých dívek. 
Každý mladý muž potom tahal lísteček 
a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát 
jeho „miláčkem“ v následujícím roce.

Legenda také říká, že tento den začal 
Kdo se domnívá, že tento svátek je být známý jako Den sv. Valentýna až díky 

veskrze americký, velice se mýlí. knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce 
Svátek sv. Valentýna – 14. února – patří Říma, zakazoval svým vojákům, aby se 

anglosaským zemím, kde se slavil jako ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by 
svátek lásky a náklonnosti mezi intimními chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do 
partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně 
dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice oddával mladé páry. Byl zatčen a později 
s tematikou stylizovaného srdce jako popraven 14. února. Svátek Lupercalia 
symbolu lásky. V poslední době se tento splynul s oslavami mučednictví sv. 
svátek šíří i v kontinentální Evropě, do Valentýna a vznikl romantický svátek. 
určité míry z komerčních důvodů. Přiblížili jsme si sv. Valentýna, ale pro 

Sv. Valentýn se narodil v Terni v Římské nás zůstane svátkem zamilovaných první 
říši, pravděpodobně jako katolický kněz, máj – lásky čas.
biskup. Zemřel r. 269. –ap–

 

o místo, ale včas si koupil malou továrnu ve 
Vídni, často byl na služebních cestách. Dalo 
by se říct, že válečná léta pro ně nebyla 
dramatická. Samozřejmě nebýt té tragické 
atmosféry a zpráv. 

Život paní Josefíny se změnil v květnu 
1945. Již předtím absolvovala dobrovolné 
kurzy pro ošetřovatelky, takže erudovaně 
mohla pomáhat při ošetřování raněných při 
bombardování Prahy a o osvobozené z kon-
centračního tábora v Terezíně, kde navíc 
byla epidemie skvrnitého tyfu. 

Své neúnavné úsilí věnovala pátrání po 
českých a slovenských dětech, které 

nacisti zavlekli do cizích zemí. Podařilo 
se jí objevit na čtyřicet těchto dětí. 
Vedla ji k tomu zkušenost, kdy trpěly 
ve válce nejvíce děti bez rodičů, bez 
domova. Spolupracovala se švéd-
skou organizací Rädda Barnen 
(Zachraň te dět i ) ,  odjela do 
Mnichova, kde bylo centrum pro 
repatriaci dětí, odtud zpátky do 
Wiesbadenu a Norimberka, kde 

probíhal proces s nacisty. 
Vyhledat děti byla práce namáhavá, 

mravenčí, vždyť některým z dětí při 
zavlečení bylo kolem tří let. Vypracovala 

i svou metodu, chodila od školy ke škole, ve 
třídě se představila a začala komunikovat – 
znáte slovo máma, táta; znáte písničku, 
obvykle české lidové. Dětem blesklo v hlavě 
a rozvzpomněly si na své dávno zapomenu-
té zážitky a začaly hlásit: My jsme Češi! 
Hledala i děti zavlečené z Lidic, podařilo se jí 
objevit v rakouském Salzburku jednoho 
chlapce, Václava Hanfa. Trvalo celých 55 let, 
než se opět sešli v Bechyni, kde si paní 
Napravilová koupila vilku. Tu po 15 letech 
pobytu prodala a přešla do domova pro 
seniory v Táboře

Přeskočili jsme ještě dva pobyty za 
humny. V r. 1947 ji manžel vysvětlil, že od 
východu fouká příliš silný vítr, proto oba 

legálně odešli do Rakouska. Tam ale jejich 
manželství skončilo, pomáhali ještě čes. 
uprchlíkům před komunisty. V r. 1949 se 
osamostatnila a začala žít v Kanadě. Do 
vlasti shodou okolností přijela v listopadu 
1989 do doby euforistických demonstrací. 
Nadšení, jak sama říká, se rozplynulo, a nyní 
s humorem říká, aby nemusela ve sto letech 
znovu emigrovat.

V říjnu 2009 jí byl propůjčen Řád 
T. G. Masaryka III. třídy za zásluhy a rozvoj 
demokracie, humanity a lidských práv.

Jejím životním gestem je odkaz 
peněžního majetku nadaným studentům 
medicíny a práv, který je svěřen její nadaci.

Vážená paní Napravilová,
Přejeme Vám k Vašim krásným naroze-

ninám za Město Bechyně, bývalé sousedy 
a známé hodně zdraví, spokojenosti 
a bystrou mysl.

Za všechny gratulanty
PhDr. Anna Plachtová

Z obsahu:
Kultura 4

Příspěvky do březnového vydání 
posílejte nejpozději 17. února na 
propagace@kulturnidum.cz

Nájem bytu podle nového 
občanského zákoníku 11
Vyhlášení veřejné sbírky 12

Knihou roku LN 2013 je básnická sbírka

Bohdan CHLÍBEC 
Zimní dvůr

Ve škole se zeptali mé dcery, 
co je tenčí než vlas, 
odpověděla: Úzkostí stažené hrdlo. 
(Neomylně políbila svatou ránu pramene.) 
Hrůza ze smrti plyne z jistoty, 
že živi jsme blíže nicotě.



Když duši bolí v kříži
Do předchozích čísel v minulém roce chci  

doplnit příspěvek. V listopadovém čísle bylo 
povídání o Bechyňských schodech, 
o kazatelnách. Přítel Bechyně i naší rodiny, 
historik umění PhDr. Josef Kopeček, poslal 
své informace a zamyšlení k tomuto tématu.

Děkujeme za zajímavý a přínosný 
příspěvek.

1. Nejstarší kamenná kazatelna je 
v klášterním ambitu, pozdně gotická kolem 
r. 1500 (nebo krátce před). Traduje se, že 
byla původně v kostele, ale tomu nevěřím. 
V kostele ( tedy klášterním) byla jistě gotická, 
možná dřevěná, ale rozhodně vyšší a větší.

2. Kazatelna v klášterním kostele je raně 
barokní asi z doby 1670–1678 s aliančním 
znakem donátora a jeho manželky, tedy 
Jana Norberta ze Šternberka a Isabelly 
z Porcie.

3. Kazatelna u sv. Michala je barokní. 
Celkem jednotné vybavení kostela pomáhá 
časově blíže zařadit i kazatelnu. Na hlavním 
oltáři je alianční znak šternbersko-
paarovský, to znamená, že budovatelkou 
byla Marie Terezie ze Šternberka s manže-
lem Janem Leopoldem Paarem, který 
zemřel r. 1741. Svatbu slavili roku 1715. Tato 
doba vymezuje dobu, v níž bylo vnitřní 
vybavení kostela pořízeno.

4. A poslední a také nejmladší je 
kazatelna u sv. Matěje, asi z roku 1742 
zdobená postavami čtyř evangelistů. 

Text: PhDr. Josef Kopeček, historik umění, 
prosinec 2013

Dnešní sloupek věnuji tématům, na která 
jsem občas tázán. Častěji však slyším, jak 
o nich lidé mezi sebou mluví. Vždy mne 
překvapí nevývratná jistota, s jakou své 
názory prezentují. Chci psát o psychiatrech, 
psycholozích a léčitelích. Psychiatr, jako 
jediný z této trojice, má kompetence a opráv-
nění k medikamentózní léčbě. Psycholog, 
je-li psychoterapeutem, se léta připravuje na 
to, aby jeho slovo mělo léčebný účinek. 
Léčitel pracuje s energiemi (dříve používaný 
termín – silami), jejichž původ je vesměs 
vědecky neprokazatelný. Psychiatr je vzdě-
lán medicínsky a užívá titul MUDr. Psycho-
log studoval na filozofické fakultě a jeho 
vzdělání je zakončeno titulem Mgr. nebo 
PhDr. Vzdělání u léčitele nerozhoduje 
a předpokládá se jakési „obdaření“ výjimeč-
nými schopnostmi. Psychiatr pro léčbu 
pacienta potřebuje určit jeho diagnózu 
(soubor příznaků, kterými se určitá porucha 
projevuje), kterou stanovuje zejména na 
základě dat získaných rozhovorem a pozo-
rováním. Psycholog se soustřeďuje na 
klientův životní příběh, ve kterém společně 
hledají příčiny současných problémů. Léči-
telé používají širokou škálu diagnostických 
pomůcek, virgulí počínaje a fotografií 
vzdáleného klienta konče. Psychiatr k léčbě 
v zásadě nepotřebuje teorii osobnosti, 
protože působí (většinou) chemicky přímo 
na děje probíhající v mozku. Psycholog se 
bez ní málokdy obejde, protože každá psy-
choterapeutická škola odvíjí své postupy, 
metody a techniky od některé z mnoha teorií 
osobnosti. Léčitel spoléhá na mystickou 
jednotu těla a vesmíru, kterou často nalézá 
ve starých, převážně východních tradicích.

Psychiatrie je medicínský obor, který 
spolu s neurologií zkoumá lidský mozek, 
diagnostikuje jej a léčí jeho poruchy. Mozek, 
který je nejsložitějším útvarem v našem 
známém vesmíru. Z tohoto pohledu je až 
s podivem, kolik o něm již víme. Víme ale 
také, že daleko víc tajemství zatím skrývá. 
Psychiatrie je však také opředena tolika 
fámami a nesmysly, jako by byla popovou 
celebritou. 

Psychologie je filozofický obor, který 
zkoumá, proč člověk reaguje na různé 
podněty v různých prostředích a v určitých 
životních etapách právě tak a ne jinak. Na 
rozdíl od psychiatrie je v centru pozornosti 
psychologie tzv. zdravý jedinec. Klinická 
psychologie má svůj průnik s psychiatrií 
v léčbě duševních poruch, protože se již dost 
dlouho ví, že léčba medikamentózní a léčba 
slovem se v mnoha případech vhodně 
doplňují. Psychoterapie a psychologické 
poradenství se velmi často stává prostřed-
kem osobnostního rozvoje, to ve zkratce 
znamená, že jedinci poskytuje prostor 
k nalezení sebe sama. 

Léčitelství je praktická alternativní a na 
tradici evropské vědy nezávislá činnost na 
poli léčení. Zahrnuje postupy racionální 
i iracionální. Lze předpokládat, že jeho 
tradice sahá do počátku organizace lidských 
společenství. Léčitelství se nikdy nepřimklo 
(na rozdíl od psychiatrie a psychologie) 
k pomocným vědám, jako je například 
statistika. Úspěchy a neúspěchy léčitelství 
se tradují převážně ústně, a proto je nelze 
zpětně ověřit.

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

źZodpovíme otázky týkající se exekucí, Nenechte si 
oddlužení (osobní bankrot), ručitelství, 

přerůst dluhy f inančních produktů, splátkových 
kalendářů aj.přes hlavu!

źDozvíte se všechny možnosti, jak lze 
řešit zadlužení

źPomůžeme s vybraným způsobem 
řešení

źPomůžeme při komunikaci s věřiteli, Dnešní doba plná lákadel a moderních 
exekutory…trendů vystavuje řadu z nás riziku půjček, 

źPomůžeme správně vyplnit návrh na úvěrů a hypoték a následnému zadlužení, 
povolení oddluženíkteré v některých případech může přerůst až 

źBudeme spolupracovat i po dobu v exekuci a dražbu majetku. 
insolvenčního řízeníPokud jste se vy nebo někdo z vašich 

blízkých dostal do obdobné situace, Poradíme a vysvětlíme:
neodkládejte tento problém na pozdější źRučiteli, jak chránit svá práva / Věřiteli, 
dobu, ani se nesnažte vytlouct klín klínem, jak vymoci svoji pohledávku
zaplatit půjčku další půjčkou. Je několik źZaměstnanci, jak vymoci dlužnou mzdu
možností, jak se z této finanční tísně dostat a źS opravnými prostředky na soud, exe-
vyvarovat se dluhové pasti! Byť by se na kuční úřad (odvolání, odpor, námitka…)
první pohled mohlo zdát, že zadlužení se źJak ochránit majetek nabytý v manželství 
týká pouze sociálně slabších spoluobčanů, (podnikání či rizikové chování druhého z 
mnohdy se s problémem tohoto druhu manželů)
potýkají i lidé, o kterých byste si to vůbec źJak nastavit reálné splátkové kalendáře
nemysleli. źJak postupovat při neschopnosti splácet

źSmluvní podmínky a s nimi spojená rizika Občanská poradna při Jihočeské 
atd. rozvojové o.p.s. se dluhové problematice 

věnuje už řadu let. A protože dluhová 
Řešte svou dluhovou situaci včas 

problematika narostla za poslední roky 
a přijďte se poradit do občanské poradny!

několikanásobně, je naším primárním cílem 
prevence a poradenství již v počáteční fázi Občanská poradna 
zadlužení. při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Riegrova 1756/51 (3. patro)Na občanskou poradnu se může 
370 01  České Budějovice obrátit kdokoli, veškeré konzultace a 
Telefon: +420 387 222 838pomoc při řešení problémů jsou posky-
Mobil: +420 606 720 095továny zdarma.

 E-mail: poradna@jr-spolecnost.cz
S čím vším vám poradna může v oblasti www.obcanskeporadenstvi.cz 
dluhů poradit?

Kašpar Malý
má ulici od bývalé pivnice k hodinářství. 
Byl to zámožný švec, který založil nadaci 
pro chudé žáky. Každoročně se dva 
vyučili obuvníky.

+ Hrob Kašpara Malého 
se dočkal úpravy
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+
náladu a duševní pohodu, zveme poměrně kovali všem dobrovolníkům, kteří do našeho Aktivní život našich 
často muzikanty, se kterými si senioři mohou domova docházejí a pomáhají při společen-

klientů v Domově pro zazpívat oblíbené písničky. Zpěv konec ských akcích a nebo věnují svůj volný čas 
konců doprovází náš každodenní život našim klientům, aby jejich dny prožité u nás Seniory Bechyně v roce 2013 
v domově. Jedenkrát měsíčně zajišťujeme byli ještě příjemnější a radostnější. 
našim klientům kontakt se psy, na které byli Děkujeme i všem dárcům za jejich finanční Začínají se odpočítávat první týdny 
zvyklí z domova. Čtyřnozí „kamarádi“ dary, ze kterých pořizujeme pomůcky nového roku a touto dobou většina z nás 
dokážou vykouzlit nejeden úsměv na tvářích a vybavení pro klienty.bilancuje uplynulé období. Zimní čas se svojí 
kl ientů. Každý týden přichází pan Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem náladou a atmosférou je přímo ideální 
Mgr. Otakar Novák, který vede s našimi zaměstnanců Domova pro seniory Bechyně příležitost k takovému zamyšlení. I my jsme 
klienty rozpravy o životě v křesťanském a svým popřála úspěšný nový rok, prožitý ve bilancovali a rádi se s vámi podělíme 
duchu. Velmi oblíbená činnost. V rámci zdraví a mezi svými nejbližšími.o nejdůležitější momenty z našeho společ-
aktivizačních činností klientů nás navštěvují ného života v domově pro seniory, tedy Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova
několikrát do roka zaměstnanci bechyň-klientů a zaměstnanců.
ského muzea, kteří pro naše klienty Každý, kdo se zajímá o dění v Domově 
připravují zajímavé besedy se zajímavými pro seniory Bechyně, ví, že v našem 
náměty.veřejném závazku říkáme, že klienty 

podpoříme v běžném způsobu života. Na podzim si klienti vyzdobí domov 
Z jejich biografií máme zjištěné všechny pomocí přírodních materiálů a nezapo-
jejich zvyky a tradice, které dodržovali po mínáme ani na dodržení svátků Dušiček, 
celý život a my chceme, aby v nich mohli který klienti velice prožívají a hlavně ti klienti, 
pokračovat i nadále, i když se přestěhovali kteří nemají možnost již ze zdravotních 
do domova pro seniory. Proto vždy na jaře, důvodů navštívit hřbitov, jsou velice rádi, že 
letošek nevyjímaje, slavíme Velikonoce. To vyrobíme společně věneček a mohou si 
znamená, že chystáme vše jako doma, od zapálit svíčku za své zemřelé příbuzné 
setí mladého obilí, barvení vajíček až po a blízké a zavzpomínat na ně. V tomto 
pletení pomlázek, aby mohli pánové období probíhá také každoročně v rámci 
vyšlehat naše klientky a vykoledovali si Týdne sociálních služeb Den otevřených 
malované vajíčko. Na jaře sejeme semínka dveří, při kterém si může veřejnost 
kytiček, chystáme velké truhlíky na sázení prohlédnout, jak náš domov vypadá, ale také 
kytek, které budeme používat na výzdobu se seznámit s konceptem péče o naše 
domova, na společné kytice, rozsazují se klienty. Tento rok jsme připravili také 
sazenice budoucích rajčat, paprik apod. posezení a seznámení s naší činností pro 
Nesmíme zapomenout na oslavu MDŽ, rodinné příslušníky. Ovšem ani klienti 
protože naše ženy byly zvyklé tento den nepřišli zkrátka, naše klientky – kuchařky 
oslavovat, včetně toho, že dostanou rudý upekly na tento den pro návštěvy a všechny 
karafiát. Koncem dubna přiletí čarodějnice spolubydlící výborné koláče a než dorazili 
a nenecháváme si ujít příležitost udělat si na hosté, všichni jsme si společně v jídelně 
apríla z někoho šprým. Na konci jara jezdíme zazpívali při hudebním vystoupení pana 
pravidelně na kuželkové klání do G-centra Petra Vozky.
v Táboře, kde někdy úspěch máme, jindy se A pak již přichází doba Adventu. To čeká 
nám turnaj nevyvede, ale zato nám to sluší naše klienty velmi nabitý program. Nejen, že 
v trikotech s logem našeho domova. Léto pomáhají s výzdobou domova, ale také 
zahajujeme velkou kulturní akcí v parku na pečeme cukroví a perníčky, které vždy 
náměstí, kterou jsme příhodně nazvali provoní celý domov. Všechny zájemce 
„Vítání léta“, a protože letos se konala již po navštíví čert, Mikuláš a anděl a každému 
třetí, tak už máme založenou pěknou tradici. klientovi zanechá nějakou tu dobrotu. Možná 
K vítání léta nám pravidelně hraje netradiční se to může někomu zdát dětinské, že za 
dudácká kapela Duha. Akce si získává své seniory přicházejí tyto tři postavy. Ale 
příznivce a my věříme, že se jí bude účastnit protože naše koncepce péče je postavena 
čím dál více lidí i z celé Bechyně. Přes léto na prvcích psychobiografického modelu 
nám poskytuje svou ochrannou náruč parčík péče, tak do něho tato aktivita zapadá 
na náměstí, kde naši klienti rádi tráví a klientům navozuje vzpomínky na čas, kdy 
odpoledne ve stínu stromů, popíjejí lahodné tuto chvíli chystali svým dětem. V době 
vychlazené pivečko, pozorují ruch ve městě adventu pro seniory připravují program děti 
a odpočívají. Občas někdo z personálu z Mateřské školky Jahůdka, bechyňští skauti 
domova zaběhne pro zmrzlinu, občas pro i žáci základních škol. Pravidelně přijíždí 
zmíněné pivo a všem je dobře. Když se léto našim klientům zahrát a zpříjemnit předvá-
přehoupne do své druhé poloviny, dobře noční čas Duo Escalona. A pak již zase 
víme, že je na čase připravit pravou přichází zdobení vánočních stromečků. 
nefalšovanou pouť. Napečeme s klientkami Tento rok jsme ještě navíc pilně trénovali 
pouťové koláče, připravíme střelnici vánoční koledy, neboť jsme se s našimi 
a společně si užijeme pouťové veselí při klienty zúčastnili akce, Zpívá celé Česko, 
hudbě, zpěvu a střelbě na papírové růže ve s rádiem HIT faktor a Táborským deníkem. 
střelnici. Naši muži mají příležitost své Na štědrovečerní tabuli je samozřejmě 
oblíbené klientce vystřelit růži jako za mlada. servírován vánoční kapr a bramborový salát. 
Po celý rok šijeme, pečeme, vaříme a samo- A co dál? Přece Silvestr a ten prožívají klienti 
zřejmě do pokrmů používáme vše, co jsme si stejně, jako mi ostatní. Dopoledne si 
vypěstovali v truhlících a květináčích na společně připravíme chlebíčky a občer-
terase. Je to činnost, která baví zejména stvení a odpoledne již probíhá silvestrovské 
klientky, ale baví i muže. veselí, se zpěvem a zábavou.

Do našeho domova dochází pravidelně Tak takto tráví rok v našem domově jeho 
pan farář, který slouží mši a navštěvuje obyvatelé. Je to jenom stručný výčet akcí 
klienty individuálně, pokud o to požádají. a aktivit, které pro klienty a s klienty 
Jedenkrát měsíčně přichází pan Martin připravujeme a čím se v domově bavíme. 
Gärtner a společně s klienty vzpomínají na O všech dalších aktivitách se můžete 
„starou Bechyni“ v rámci reminiscenčních dozvědět na našich internetových stránkách 
setkání. Tato aktivita je našimi klienty www.ddbechyne.cz. 
přijimaná veskrze pozitivně. A protože víme, Rádi bychom také touto cestou podě-
že hudba léčí, nebo minimálně působí na 
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+Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Vybral Martin Gärtner

Pro Svaz rybářů provedla Správa lázní 
výjimku a umožnila na 1. ledna konání 
rybářského plesu. Tradiční rybářský ples 
byl doslova nabit, jak jen dvorana dovolila. 
Hlavní náplní bohaté tomboly byly 
tradičně živí kapři. Vstupné Kčs 10,- a 8,-. 
K tanci i poslechu vyhrávala dechová 
hudba JZK s. Skaláka.

Případ syna s. J. Ř. rozrušil značně 
občany. Co se vlastně stalo mimořád-
ného. Učeň stavebního podniku – z úseku 
elektroúdržby opravoval jako součást 
adaptací v domě na Parkánech elektro-
instalaci. Ve snaze nezákonně si z bytové 
části věci vzíti opil ve snaze odstranit 
svědka během toho dne, kdy v bytě 
prováděl údržb. práce synka, který chodil 
do 4. třídy národní školy – 10letého 
chlapce opil domácím vínem natolik, že 
tento musel být urychleně převezen 
sanitkou s otravou alkoholem do nemoc-
nice v Táboře. Takové způsoby, kdyby 
nešlo o nezletilce, by bylo potřeba trestat.

Jednotný závodní klub – dramatický 
odbor Bechyně uvedl ve dnech 26. a 27. 
února 1964 divadelní komedii – detektivku 
přeloženou z angličtiny „Co v detektivce 
nebylo“. V inscenaci vystoupil JKP na 
scéně ochotnického divadla v sousedních 
Sudoměřicích. Hra byla obsazena takto:
Novák Zdeněk – pán
Pekařová  – paní
Barták Zdeněk – syn
Kolář Jan – spisovatel

Představení dobré úrovně se zajíma-
vým motivem bylo po oba večery skorem 
zcela vyprodáno – průměrná návštěva 
200 osob.

Zima, o které si všichni občané mysleli, 
že žádná nepřijde, řádí v plné kráse 
a klade značné nároky na zásobování 
palivem. V obtížné situaci jsou zejména 
rodiny, které v letním období nepamatují 
na včasné předzásobení, přesto, že 
Uhelné sklady v létě palivo doslova 
vnucují a pak jim nezbývá než vzít zavděk 
i podřadnějším palivem a ještě pro něj 
jezdit v pytlích do prodejny skladu, neboť 
palivo muselo být řešeno se zvláštním 
způsobem rozdělování podle nejnalé-
havějších případů. Jedna z rodin řešila 
tuto situaci svérázných potíží s palivem, 
tím, že k vytápění bytu používala žena 
vařiče. Problém byl, když měla být 
placena elektřina inkasistovi.

Helena

Cikánek Jiří – vyděrač
Sobota Ladislav – policejní inspektor
Konvalinka Jar. – plukovník
Vrůbl Karel – lékař
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Rybářský ples 22. února  hraje RM Band

Hasičský ples 8. března  hraje Hartmanická muzika
 a Happy Band

Ples pro všechny 14. března  hraje RM Band

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

IV. lekce 14. února
V. lekce 21. února

VI. lekce 28. února
 VII. lekce   7. března

Závěrečný ples 14. března
Vstupné 120 Kč, k tanci hraje RM Band Milevsko.

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 10. února / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma „Osobnost C.G. 
Junga“.

KURZY, PŘEDNÁŠKY, DÍLNY

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Každé pondělí / 18.45–19.45 hod. / Klubovna KD
Více info na K. Kvardová tel. 721 503 325., www.raeesah.wz.cz. 

BOSU PILATES
Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík 
Pomalé, ale intenzivní cvičení, které zvládne každý. Dochází 
k aktivaci pánevního dna, břišních a zádových svalů. 

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

BOSU CARDIO
Každou středu / 18.30–19.30 hod. / RC Hrošík
Dynamické cvičení zaměřené na získání kondice, posílení 
pánevního dna a odstranění svalových dysbalancí. 
Cvičení se školenou a certifikovanou instruktorkou.

ZUMBATOMIC PRO DĚTI
Každé úterý / 17.00–17.50 hod. / Klubovna KD
Zumbatomic je program vyvinutý speciálně pro děti.
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé a jsou 
eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě a které 
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Cílem Zumbatomic je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit 
fitness jako přirozenou součást jejich života.

ZUMBA PRO DOSPĚLÉ
Každé úterý / 18.00–19.00 hod. / Klubovna KD
Zumba je kondiční, taneční fitness hodina plná energie, skvělé 
hudby a dobré nálady. 
Choreografie střídají pomalé a rychlé rytmy 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.

Ivana Bendová, Zdeněk Ryneš, Magdalena Borovková
Vernisáž v pondělí 10. února v 17.30 hodin
Otevřeno na zazvonění nebo po dohodě na tel. 606 911 007.
Pořádá: Kulturní středisko města Bechyně, OS Klášter, ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni
Ukončení výstavy 7. března 2014.

19.00 hod. / Velký sál / 
Vstup 250, 280, 300 Kč

Máte chuť se rozesmát 
až k slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one 
man show o tom, co 
dělá muže mužem 
a ženu ženou, o roz-
dí lech mezi námi, 
o lásce, partnerství 
a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlaví.
Více na 
www.caveman.cz
Předprodej vstupenek 
v kanceláři KD, 
rezervace na www.kulturnidum.cz

Úterý 18. února

Od 10. února / Galerie U Hrocha / Přístupné v době konání akcí 
v Rodičovském centru a malém sále KD, jinak na zazvonění nebo 
po dohodě na tel. 606 911 007.
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FOTOGRAFIE JANY GOTTWALDOVÉ

DIVADLO

Pátek 7. února – neděle 9. února / Prostory KD
Otevřené setkání klasických amatérských divadelních souborů. 
Podrobnosti na plakátu. 

PERLENÍ XX. ročník



Otevírací doba herny 
Pondělí 9.00 – 11.00 hodin
Středa 9.00 – 11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 

zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

 POHYBOVÉ HRY 

 A MINICVIČENÍ
Každé úterý / 9.30 hod. děti 1–2 roky, 
10.15 hodin děti 2 – 3 roky. 
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

+

  

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PRO DĚTI

ROZÁRČINA POSTÝLKA
Sobota 15. února / 10.00 hod. / Malý sál / Vstup 40 Kč
Výprava do džungle zaneřáděného podpostelí… Rozárka je pěkná 
lumpačka! Zatímco si jen tak povykuje a tropí vylomeniny, pod 
postýlkou se jí hromadí odpadky, které je líná nosit do koše. Netuší, 
že to není jen tak a že jí tam vzniká hotová říše nepořádku! Až 
jednoho dne se jí za postýlku zřítí její milovaný plyšáček Myšáček. 
Nedá se nic dělat – musí se vydat na záchrannou výpravu a postavit 
se svému čurbesu tváří v tvář! 
Hraje divadlo D 21.

PŘIPRAVUJEME

KNIHOVNA

+Co to je, když se řekne…

Pamatujete se na cyklus krátkých pořadů vysílaných 
v sedmdesátých letech Československým rozhlasem? Zaujal 
posluchače natolik, že usilovali o knižní vydání. Vznikla 
stejnojmenná kniha, ve které se nejen poučíte, ale i potěšíte četbou 
samotnou, neboť je napsána lákavým pro všechny 
věkové kategorie. Nabízí vysvětlení různých ustálených úsloví 
a příměrů, které denně používáme. Spojují současnost s minulostí, 
s dějinami a osobnostmi, které nám zanechali trvalý odkaz 
v podobě těchto slovních perel. Slouží k tomu, abychom vyjádřili 
stručně situaci, kterou bychom jinak popisovali mnoha slovy. Nebo 
abychom popsali charakter osoby, s níž máme co do činění, anebo 
kvalitu či podstatu vyslechnuté myšlenky. Místo mnoha slov jen 
úsloví, opakujeme výroky a mnohdy vlastně ani nevíme, co 
znamenají, jaké z nich plyne poučení. Některé si na stránkách 
bechyňského Zpravodaje připomeneme.

Víte, co znamená např. ochechule?
Staří Slované měli představu, že jde o mocnou vládkyni moře 

s krásnou tváří, dlouhými zlatými vlasy, s nádherným dívčím tělem, 
ale rybím ocasem. Tyto tajuplné panny prý uspávaly svým líbezným 
hlasem plavce, rozbíjely pak lodě o skály nebo je stahovaly do 
hlubin. Občas ale i pomohly plachetnicím odplout z místa, když 
nefoukal vítr. Ochechule vystupují v pohádkách a hlavním jejich 
rysem je hlas spojený s nebezpečnou a neodolatelnou svůdností. 
Později se z krásných ochechulí staly škaredice. Proto nazve-li vás 
někdo ochechulí, vězte, že si určitě nemyslí, že jste „mluvící mořská 
potvora“, ani „lichotivá přitulující se osoba, zvlášť podezřelá dívka“, 
jak se píše v Jungmannově slovníku. Možná měl spíš na mysli 
tvora, který není žádný démon, ale škaredé zvíře. Lysý savec 
vřetenovitého těla s veslovitými předními končetinami, ale bez 
končetin zadních. Živí se mořskými rostlinami, které žvýká 
neúplným chrupem v tlamě připomínající znetvořená lidská ústa. 
Mezi ochechule patřila i nám dobře známá meluzína. Byla to prý 
jedna z mořských panen, která se vdala za smrtelníka pod 
podmínkou, že nebude pátrat po jejím tajemství. Žena ho však 
přistihla a s bědováním a skučením odletěla. Dnes se meluzínou 
nazývá každý naříkavý vítr.
(zdroj SPALOVÁ, Olga. Co to je, když se řekne... 
Velké Bílovice: TeMi CZ 2007. ISBN 978-80-903873-3-1)

Knihovna v roce 2013: 
zaregistrovalo se 452 čtenářů (z toho 106 dětí), knihovnu 

navštívili 6 795× a vypůjčili si 23 131 knih a 3 601 časopisů, knihovní 
fond tvoří 18 888 knih, nakoupili jsme 251 knih a vyřadili 100 
poškozených dokumentů, internetové připojení využilo 828 
návštěvníků a během roku jsme uspořádali 36 akcí pro školy 
a veřejnost, podařilo se nám částečně zmodernizovat počítačovou 
síť a pořídit multifunkční tiskárnu z dotace MK ČR, došlo 
k znovuotevření pobočky ve Hvožďanech po celkové rekonstrukci 
objektu školy.

Všem, kteří během roku 2013 s knihovnou spolupracovali, 
srdečně děkujeme a těšíme se na viděnou i v roce 2014!

Do konce února zveme na výstavu Dopisy pro Ježíška, které děti 
psaly a kreslily při rozsvícení vánočního stromečku na náměstí.

EH

způsobem 

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, 606 911 007, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

JAKUB 

SMOLÍK
Úterý 25. března /
19.00 hod. / Velký sál / 
Vstup 260, 280 a 290 Kč
Koncert nenapravitelného 
romantika Jakuba Smolíka, 
který vystoupí společně 
s kapelou v plné sestavě. 
Příznivci muziky Jakuba 
Smolíka se mohou ve 
120 minutách těšit na výběr 
toho nejlepšího z dosavadní 
tvorby.
Předprodej vstupenek 
v kanceláři KD, on-line 
rezervace na
www.kulturnidum.cz 

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ 

ODPOLEDNE
Sobota 1. března / 15.00 hod / Velký sál / Vstup děti 

30 Kč, dospělí 40 Kč
Vypravte se s Červenou Karkulkou k babičce. Cestou na 

nás čekají různé hry a soutěže, a také malé překvapení. 
Nejoriginálnější masky obdrží cenu od samotné Karkulky. 

Daniel

HUDBA

 David 
Úterý 11. února 
KD / 19.30 hodin
vstup 40 Kč



Otevřené setkání klasických
amatérských divadelních souborů 
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10.00

11.00

/V

/M

S/ Divadélko Múzika O vodníkovi Jakubovi
 aneb Nemají to čerti lehké

Miloš Smetana

DS Vltavan  Rupcajda a Laskavice
Týn nad Vltavou Milena Kolářová

S/

pátek 7. února

  9.00 /VS/ DS Suchdolské divadlo o.s.Edudant a Francimor
Suchdol nad Lužnicí Karel Poláček / Anna a Lenka Cvrčkovi 

10.15 /MS/

Pavel Němec

11.00 /VS/ Třetí věk
Sokolov Dodo Gombár

15.15 /VS/

18.45 /MS/ DS Bezchibi Paní  Fantomasová se zlobí
Brtnice Jan Váchal

20.30 /VS/ DS Tyl Říčany Pohřešované
Raza de Wet

DS Lužnice Doba kamenná
Bechyně

Divadlo bez zákulisí

Komorní studio Áčko Benešov Promiňte, pane
Shakespeare, aneb Byl to skřivan

Ephraim Kishon

sobota 8. února

Za finanční podpory Ministerstva kultury

0,-

40,-

20,-

40,-

40,-

0,-

40,-

40,-

40,-

Permanentka
na celou přehlídku  200 Kč
na sobotu                100 Kč

neděle 9. února

20.00 /VS/ Zahájení
20.05

20.50

22.10

/V

/V

/M

S/ LSD Černej kocour
Sudoměřice Josef Brůček

DS Prácheňská Tajemný hrad v Karpatech
scéna v Písku Jules Verne / Vít Peřina

S/ Divadlo Kámen Agamemnón
Praha Aischyles / Jan Král

S/

Sezimovo Ústí

20,-

20,-



+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

Taneční večery kavárna:
Vždy od 19.30 do 22.30 hod.
Vstupné 25 Kč

  7. 2. pátek Mr. Driver
11. 2. úterý Mr. Driver

Valentýnská zábava
14. 2. pátek Cora
18. 2. úterý RM band
21. 2. pátek Technicz
25. 2. úterý Mr. Driver
28. 2. pátek Mr. Driver

Bližší informace 
na tel. 777 710 248

KINO BECHYNĚ
ÚNOR 2014 

4. úterý ve 20 hodin

RIVALOVÉ

Skutečný příběh Nikiho Laudy
Závratná rychlost, adrenalin proudící 

v žilách, krásné dívky a nezkrotná 
touha po vítězství.

Snímek Rivalové, který je inspirován 
skutečnými událostmi, natočil 

oscarový režisér Ron Howard (Čistá 
duše, Šifra mistra Leonarda, Andělé 

a démoni) podle scénáře Petera 
Morgana, který byl za nejlepší scénář 

již dvakrát na Oscara nominován 
(Duel Frost/Nixon, Královna). Do 

kokpitů rychlých vozů nasedli Chris 
Hemsworth (Thor, Avengers) a Daniel 
Brühl (Bournovo ultimátum, Hanebný 

pancharti).
Přístupné od 12 let, 123 minut, 80 Kč

11. úterý ve 20 hodin

MAFIÁNOVI

Pro někoho zločinci, pro ně rodina… 
Kdysi měl všechny a všechno pod 
palcem. Ale časy se mění. Bývalý 
mafiánský boss Giovanni Manzoni 

(Robert De Niro), jeho rázná 
manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) 
a jejich dvě děti jsou za příkladnou 
spolupráci se zákonem umístěni do 
programu na ochranu svědků. Žít 

životem spořádaných občanů se jim 
příliš nedaří. Zoufalý agent FBI 

Stansfield (Tommy Lee Jones) je musí 
opět přestěhovat, protože mafiánské 

klany zuřivě pátrají po špinavém 
udavači s jasným cílem.

A tak se z nich tentokrát stávají 
Blakeovi a jejich novým domovem 

malé, ospalé městečko v Normandii. 
Jenže staří psi se novým kouskům učí 
těžko. Jejich chování a zvyklosti jsou 
pro život v utajení překážkou. Tahle 
rodinka má mafiánství prostě v krvi.

Přístupné od 12 let, 111 minut, 80 Kč
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+ Poděkování

Základní škola Bechyně, Libušina 164 
děkuje všem maminkám, tatínkům, babič-
kám, dědečkům, prababičkám, pradědeč-
kům, ostatním příbuzným našich žáků, 
přátelům i bývalým žákům za návštěvu již 
tradičního Vánočního jarmarku. Ten se konal 
ve čtvrtek 19. prosince 2013 v odpoledních 
hodinách. Celý jarmark probíhal v uvolněné 
a příjemné předvánoční atmosféře.  
Návštěvníci si mohli u stánků jednotlivých 
tříd zakoupit drobné vánoční dárky a přání, 
poslechnout si koledy v podání pouličních 
muzikantů, popovídat si se známými, 
občerstvit se ve vánoční hospůdce 
a prohlédnout si interiér školy. Poděkování 
patří i všem, kteří se podíleli na výrobě 
vánočních dárků a na organizačním zajištění 
celé akce.

Prodejem vánočních výrobků žáci utržili 
celkem 24.524,- Kč. Tato částka bude sloužit 
k zlepšení celkového prostředí našeho 
školního klubu a k nákupu pomůcek jednot-
livým kroužkům školního klubu. Školní klub v 
současné době provozuje 20 kroužků, které 
navštěvuje 332 dětí obou bechyňských škol.

Děkujeme Vám všem za přízeň a těšíme 
se na shledanou při dalších akcích školy.

Milan Kožíšek, ředitel školy

+ Exkurze – Anglie 2014

Poslední týden v únoru se skupina žáků 
z obou bechyňských základních škol za 
doprovodu svých učitelů vypraví poznávat 
historii i současnost Londýna a okolí.

Letošní poznávací zájezd do Anglie je již 
pátý, kterého se žáci během posledních 
deseti let mají možnost zúčastnit. Vedení 
škol se rozhodlo do programu zařadit kromě 
obvyklých návštěv nejdůležitějších lon-
dýnských památek, jako je pevnost Tower, 
observatoř Greenwich stojící na nultém 
poledníku a Tower Bridge, také nová místa, 
a žáci tak jeden den vyrazí i do Podmoř-
ského světa v Hastings. 

Děti se na čas pobytu v Londýně zabydlí 
v místních rodinách, které nad nimi budou 
držet ochrannou ruku, a na vlastní kůži si tak 
vyzkouší místní jídla a komunikaci 
v angličtině. 

Do poznávacího zájezdu se rozhodlo 
zapojit celkem 26 žáků ze staré a 13 z nové 
školy v rozmezí od páté až do deváté třídy. 
O jejich bezpečí a nabytí co nejvíce znalostí 
i zkušeností se postarají paní učitelky 
Škrhová a Mičanová a já.

Romana Švestková

+ Předškoláci u nás ve 
škole

Středu před zápisem do 1. tříd přijali 
mateřské školky naše pozvání na Den 
otevřených dveří. Budoucí školáci se tak 
mohli seznámit s prostředím školy i s učiteli. 
V tělocvičně pro ně byla postavena mega 
překážková dráha, která sklidila zasloužený 
úspěch. Ve školní družině si děti vyrobily 
maskota našeho zápisu – večerníčka s jeho 
čepicí. Na interaktivní tabuli si zahrály 
pexeso. V jídelně vyzkoušely svoji zručnost 
s tácem a tenisáky a vybarvily si omalovánky 
s postavičkami z večerníčků.

Doufáme, že děti u nás strávily příjemné 
dopoledne a že strach ze školy odpadl.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková
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+ 2. místo v okresním 
kole Matematické 

olympiády

Ve středu 22. ledna se konalo okresní 
kolo matematické olympiády v Táboře. 
Z naší třídy se zúčastnili všichni, kteří se 
dobře poprali s kolem školním. Jelo nás šest. 
Na vypočítání jsme v Táboře dostali 
90 minut.

Někdo to uspěchal a někdo využil 
všechen čas. Úlohy nebyly moc jednoduché. 
Docela jsme se zapotili, ale pro to jsme tam 
jeli. Cestou domů jsme ve vlaku se 
spolužáky a paní učitelkou diskutovali, jak to 
kdo napsal. Nevěděli jsme správné řešení, 
tak jsme byli napnutí, protože jeden příklad 
měl skoro každý jinak. A výsledky byly 
skvělé.

Z 33 soutěžících se na 23. místě umístil 
Kristián Sušer, 19. Honza Podlipný, 
13. Monča Turečková, 9. Vašek Maštera, 
výborně se dařilo Matějovi Bínovi, který 
skončil 4. a olympiáda vyšla Simče 
Meyerové, která vybojovala krásné 2. místo, 
získala diplom a poukázku na knihu. Všichni 
jsme si ten den pěkně užili a taky jsme se ulili 
ze školy. 

Simča, Matěj, Kristián z 5.A

+ Předběžné výsledky 
zápisu do prvních 

tříd základních škol 
(stav k 27. 1. 2014)

ZŠ Libušina
Přijato 37 / odkladů 6

ZŠ Školní
Přijato 37 / odkladů 6



+ Adventní vystoupení 
divadelního kroužku

Stalo se takřka tradicí, že se do oslav 
Adventu v Bechyni zapojuje i náš divadelní 
kroužek se svým vystoupením. Tentokrát 
jsme se navrátili k osvědčenému místu 
i času a představení proběhlo poslední 
adventní neděli před kostelem sv. Matěje na 
náměstí. Tématem se vedle tradičního 
betlémského příběhu o narození Ježíška 
tentokrát stala i postava krále Heroda 
Velikého. Tohoto kontroverzního biblického 
panovníka jsme použili jako symbolu Vánoc 
výsostně konzumních ovlivněných neod-
bytnými reklamami a bezduchým nakupová-
ním zboží. Nakonec však, alespoň doufáme, 
zvítězila představa Vánoc jako svátku 
pospolitosti a vzájemného porozumění.

Chtěl bych velmi poděkovat členům 
divadelního kroužku za dobrou práci 
divadelní i hudební a popřát jim úspěšný 
a šťastný nový rok bez trémy, výpadků 
paměti a s množstvím příjemných (nejen) 
divadelních zážitků.

Mgr. MgA. František Oplatek 

+ Pomoc pro Kryštůfka

V měsíci prosinci se na naší škole 
rozběhla akce, ve které se rozhodli děti 
i učitelé pomoci bechyňskému občánkovi 
s jeho náročnou léčbou. Připojili jsme se 
k MÚ a školce Jahůdka, kteří s maminkou již 
spolupracují. V druhé polovině měsíce 
proběhly již tradiční vánoční dílničky 
s besídkou našich nejmenších. Návštěvnost 
rodičů byla vysoká a rodiče nám pomohli 
peněžní sbírku otevřít. Do kasičky bylo 
možno přispět do 20. prosince a děti se 
opravdu snažily.

Další možností, jak pomoci, byl sběr 
starého papíru. S výborem SRPDŠ bylo 
domluveno, že výtěžek prosincového 
kontejneru půjde rovněž na Kryštůfkovo 
konto. A tak jsme mohli 20. prosince pozvat 
maminku a malého do školy, abychom jim 
předali šek na 6 000,- Kč.

Cestu do léčebny má již chlapeček 
zaplacenou, tím však starost o něj nekončí. 
Potřebuje speciálně upravený kočárek. 
A proto naše sbírka pokračuje. Budeme dále 
sbírat víčka od PET lahví, znovu chceme 
usilovat o co nejvyšší částku za sběr papíru, 
kasička bude i nadále u vchodu do školy, 
abychom mohli ještě pomoci. Doufáme, že 
se vyplní známé stonožkové heslo: Děti 
pomáhají dětem.

PS: A co vy, rodiče, pomůžete nám jej 
splnit?

Mgr. Milena Borková

+ Školní kolo olympiády 
v anglickém jazyce

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 
se konalo 10. prosince 2013 a 6. ledna 2014. 
Zúčastnilo se dvanáct žáků, kteří soutěžili ve 
dvou kategoriích:

Sedmý ročník – mladší kategorie
Osmý a devátý ročník – starší kategorie
Obě skupiny prokázaly pěkné znalosti 

v těchto činnostech: Reading, Use of 
English, Writing, Listening, Speaking. 
Mladší žáci úspěšně šlapali na paty starším 
spolužákům.

Děkuji všem zúčastněným a blahopřeji 
vítězům k výborným výsledkům.

Mgr. Miroslava Mičanová

Výsledky obou skupin:

Sedmý ročník:

1. Jakub Kodad a Petr Staňo
2. Anna Kotounová
3. Petra Pospěchová
4. Tereza Mikšovská
5. Josef Losos

Osmý ročník a devátý ročník:

1. Marian Ray
2. Matěj Novotný
3. Daniel Zifčák
4. Adéla Štenclová
5. Kateřina Veřtátová
6. Tomáš Rataj

Zprávičky 
z Jahůdky

Konec minulého 
roku i začátek roku 

nového nám př inesl  
spoustu zajímavých aktivit i 

zážitků. Hned na začátku 
adventu vystoupily děti z předškolních tříd 
s vánočním programem v kulturním domě 
a také v Lázních Bechyně. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat za spolupráci obou 
institucí (technické zázemí, ozvučení, apod.) 
a také za finanční sponzorský dar, který nám 
poskytly Lázně Bechyně s.r.o. Celé naše 
„těšení na Ježíška“ vyvrcholilo Vánoční 
slavností, kterou si uspořádala pro své 
nejbližší každá z našich tříd. Rodiče pro nás 
připravili cukroví a my jsme jim na oplátku 
předvedli, co všechno jsme se během roku 
naučili. A nezapomněl na nás ani Ježíšek, 
a tak jsme se mohli radovat z krásných dárků 
a pak už si jen užívat Vánoce. Odpočinutí 
jsme se s chutí vrátili do mateřské školy. 
Leden byl důležitý zejména pro předškoláky, 
kteří se pilně připravovali k zápisu do 
základní školy. A aby té práce nebylo tolik, 
navštívilo naši školku divadlo Okýnko se 
svým představením „Začarované písničky“. 
Přestože se nám školní rok nachýlil do své 
druhé poloviny, ještě spousta zajímavého 
nás čeká. Měsíc únor se ponese v duchu 
legrace a zábavy. Všichni se už těšíme na 
náš tradiční karneval se spoustou nejrůz-
nějších masek a pobavit nás přijede také 
kouzelník se svým představením. Nebude 
ale jediný, kdo si najde cestu do naší školky. 
Budeme tak mít možnost nahlédnout do 
Života v mraveništi s výukovým programem 
Cassiopeia, navštívit Pohádkovou říši 
Fábula a poznat ekologii zblízka, anebo se 
pobavit při pohádkách, které nám přiveze 
maňáskové divadlo Šikulka. A i naše paní 
učitelky pro nás chystají nejrůznější výpravy 
do přírody i za poznáním. A my už se na to 
všechno moc těšíme!

Více na www.msjahudka.cz
E. V.
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+ SLAVÍME 130. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ ŠKOLY

konala se přednáška významného českého 
designéra Maxima Velčovského, který 
představil zajímavé osobnosti současné 
keramiky, svou vlastní tvorbu a její filozofii 
a to, co sám označil za nejdůležitější, a sice 
práce studentů ateliéru keramiky a 
porcelánu pražské UMPRUM, který již tři 
roky vede. Přednáška proběhla ve 
spolupráci s firmou Laufen CZ s.r.o. v rámci 
výstavy Není trůn jako trůn aneb 
Korunovační klenoty hygieny. Jednou z částí 
této výstavy jsou i práce studentů pražské 
UMPRUM, které byly vystaveny v rámci 
přehlídky Designblok 2013 v Praze.

Přednáška byla navštívena nejen našimi 
studenty (především oborů keramický 
a průmyslový design), ale i veřejností 
a zástupci firmy Laufen. Tento zájem nás 
velmi těší a děkujeme za něj. Rovněž 
hledáme cesty, jak v oblasti keramiky 
navázat intenzívní spolupráci s Ateliérem PŘEDNÁŠKA „SOUČASNÁ 
keramiky a porcelánu pražské UMPRUM. 

KERAMIKA OČIMA MAXIMA Možnosti živé spolupráce opravdu existují a 
obě strany o ni mají živý zájem.VELČOVSKÉHO“

V úterý 21. 1. 2014 praskala naše 
posluchárna ve druhém patře ve švech: 

Rok 2014 je pro naši školu mimořádně 
důležitý: slavíme 130 let od jejího založení. 
Vím, že ne všichni absolventi nesou 
s lehkým srdcem, že jsme změnili název 
(považte - už jsou tomu 4 roky!), ale věřte, že 
to bylo pro dobro věci. Tím "dobrem" je to, 
aby naše škola existovala, aby existovala 
právě v Bechyni, městě mimořádně 
malebném, které je výtvarnému umění 
nakloněno. Snad tato "kosmetická úprava", 
jakož i zavádění nových oborů, přispělo 
k tomu, že tomu tak bude i dalších sto let...

Nežertuji, jsem přesvědčen o tom, že 
škola má mimořádného genia loci a že k 
tomu přispívají jak učitelé, tak i žáci a 
absolventi. Vážíme si tradice, jejíž význam, 
jak doufáme, v budoucnu jenom poroste. 
Kulaté výročí je dobrým důvodem zdůraznit 
to všem, kteří si toho nejsou tak docela na začátku července 2014. O dalších 
vědomi, nebo kteří si myslí, že za luxus aktivitách (výročí školy, sympozium 2014 
počítače a interaktivní tabule vyměníme atd.) budeme průběžně informovat.
hrnčířský kruh, tužku, pastel a hlavně lásku 
k hlíně. Milí absolventi a příznivci školy, 

DRUHÉ KOLO věřte, že tomu tak není a nikdy nebylo. 
Máme v úctě mravenčí práci "otců TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
zakladatelů", kteří školu vykřesali z ničeho. 

Vcelku úspěšně proběhlo ve dnech Pokud bychom na tento odkaz rezignovali, 
6.–7. 1. 2014 první kolo talentových zkoušek zasloužíme si pohrdání.
na naši školu. V současné době připravuje-Máme v úctě absolventy naší školy – je 
me kolo druhé, které proběhne 24. 2. 2014 jich téměř 4.000 (!). Je lhostejno, v kterém 
od 9.00 do 13.15 hodin; přihlášky přijí-oboru se prosadili, ale faktem zůstává, že 
máme do 21. 2. 2014 včetně. Současně jedny z nejkrásnějších let života strávili 
připravujeme třetí den otevřených dveří v Bechyni, že je škola ovlivnila a mnohé 
v tomto školním roce, který se uskuteční 10. nesmazatelně poznamenala na celý život.
2. 2014 od 8.00 do 16.30 hodin. Srdečně Milí absolventi a všichni, kteří máte zájem 
zveme všechny případné zájemce o studium o dění ve škole, srdečně Vás zveme do 
i jškoly. Oslavy budou sice komorní, ale 

budou, a to 20. - 21. 6. 2014. Škola bude pro 
Vás otevřena v pátek 20. 6. 2014 od 13.00 
do 20.00 a v sobotu 21. 6. 2014 od 8.00 do 
20.00 hodin. Podrobnost i  budeme 
zveřejňovat postupně, tak, jak nám bude 
program oslav výročí krystalizovat.

ZVEME NA VÝSTAVY Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

DO GALERIE NA CHODBĚ
S radostí sledujeme, že se ujal náš záměr 

zřídit školní galerii a celoročně umožnit její 
návštěvu zájemcům o výtvarno. Do 14. 2. 
2014 je otevřena výstava Není trůn jako trůn, 
poté budou následovat výstavy, které budou 
rovněž zajímavé. 

Nejbližší z nich bude zahájena 19. 2. 
2014 v 16.30 hodin. Jde o výstavu 
fotografií PhDr. Josefa Zavřela s názvem 
116 zastavení v Provence. Pan Josef 
Zavřel se do naší galerie vrací v krátké době 
podruhé a věříme, že i tato výstava si najde 
své příznivce. Srdečně zveme na vernisáž! 

Dále zamýšlíme připravit výstavu obrazů 
pana Pavla Klímy (5. 4. – 12. 5. 2014), soch 
a keramiky absolventů školy Milana 
Doubravy (15. 5. – 23. 6. 2014) a Alexandra 
Waltera (1. 6. – 23. 6. 2014) a výstavu prací 
frekventantů našich kurzů pro veřejnost 

ejich rodiče! Bližší informace jsou uvedeny 
na www.supsbechyne.cz. 

10 Městský zpravodaj Bechyně / ÚNOR 2014



+
NÁJEM BYTU 
PODLE NOVÉHO 
OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU

pokračovat, nebude s nájemcem uzavírán  neujednají-li si strany zvyšování nájemného, 
již jen pouhý dodatek k nájemní smlouvě, může pronajímatel navrhnout nájemci 
kterým by se sjednalo jen prodloužení nájmu zvýšení nájemného jednostranně až do výše 
na nové období, jak je nájemce dosud srovnatelného nájemného obvyklého 
zvyklý. Pokud nájemci městského bytu v daném místě, pokud navržené zvýšení 
v průběhu roku 2014 nájem bytu skončí spolu s tím, ke kterému došlo v posledních 
uplynutím sjednané doby a bude splňovat třech letech, nebude vyšší než 20 procent. 
obecně známé podmínky, za kterých město Jak již bylo uvedeno, od roku 2010 
nájem prodlužuje (bezdlužnost, neproblé- k jednostrannému zvýšení nájemného 
mový nájemce), pak s ním bude uzavřena nedošlo, proto by město mělo možnost 
nová nájemní smlouva na dobu určitou. Tato nabídnout zvýšení nájemného o 20 procent 
nová nájemní smlouva bude odpovídat nové těm, kteří by snad nepřistoupili na zvyšování 
právní úpravě. Každý, kdo bude chtít dále nájemného od 1. 7. 2015 o míru inflace. 
pokračovat v nájmu městského bytu, si Zákon samozřejmě stanoví postup prona-
může ve společnosti Bytenes Bechyně, jímatele i nájemce pro případ, že se na 
spol. s r. o. vyžádat návrh nové nájemní zvýšení nájemného nedohodnou. Pak na 

(1. část) smlouvy, tento si s sebou odnést domů návrh pronajímatele rozhodne soud, ten už 
a prostudovat si jej. ale určí nájemné do výše, která je v místě 

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon a čase obvyklá. Na stránkách Ministerstva 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten nově Novinkou možná bude pro některé pro místní rozvoj ČR je zobrazena tzv. „mapa 
upravuje nájem bytů. Podle tohoto zákona nájemce návrh města na každoroční nájemného“, podle které se obvyklé 
se budou ode dne jeho účinnosti uzavírat zvyšování nájemného. To se bude týkat těch nájemné v Bechyni pohybuje v rozmezí 

2všechny nové smlouvy o nájmu bytu. bytů a těch nájemců, kde nájemné bylo 54,60 Kč až 62,80 Kč za 1 m  podlahové 
Výrazný dopad má nová právní úprava i na původně regulované, do roku 2010 plochy. Domnívám se, že pro nájemce je 
dosavadní tzv. staré nájemní vztahy, které zvyšované ze zákona, a se kterými bude rozhodně výhodnější přistoupit na nabídku 
vznikly před 1. 1. 2014. Ode dne 1. ledna se město v roce 2014 uzavírat novou nájemní města na zvyšování nájemného o míru 
ustanoveními nového občanského zákoníku smlouvu. Většinou se nájemné v roce 2010 inflace od 1. 7. 2015, než riskovat, že soud 
budou řídit všechny nájemní vztahy, tedy i ty, ustálilo na ceně 35,30 Kč za 1 m  a od roku určí obvyklé nájemné. 
které vznikly v minulosti a ke dni 1. 1. 2014 2010 je neměnné. Rada města rozhodla, že 
trvají třeba i desítky let. v těchto případech bude byty nájemcům Nájem bytu sjednaný na dobu neurčitou 

pronajímat, pokud dojde k dohodě o každo- má z minulých let ještě stále dost nájemců. 
Ve sdělovacích prostředcích se ročním zvyšování nájemného o míru inflace, I na tyto nájemní vztahy se však začal od 

v poslední době objevují zprávy, že nová přičemž první zvýšení by mělo nastat  1. 1. 2014 aplikovat nový občanský zákoník, 
právní úprava výrazně posiluje práva nejprve k 1. 7. 2015 a poté vždy k 1. 7. Jen což se aktuálně promítá zejména do práv 
nájemců na úkor práv pronajímatelů. Takové pro příklad uvádím, že míra inflace za rok a povinností smluvních stran. 
stanovisko je dosti povrchní a je nutno 2013 byla 1,4%. Kdyby se nájemné Pro tyto nájemce s nájemní smlouvou na 
objektivně říci, že některá nová práva zvyšovalo o inflaci již v letošním roce k dobu neurčitou se výše nájemného zatím 
v souvislosti s nájmem bytu jsou příznivější 1. červenci, pak by navýšené nájemné činilo nemění a zatím ani nebylo rozhodnuto, kdy 

2pro nájemce, ale jiná zase pro pronají- případně bude Město Bechyně těmto 35,79 Kč za 1 m  namísto dosavadních 
matele. V následujícím textu se pokusím nájemcům zvýšení nájemného nabízet. 35,30 Kč za 1 m . 
přiblížit vám práva a povinnosti nájemců Snahou města je postupně se dohodnout na 
i pronajímatele. Pokusím se též upozornit způsobu zvyšování nájemného se všemi Od roku 2011 jsou pronajímány městské 
nájemce městských bytů, s čím by měli do nájemci, přičemž město bude vždy byty novým nájemcům za mnohem vyšší 
budoucna počítat. upřednostňovat dohodu před soudním nájemné než 35,30 Kč za 1 m  a i toto 

sporem. V této souvislosti nelze než zopa-nájemné podléhá vždy k 1. 7. zvýšení o míru 
Bude-li město přidělovat nový volný byt kovat, že k poslednímu zvýšení nájemného inflace. O míru inflace se zvyšuje nájemné 

do nájmu, nadále bude s předstihem ze zákona došlo v Bechyni k 1. 1. 2010, tedy i v bytech v Domě s pečovatelskou službou. 
zveřejňovat na úřední desce podmínky před více než čtyřmi roky, a zvyšování Část nájemců městských bytů je tedy na 
pronájmu a s vybraným žadatelem uzavře nájemného do budoucna je na místě. zvyšování nájemného již zvyklá, zbývající 
nájemní smlouvu zcela v souladu s usta- část by na nabídku města na zvyšování 
noveními nového občanského zákoníku. V příštím čísle zpravodaje bude zveřej-nájemného měla přistoupit. Představitelé 

něn článek týkající se práv a povinností města si uvědomují, že zvýšení nájemného 
Skončí-li nájemci nájem městského bytu pronajímatelů a nájemců. nebude pro každého příznivé. Pak ale 

sjednaný na dobu určitou a město i nájemce nezbývá, než odkázat na ust. § 2249 nového V. Fišerová
se rozhodnou, že v nájmu bytu budou občanského zákoníku, podle kterého 

2

2

2

Nemohu se nezmínit a nezdůraznit, že za 
tímto úspěchem je odpovědná a poctivá 
práce všech našich pracovníků zajišťujících 
provoz kotelny a dalších činností spojených 
s provozem.

Vážení odběratelé tepla, Je nutné zdůraznit, že i nadále bude naší 
snahou zkvalitňování služeb spojených 

v tomto roce společnost ERDING a.s. s dodávkou tepelné energie všem našim 
zahajuje čtvrtý rok provozu Bio kotelny na stávajícím odběratelům a partnerům. Touto 
ulici Písecká 761. Vyhodnocením uply- cestou bychom rádi oslovili i další 
nulých tří let provozu můžeme konstatovat, potencionální odběratele, kteří hledají 
že se potvrdil záměr naší společnosti ekologické a ekonomicky výhodné vytápění 
a města Bechyně, díky kterému bylo ve svých budov. 
Vašem městě modernizováno centrální Vážení odběratelé, děkujeme Vám za  
vytápění a hlavně udržena příznivá cena přízeň, kterou jste nám v průběhu minulých 
tepla. S potěšením a velkou radostí Vám let projevili, a budeme se těšit na další 
můžeme oznámit, že se cena tepla pro rok vzájemnou spolupráci.
2014 nemění a zůstává na úrovni roku 

Ing. Radoslav Matuška2013. Tímto je zachován trend posledních 
vedoucí provozu tepelnýchlet, kdy cena tepla v Bechyni byla a je 

 energetických zdrojůo 25–30% výhodnější oproti srovnatelným 
ERDING a.s.tepelným soustavám v okolí.

+Městský útulek 
v Bechyni tímto děkuje

všem lidem s dobrým srdcem, kteří podali 
pomocnou ruku a nabídli nám (v reakci na 
článek, který jsme v prosinci uvedli 
v městském zpravodaji) materiální pomoc 
všeho druhu pro všechny nalezené pejsky.

Tímto bychom rádi poděkovali slečně 
Kovačové, paní Wodinské, paní Slováčkové 
a paní Hruškové.

Obrovský dík patří Vladimírovi a Růženě 
Kuprových za pravidelné poskytování 
materiální pomoci včetně krmiva (konzervy, 
granule).

Pokud budete mít zájem pomoci, rádi 
uvítáme dezinfekční a úklidové prostředky, 
granule, konzervy, obojky, vodítka, deky, 
misky, hračky a další věci pro pejsky.

Správce útulku p. Attila Obertol, 
tel. 774 822 608
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ková, Eliška Myslivečková, Barbora 
Picková, Michaela Šedivá, Majda Tonková a 
kapitán Karolína Vopičková. V rámci 
tradičního hodnocení je nutné přiznat, že 
nejlepší hráčkou byla tentokrát Kája Středoškolská 
Vopičková.futsalová liga 

Naše štěstíčkové orange dresy „SUPŠ – 
v Českých Budějovicích v hale Reality Horňák“ se po dlouhých pěti letech 
2. 12. 2013 – hrálo se 4 + 1, 2 × 15 minut zase představí v divizním finále!!

V. ŠťastnýČeskomoravský fotbalový svaz ve 
spolupráci s MŠMT pořádá celostátní soutěž 
středních škol v sálovém fotbale - 
Středoškolskou ligu. V pondělí 2. 12. 2013 
se ve sportovní hale v Českých Budějovicích 
hrál turnaj jihočeské divize za účasti dívčích 
družstev SŠO České Budějovice, SŠ OSaP 
a VOŠ Kněžskodvorská České Budějovice 
a SUPŠ Bechyně. Do dalšího kola 
postupovaly první dva týmy.

SUPŠ Bechyně – SŠO České Budějovice 
3:1 (2:0)

Branky: 2 – Kalinová, 1 – Vopičková
Základní sestava Štěpánka Rolniková 

v brance, v obraně Kája Vopičková a Verča 
Hrdličková, v útoku Eli Myslivečková s Evič-
kou Kalinovou postupně doplňovaná Míšou 
Šedivou, Simi Koudelkovou a Barčou Picko-
vou zápas odehrála v pohodě. Soupeř jen 
snižoval na 2:1, ale výhru a tím i postup po-
tvrdila Evička, když si naběhla na zadní 
tyčku a jásali jsme potřetí. Zasloužená 
výhra!

SŠ OSaP a VOŠ České Budějovice 
– SŠO České Budějovice 6:0 (6:0)

Tady bylo jasno hned. V celku OSaP 
a VOŠ hrála nám už známá holka ze Sparty 
a nebylo se velice rychle o čem bavit. Vzala 
si míč a prostě popoběhla a dala gól. Stav 
první půle mluví jasně – 6:0. A ve druhý půli 
nehrála a stav taky mluví jasně – 0:0! Nám to 
bylo jasný – šetřila se na nás!

SUPŠ Bechyně – SŠ OSaP a VOŠ 
Č.Budějovice 0:6 (0:3)

A Sparťanka kralovala dál, jenže už ne 
tak suverénně. Postavily jsme na ní Káju 
a už to nebyla zdaleka taková samozřej-
most. O všem vypovídá i fakt, že tenhle 
zápas odehrála celý až na asi 3 minuty před 
poločasem. My jsme bojovali, ale na 
Sparťanku jsme prostě neměli. Ale šanci na 
gól jo, jenže Eliška se toho tak lekla, že to 
šoupla brankářce rovnou do náruče! Škoda, 
ten gól jsme si zasloužili. 

Naší školu reprezentovaly: Štěpánka 
Rolniková v brance, Lenka Čupová, Terka 
Fröhrová, Veronika Hrdličková, Barča 
Jarošová, Eva Kalinová, Simona Koudel-

+ Stolní tenistky Jiskry 
Bechyně bilancují 

1. polovinu sezóny 2013/14

V minulé sezóně dosáhl oddíl stolního 
tenisu J. Bechyně největší úspěch své 
novodobé historie, vítězství družstva žen 
v Jihočeské divizi a postup do 2. ligy. Bylo 
jasné, že s postupem do celostátní soutěže 
dojde k větším nárokům na materiální 
a technické zázemí naší herny v ZŠ ve 
Školní ulici, což se i díky pochopení vedení 
školy nakonec podařilo vyřešit.  Druhým 
problémem se pak stalo doplnění úzkého 
hráčského kádru. Rozhodli jsme se 
neposilovat družstvo za každou cenu, aby si 
soutěž zahrály ty hráčky, které si ji 
vybojovaly, tedy sestry Monika a Martina 
Mikoláškovy a Ivana Frolíková. Na 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
hostování z Týna nad Vltavou jsme tak před 
sezónou získali pouze 18 letou Denisu 
Skalákovou. 

Skupinu A 2. ligy žen tvoří v letošním roce 
13 družstev, z toho 9 z Prahy, 2 z Plzně 
a 1 z Českých Budějovic. Po 1. polovině 
soutěže se společně s druhým jihočeským 
týmem z Českých Budějovic krčíme na 
posledních dvou sestupových místech 
tabulky, což plně odpovídá kvalitě nejen 
jednotlivých družstev, ale i celkové situaci na 
stolní tenis chudého Jihočeského kraje. Na 
druhou stranu dostaly naše hráčky šanci po 
15 letech strávených v divizi poznat vyšší 
úroveň stolního tenisu po všech stránkách 
(delegovaní rozhodčí, výsledkový servis, 
kvalita heren atd.). Výsledkově potvrdila své 
postavení jedničky týmu Monika Miko-
lášková, která dosáhla ve dvouhrách 36% 
úspěšnosti a ve čtyřhrách se sestrou 
Martinou dokonce po podzimu figurují na 
5. místě s 59% úspěšností. V jarních 
odvetách se ještě pokusíme porvat 
o záchranu v soutěži, ovšem bude to velice 
těžké. Pro případné zájemce z řad našich 
fanoušků uvádím termíny domácích zápasů 
žen hraných v tělocvičně ZŠ ve Školní ulici.

Sobota 8. 2. 10:30 a 15:00 – Sokol Plzeň A a B
Sobota 8. 3. 9:30 a 13:00 – Union Plzeň A a B

Za TJ Jiskra Bechyně – oddíl stolního 
tenisu M. Mikolášek

+ Veřejná sbírka ČR a to shromažďováním finančních 
příspěvků na zvláštním bankovním účtu 
zřízeném pro tento účel u České spořitelny 
a . s . ,  pobočka  Bechyně  č .  úč tu  Město Bechyně, na základě podnětu 
3459106339/0800.občanů, vyhlašuje veřejnou finanční sbírku 

na pomoc nezletilým dětem Ivetce (9 let) Peníze budou využity na pro potřeby 
a Kubíkovi (7 let) Vondrouškovým. dětí, zejména studium, tábory, lyžařské 

kurzy, stavební spoření, případně jako Děti se ocitly v tíživé životní situaci, 
pomoc v plnoletosti. neboť v závěru loňského roku přišly o oba 
Za vaše dary předem děkujeme.rodiče. Jejich matka, paní Markéta 

Fáberová, se stala obětí násilného Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno 
trestného činu, z jehož spáchání je Krajským úřadem Jihočeského kraje, 
důvodně podezřelý otec obou dětí. čj. KUJCK/234/2014/OLVV-3 ze dne 

2. ledna 2014 s právními účinky dnem Veřejná sbírka bude probíhat ve dnech 
3. ledna 2014.3. ledna až 30. dubna 2014 na celém území 

Děkujeme všem bechyňským 

občanům, všem maminkám, 

Městskému úřadu Bechyně 

a veliké poděkování patří firmě 

Micro-Epsilon za jejich lidskou 

a finanční pomoc v naší velmi 

těžké situaci, která nás bolestně 

zasáhla koncem loňského roku. 

Veškeré pomoci si velice vážíme.

Manželé Fáberovi
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+ PODĚKOVÁNÍ

Kolektiv vedoucích mladých hasičů SDH 
Bechyně děkuje paní Blance Hlavaté – 
Drogerie TETA za poskytnutí sponzorského 
daru na nákup technických prostředků pro 
trénink i dětské soutěže.

mnoho programů 

až 120 mb/s

až 100 TV kanálů

v HD kvalitě

bez paušálu

*

+
Naše sestava – Verča Hrdličková Poláková ze Soběslavi a nejlepší brankář-Vánoční fotbalový 

v brance, Leni Čupová, Evča Kalinová, Simi kou byla zaslouženě naše Veronika Hrdlič-
turnaj dívek 17. 12. 2013 Koudelková, Eli Myslivečková, Barčí ková. Všem holkám patří uznání a poděko-

Picková, Míša Šedivá, Majda Tonková, vání, parádně reprezentovaly své školy.V předvánočním čase se v soběslavské 
Týnka Vacková, Terry Valhová, Kája hale odehrál už 8. ročník turnaje v dívčím V. Šťastný
Vopičková © a vedoucí a organizátoři turnaje fotbale. Sešla se stejná sestava jako loni, jen 
V. Šťastný, Š. Bernáth a M. Vágner. Turnaj 2. ZŠ Bechyně tentokrát chyběla. Ale Gympl 
tedy vyhrál tým SUPŠ Bechyně, 2. místo jelo Soběslav, Zdrávka Tábor, SOŠ OTŽP 
do Veselí, třetí zůstalo smutným Sobíkům, Veselí, OA J. Hradec a SUPŠ Bechyně 
čtvrté si odvezly zdravotnice do Tábora a na nastoupily v plné kráse. Už se bráníme ne-
pátém skončil loňský vítěz z Jindřichova dobré roli favorita, a tak chceme jít zápas od 
Hradce. Na závěr byly ještě vyhlášeny zápasu a střádat body. A hned v tom prvním 
i kategorie jednotlivců. MISS turnaje se stala nás čekal bojovný tým táborské zdrávky. 
Šárka Kočová z OA J. Hradec, nejlepším Naše hra je víc utrpení, ale pomalu se 
střelcem byla s 10 góly Simona Marková začínáme z té neuvěřitelné mizérie vyhra-
z Veselí, nejužitečnější hráčkou Pavla bávat a skóre se posunuje v náš prospěch. 

Zařídily to Eliška Myslivečková (2×) a Míša 
Šedivá. Ve druhém zápase nás čeká loňský 
vánoční vítěz OA J. Hradec. A klasika, po 
mizerném začátku prohráváme! Dobrý 
impuls! Konečně to jede. Pár narážeček 
a Kája Vopičková vyrovnala. Když pak dala 
dva slepené góly Míša Šedivá, bylo hotovo. 
Na celkem slušnou „šestku“ ještě skóre 
posunuly Evička Kalinová, zase Kája 
Vopičková a Eli Myslivečková. I tady bylo 
proměňování šancí naší „velice silnou“ 
stránkou. A ve třetím kole už šlo do tuhého. 
Tým z Veselí hrál dobře a naděloval. Ukáza-
lo se, že je třeba mít výborného brankáře. 
Verča Hrdličková se předvedla jako spole-
hlivá opora. Holky zapomněly na slabé 
předcházející výkony, výborně bránily 
a skvělá Verča v bráně to pohlídala. Když se 
ještě v půli zápasu prosadila Eli Mysliveč-
ková, naděje byla veliká, ale minutu před 
koncem se veselským podařilo 
vyrovnat. Po předcházející remíze Veselí se 
Soběslaví je v posledním zápase Bechyně – 
Soběslav jasno: kdo vyhraje, je první, kdo 
prohraje, je třetí a při remíze bude jásat 
Veselí. Kvůli slunci proti jedné brance, se 
bude hrát 2×10 minut. Únava už je znát na 
všech holkách, ale zápas je to ohromně 
bojovný. Základní čtyřka Eli Myslivečková – 
Evča Kalinová – Kája Vopičková – Míša 
Šedivá si klasicky vybírá slabší chvilku 
a dostáváme gól. V posledních vteřinách 
poločasu ale přišla bomba z dálky Káji 
Vopičkové, která neomylně zapadla ke 
vzdálenější tyči. Nádhera! Nikdo nemá 
navrch, boj se přelévá od branky k brance! 
Evča je na tom evidentně nejhůř, musí 
střídat. A teď přišel skvělý tah – Simča 
Koudelková. Rychlý řízek, který si s tím, že 
se hraje finále, nějak hlavu neláme. Tenhle 
obránce, prvák a nováček, to v poslední 
minutě zametl u zdi, odražený míč se dostal 
k Míše Šedivé, ta našla fantastickou uličku 
skrz celý tým soupeře a Eli Myslivečková 
stála sama s míčem před brankou! Těch pár 
okamžiků, než si míč stopla a šoupla ho do 
branky, bylo nekonečných. Na časomíře 
18 vteřin do konce! Zklamané soupeřky už 
jen sklopily hlavy a byl konec. Zápasu 
i turnaje, kde jsme konečně zlomili prokletí, 
kdy nám kolikrát chyběl k prvnímu místu jen 
krůček. Konečně jsme zase v Sobíku vyhráli, 
poprvé od roku 2008! Oranžová hromada 
našich štěstíčkových dresů „SUPŠ – Reality 
Horňák“ po závěrečném hvizdu byla plná 
ohromné radosti. A jednotlivci? Výborná byla 
brankářka Verča Hrdličková a na vyhraném 
turnaji má velikou zásluhu. V poli se 
vystřídaly všechny holky a všechny zahrály 
dobře. Základní čtyřce patří velké uznání. 
I když se moc nedařilo, bojovaly. Střelce Evu 
Kalinovou tentokrát úspěšně nahradila Eli 
Myslivečková. Náš úspěch ale byl hlavně 
dílem výborné obrany, především Káji 
Vopičkové a Míši Šedivé. Skvěle bránily 
a podělily se i o polovinu našich gólů!

zaslouženě 

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA

Nabízím výuku německého jazyka 
s rodilým mluvčím v Bechyni a okolí. 
Individuální výuka, firemní výuka, 
příprava na mezinárodní zkoušky, 
pracovní pohovory, doučování. 
Možnost výuky u Vás doma. Více 
informací: klevinska@centrum.cz 
nebo 724410707. 

Hledám do svého nového obchodního 
týmu kolegyně a kolegy, kteří mají 
energii a chuť vydělávat si měsíčně 
15 000,-Kč a více. V případě zájmu 
zasílejte svoje životopisy na e-mail: 
martin.tichy@mpss.cz

Koupím pozemek,  zahrádku  
v jakémkoliv stavu, jen v Bechyni.
Tel.: 728 471 610



PO  8.30 – 17.30
ÚT  13.00 – 16.00
ST  8.30 – 17.30
ČT  8.30 – 12.00
PÁ  8.30 – 16.00
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Seřizování a opravy plastových 
oken. Petr Halama, 604 718 306.

Nově otevřený obchod 
s dárkovým zbožím 

v Libušině ul. (dříve Knihkupectví Petra 
Voka) Vám nabízí: 
ź sklo, porcelán, keramiku
ź knihy
ź denní tisk, časopisy, DVD
ź pohledy, blahopřání, poštovní známky
ź lázeňskou kosmetiku
provozní doba: Po – Ne 9 – 12h, 13 – 17h

Těšíme se na Vaši návštěvu

 


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16

