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Město Bechyně pořádá
dne 4. prosince 2014 od 17 hodin 

v kulturním domě v Bechyni

PŘEDVÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ SENIORŮ
Vstupenky si můžete vyzvedávat 

od začátku listopadu 2014 na 
Městském úřadě v Bechyni u paní 

Aleny Schánilové (1. patro).
Vstup zdarma. Vstupenky se 

vydávají jen do vyčerpání 
celkového počtu míst k se-
zení. Občerstvení bude 
zajištěno. Kulturní program 

připraví Kulturní středisko 
města Bechyně.

V. Fišerová

+ Říjen roku 1964 byl 
šťastný pro uzavřená 

manželství

Každoročně v Bechyni oslaví několik 
manželských párů zlatou svatbu – padesát 
let, či diamantovou svatbu – šedesát let 
společného života. Sami manželé určí, zda 
mají zájem o osobní gratulaci představitelů 
města, obvykle v místě bydliště či zda se 
s rodinou dostaví do obřadní síně Města 
Bechyně a symbolicky znovu stvrdí své 
manželství. Letošní říjen byl pro tato výročí 
výjimečný, neboť tři manželské dvojice 
v úctě a spolužití prošli od roku 1964 až do 
toho letošního 2014. Výročí svatby není jen 
datum v kalendáři, ale je to hlavně důvod 
k oslavě, kterou dovedl manžele Vladimíra 
a Drahoslavu Voštovy ze Záluží u Tábora do 
obřadní síně Města Bechyně. Zde si 
3. 10. 2014 symbolicky zopakovali svatební 
slib, který si na stejném místě dali před 
50 lety, nyní v doprovodu svých dětí a vnou-
čat. Voštovi si opět vyměnili své prsteny 
a podepsali se do pamětní knihy Města 
Bechyně. 

Také bechyňští manželé František 
a Ludmila Trojáčkovi dne 10. 10. 2014 a Jiří 
a Milada Baumgartnerovi dne 24. 10. 2014 
oslavili krásné výročí zlaté svatby. Oběma 
manželským párům osobně přišel poblaho-
přát i starosta města. Zlato je vzácný kov. 
Nechť čas, který pozlatil jejich manželství, 
plyne šťastně a pohodově i nadále...

+ Krátce z jednání 
zastupitelstva

źProjednána zpráva o provedených průz-
kumech kanalizace se zaměřením na 
obnovu přítoku do rybníka Trubný. Město ve 
spolupráci s VS Bechyňsko prověřuje další 
možnosti přivedení vody z drenážního 
systému, který byl vybudován při výstavbě 
rodinných domů v 60. letech 20. století. 

źSchválen Program regenerace MPZ 
Bechyně pro roky 2015–2019. Program 
navazuje na současný program regenerace, 
který byl vytvořen v roce 2009 pro roky 
2010–2014. Zpracování nového programu 
regenerace je podmínkou pro možnost 
čerpání dotací z Ministerstva kultury ČR na 
obnovu kulturních památek, které se 
nacházejí na území MPZ Bechyně.

źZastupitelstvo rozhodlo o založení ústavu 
s názvem Mezinárodní institut keramiky 
Bechyně, z. ú., se sídlem Písecká 203, 391 
65 Bechyně a zároveň schválilo zakládací 
smlouvu mezi Městem Bechyně a Meziná-
rodním sympoziem keramiky Bechyně – 
obecně prospěšná společnost.

źOdsouhlaseno prodloužením doby splat-
nosti zápůjčky ve výši 400.000,- Kč Sboru 
dobrovolných hasičů Bechyně na opravu 
střešního pláště na budově hasičského 
muzea. Odkladem splátky je vytvořen časo-
vý prostor pro vyřešení možnosti poskytnutí 
dotace na tuto opravu.

źSchválen prodej dalších volných bytových 
jednotek Na Libuši. 1+1 za kupní cenu 
168.607 Kč a 2+1 za kupní cenu 279.000 Kč.

S ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji. Všechna usnesení zastupi-
telstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna 
na úřední desce a na webu města 
(www.mestobechyne.cz), případně jsou 
k nahlédnutí na MěÚ.
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Nechce se tomu věřit, ale 
uplynulo čtvrt století od revoluce, 
která měla přinést demokracii naší 
zemi. Z lidského hlediska dlouhá, 
z toho historického ovšem velmi 
krátká doba, takže zatím můžeme 
jen směle tvrdit, že stále probíhá 
proces demokratizace.

Logo Občanského fóra, které se 
dochovalo i v našem městě v této 
podobě, dostalo v dnešních dnech 
ke svému výročí do vínku sym-
bolické další F. Generace OF 
začíná být OFF (line). Nastupuje 
generace nová, nezatížená před-
sudky minulosti. Přejme jí, aby se jí 
podařilo dosáhnout pravé demo-
kracie a svobody v tom nejlepším 
slova smyslu. 

M. J.



Když duši bolí v kříži
„Mám celkem štěstí, smůla se mi zatím 

vyhnula.“ Konstatování, které podvědomě 
vnímáme jako nárokové minimum. Takto je to 
v pořádku, svět je mi tím povinován. Zaťuká-
me kloubem prstu na něco stálého a je 
začarováno. Nic navíc pro to neděláme. 

Absenci smůly či neštěstí však mnozí 
neumí prožít jako štěstí. Neumí to sportovec, 
který se během své kariéry vážně nezranil, 
ale také se nikdy neumístil na žádném z před-
ních míst. Neumí to manželský pár, kde 
ohňostroj citu nepozorovaně ustoupil klidu. 
Neumí to byznysmen, který úspěšně pro-
plouvá krizemi, ale stojí ho to tolik úsilí, že se 
vzdal ostatních aspektů života. Další 
podobná, ale vyhraněnější věta zní: „Nic mi 
nechybí, ale nejsem spokojený.“ Lze to říct 
ale i jako bonmot: „Mám se dobře, ale blbě to 
snáším.“

„Neví, co chce a nedá pokoj, dokud to ne-
dostane.“ Tyto a podobné další větičky diag-
nosticky citlivě hovoří o drobné patologii 
našich všedních životů. Kdysi jsme si vysnili 
zajímavější a tím pádem i šťastnější budou-
cnost, která se nedostavila. Náš (pubertální) 
předpoklad selhal. Mnozí lidé se s realitou 
sice smíří, ale nepřijmou ji za svou parketu, na 
které mohou sami pro sebe i druhé předvést 
tanec života, který potěší i dojme opravdo-
vostí a nakonec zůstává v myslích i srdcích.

Slovo štěstí může být ve třech význa-
mech: a) jako vnější příznivá, nahodilá a ne-
zasloužená událost, b) jako chvilkový a velmi 
silný pozitivní duševní stav, jehož zdroji ne-
musíme vždy dobře rozumět, c) jako převáž-
ně radostné a dlouhodobé vnitřní vyladění. 

Štěstí ve smyslu štěstěny, šťastné náhody 
zastupovala v řecké mytologii vrtkavá a moc-
ná bohyně Týché. Jedny zasypávala bohat-
stvím a druhým brala vše. Jí byla zasvěcena 
první sada hracích kostek, kterou dle pověsti 
vynalezl hrdina trojské války. Gambleři ji 
důvěrně znají pod jejím latinským jménem – 
Fortuna.

Štěstí ve smyslu chvilkové citové bouře se 
z velké části kryje s lékařským termínem 
euforie – zveličeného psychického stavu 
většinou nevyplývajícího z běžné lidské čin-
nosti. Výjimku mohou tvořit sportovní triumfy, 
vydařený sex, ale i některé duchovní rituály 
a meditace. Jinak se euforie váže nejčastěji 
na určitý typ drog nebo je ve spojitosti s psy-
chiatrickými či neurologickými poruchami. 

Pokoušet štěstěnu je krajně nerozumné 
a vstupovat do umělých rájů je smrtelně ne-
bezpečné. Statistiky se různí, popřípadě 
neexistují, ale můj profesionální úsudek mě 
vede k závěru, že vstup do Cizinecké legie je 
menší hazard s životem, než pokoušení štěs-
těny (vysoká sebevražednost gamblerů) 
a hledání umělých rájů (předávkování).

Ano, existují lidé s přirozenou převahou 
spokojené až šťastné nálady. Od kolébky po 
hrob. Není jich až tak málo, jsou však nená-
padní. Nemají v povaze někoho svou radost-
ností válcovat. Nejsou to lvi salónů ani lehko-
ústí baviči. Bývají však připraveni se o své 
radostné vidění světa podělit, diskrétně, bez 
divadélka. S takovými lidmi je nám dobře 
a mnohdy ani nevnímáme proč. Lze je dobře 
identifikovat v krizových situacích. S trpícím 
dovedou zůstat tak dlouho, jak on potřebuje. 
Někdy mlčky, jindy v útěšném hovoru. Mohou 
takovými být, protože je nežene neklid z toho, 
že ve svém životě něco promarnili. Jsou 
trpěliví s druhými i sami se sebou. 

PhDr. Jaromír Matoušek

časopisů publikoval verše i pověsti v národ-
ním duchu, pohádky, mravoučné povídky , 
bajky i divadelní hry. Soupis jeho zveřejně-
ných i rukopisných děl čítá více než dva 
tisíce položek.

Několik mohyl v okolí Rataj objevil v 70. 
letech 19. století i Hrašeho mladší bratr 
Hynek, který se však později archeologii již 
nevěnoval.

Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

Naučná stezka Jana Karla Hraše 
v Ratajích, první archeologická 
naučná stezka v jižních Čechách

Ve čtvrtek 25. 9. 2014 byla v Ratajích 
slavnostně otevřena první naučná stezka 
v jižních Čechách, která je zaměřená speci-
álně na archeologii. Kromě archeologů, 
představitelů obce, kteří se podíleli na jejím 
vzniku, a řady občanů byl přítomen jako 
vzácný hosti předseda České archeologické 
společnosti PhDr. Karel Sklenář, CSc. 
Z Prahy. Součástí akce byla i přednáška 
doc. O. Chvojky o nedávno ukončeném 
výzkumu sídliště z mladší doby bronzové Jan Karel Hraše v katastru obce.

(2. 4. 1840 Rataje – 6. 5. 1907 Náchod) Naučná stezka J. K. Hraše je věnována 
jednomu ze zakladatelů jihočeské, potažmo Nejvýznamnější ratajský rodák, Jan 
české archeologie, rodákovi z obce Rataje. Karel Hraše, je zakladatelem a průkopníkem 
V roce 2007 byla péčí obce Rataje na jeho archeologie v jižních Čechách a významná 
rodném mlýně odhalena pamětní deska, kulturní osobnost druhé poloviny 19. století. 
naučná stezka vznikla jako další připomínka Hraše se narodil 2. 4. 1840 v ratajském 
této osobnosti. Na jejím vzniku spolupra-mlýně a již záhy začal projevovat zájem 
covalo vedení obce s archeology a historiky, o nejstarší historii svého kraje. V letech 1861 
kteří již několik let provádějí drobné až 1864 navštěvoval v Praze přednášky 
i rozsáhlejší výzkumy v širším okolí Rataj. Po Jana Erazima Vocela, prvního profesio-
více než století tak pokračují v badatelské nálního archeologa v Čechách, který v roce 
práci, kterou J. K. Hraše v 19. století započal. 1862 uvedl Hrašeho do Archeologického 

sboru Národního muzea. J. K. Hraše pak 
působil v letech 1865–1868 jako středoškol-
ský profesor dějepisu, zeměpisu a češtiny 
v Litoměřicích a od roku 1868 v Náchodě, 
kde byl mj. ředitelem měšťanské školy a za-
kladatelem náchodského muzea (roku 
1880). Zemřel dne 6. 5. 1907 v Náchodě.

Přestože J. K. Hraše strávil téměř celý 
svůj život v jiných místech Čech, velmi často 
se do svého rodného kraje vracel. Jeho 
velice plodná činnost byla zaměřena přede-
vším na průzkum povodí říčky Smutné, kde 
objevil, prozkoumal a publikoval celou řadu 
pravěkých mohyl. Takto koncipovaný syste-
matický průzkum neměl ve své době 
obdoby. Již v roce 1863 publikoval Hraše 
vůbec první plánek jihočeského mohylového 
pohřebiště Na homoli u Rataj. Až do 90. let 
19. století pak systematicky prováděl další 
své výzkumy v této oblasti, z nichž můžeme Stezka zahrnuje sedm informačních 
uvést výkopy mohyl na Chlumu u Sepekova, zastavení (tabulí), která jsou umístěna vždy 
u Rataj, Bechyně, Srlína, Zběšic, Hanova aj. poblíže míst, na kterých Hraše působil či 
Do historie archeologického poznání jižních kterými se během svého života badatelsky 
Čech vstoupil Hraše také svým zásadním zabýval. Každá tabule obsahuje v levé části 
výzkumem mohylového pohřebiště v Plavu informace k lokalitě a Hrašeho výzkumu na 
u Českých Budějovic v roce 1866, který ní, v pravé části pak seznamuje zájemce se 
provedl spolu s českobudějovickým obchod- současným pojetím archeologie, způsobem 
níkem Františkem Stulíkem. Ze získaných a metodami výzkumu i zpracováním 
nálezů uspořádali na podzim 1866 vůbec výsledků. Součástí je i bohatá obrazová 
první ryze archeologickou výstavu v Če- dokumentace, použity jsou některé dobové 
chách. Výsledky svých archeologických Hrašeho kresby, ale i fotografie ze součas-
výzkumů J. K. Hraše pravidelně publikoval ných výzkumů a nových nálezů. Stezku je 
zejména na stránkách Památek archeolo- možno projít buď jako procházky k jednotli-
gických i dalších odborných časopisů. vým lokalitám, nebo jako souvislý cca 15 km 
Hrašeho archeologické nálezy jsou částeč- dlouhý výlet po obou stranách říčky Smutné 
ně dochované v Městském muzeu v Bechyni s jejím překonáním pod obcí Haškovcova 
a v Národním muzeu v Praze. Lhota po lávce. V některých místech je trasa 

Kromě archeologie se J. K. Hraše upřesněna směrovými tabulkami, v tisku je 
věnoval také historii, etnografii a folkloristice, i průvodní list stezky.
napsal mnoho knížek pro mládež a v řadě Mgr. Jiří Beneš
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informuje, že směrem dolů vlevo vede 
původní přístupová cesta od starého 
nádraží do Bechyně k bývalému přívozu a že 
je tam krásný výhled. My vyrážíme směrem 
vpravo do mírného kopce. Po můstku Tentokrát si projdeme trasu zvanou domy. Při pohledu vlevo spatříme nad řekou 
přejdeme potůček a vpravo jdeme opět po Bechyňské výhledy, možná však trochu skály s bechyňským zámkem a klášterem. 
zelené, která nás dovede k vyhlídce Vojty netradičně, a to z náměstí T. G. Masaryka. Stále po zelené trase odbočíme do stráně 
Náprstka. Odtud si můžeme prohlédnout Mezi budovami České spořitelny a Domova vpravo. Zde vystoupáme po schůdcích na 
bechyňský most v celé jeho kráse. Vyrazíme pro seniory ve spodní části náměstí vyhlídku nazvanou po doktoru Jiřím Guthu – 
směrem k mostu směrem doleva. Ještě před projdeme k bechyňským schodům. Vydáme Jarkovském. Sejdeme zpět na zelenou 
mostem nás informuje naučná tabule o tom, se po nich dolů a po pár krocích se nám a vydáme se směrem vzhůru po pěšině. 
že se nacházíme v evropsky významné otevře nádherný výhled na řeku Lužnici Následuje rovinka s plotem po pravé ruce. 
lokalitě „Lužnice a Nežárka“. Kromě fotek s jezem a na Zářečí na protějším břehu. Po Pěšina nás opět zavede postupně ke 
a popisů vzácných živočišných druhů si levé straně můžeme vidět obraz sv. Fran- schůdkům vedoucím doleva dolů na druhou 
můžeme prohlédnout i zajímavé ortofoto-tiška z Assisi s moudrým nápisem: Bože dej vyhlídku nazvanou po architektu Vratislavu 
mapy této lokality. nám milost přijmout s klidem vše, co nelze Pasovském, jež poskytuje výhled na zámek, 

Vydáme se zpět směrem do Bechyně změnit, odvahu změnit věci, které by se klášter se zahradou a architektonické 
přes most, vychutnáme si pohled na město, změnit měly a moudrost odlišit jedno od skvosty – vily Elektru, Lidušku a Křižíkovu 
řeku a její nádherné údolí. druhého. vilu. Mezi stromy směrem vpravo spatříme 

Sestoupíme po schodech dolů strání i vršky lázeňských domů. V. Š.
plnou podzimních barev nad námi a výhle- Poté se opět vydáme pěšinou doleva 
dem na řeku pod námi. Dole pokračujeme po a napojíme se na cestu vedoucí za chatami 
proudu řeky, kolem Penzionu pod skalou. za mostem. Po levé straně uhneme před 
Napojíme se na žlutou trasu a přejdeme řeku prvním plotem (po zelené) na pěšinu, která 
po mostě do Zářečí. Za náměstíčkem nás vede nejprve po rovině a pak dolů až 
uhneme doleva a jdeme po zelené mezi k rozcestníku „Na staré cestě“, který nás 

Celková délka trasy: 1,911 km
Stoupání: 106 m
Klesání: 48 m
Nejnižší bod: 357 m
Nejvyšší bod: 408 m

stále keramická škola, i když dnes nese jiný 
název). Jednání proběhlo před mnoha lety 
a bylo vyvoláno po navýšení nájemného 
majitelem bechyňského zámku v bývalém 
paarském pivovaře, kde jsou sbírky AJG 
uloženy i vystavovány. Už v té době hrozilo ...tak nám seberou, nebo už 
přeložení sbírek do krajského města. Proto sebrali Alšovku?
se již tehdy hledala cesta záchrany sbírek, 

Parodie na Švejka i na nás, na Bechy- aby zůstaly natrvalo v Bechyni, a jednou 
ňáky. To, co napsal v minulém čísle tohoto z cest byla i podpora z fondů EU. Zde bylo 
zpravodaje bechyňský rodák a můj kamarád vysvětleno, že vše musí proběhnout za 
Pavel Šmidrkal, sedí, mluví nám všem součinnosti města, školy, AJG a jejího 
z duše. zřizovatele, Jihočeského kraje. Jednali jsme 

Jen ten závěr článku o tom „nepřetržitě s tehdejším místostarostou města i na 
střílet do nemravně uvažujících úředníků nejvyšších místech Jihočeského kraje. Zde 
šípy s hroty argumentů“, bohužel míří s těmi jsme nalezli plné pochopení, ale i radu, že 
šípy i do našich řad. Jihočeský kraj snahu podpoří (i bez fondů 

Osobně jsem byl přítomen jednání se EU), ale agendu si musíme udělat sami 
zástupci AJG u bývalého ředitele keramické v Bechyni, informace jsme předali panu 
školy v Bechyni (Pro nás Bechyňáky je to místostarostovi…

A po mnoha letech, kdy nám zase „teče 
do bot“, konečně začínáme jednat. Snad 
nebude pozdě.

Ještě jedna poznámka.
Je pro mne nepochopitelné, že s řešením 

takové pro město klíčové záležitosti, 
a potažmo, o které víme tolik let, jsme se 
neobrátili na našeho dalšího bechyňského 
občana, rodáka, patriota a poslance, pana 
ing. Miroslava Kalouska. Všichni víme, že 
Bechyni vždy pomohl a nadále ochotně 
pomáhá. Kdo nevěří, může se na to zeptat 
místních hasičů i tělovýchovné jednoty.

Posouzení nechám na našich občanech, 
jistě si udělají úsudek sami.

Štefl Josef
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KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 24. listopadu / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma „

“.
Mezní životní 

situace

VLADIMIR KIVA NOVOTNÝ

MAGDA ADA JOHNOVÁ

3V1 COŠ

Vernisáž 1. listopadu / 19.00 hodin / Galerie 2+1
Výstava fotografií a představení knihy Nová ticha.
Zahraje DJ Mushroom.

VÝSTAVY

Vánoční výstava 9+ 2014
Vernisáž v sobotu 15. listopadu / 15. hodin / Galerie Galvína

.Vystavující – pedagogové SUPŠ Bechyně + hosté

KURZY, PŘEDNÁŠKY, SETKÁNÍ...HUDBA, ZÁBAVA

BABÍ LÉTO
Čtvrtek 27. listopadu / 17.00 hod. / KD Bechyně – RC Hrošík / 
Vstup zdarma
Srdečně zveme aktivní seniory k posezení a popovídání o životě 
u šálku čaje. Během setkání procvičíme také paměť a tělo.

KAREL PLÍHAL 

Pondělí 10. listopadu / 19 hod.
Velký sál / Vstupné 220 Kč na místě, v předprodeji 190 Kč
Výborný český kytarista, zpěvák, skladatel, textař, hudební 
režisér a aranžér. Za album Vzduchoprázdniny získal cenu 
Anděla v kategorii Folk & Country. 
Čeká vás jemná, hravá a vtipná poetika v komorní atmosféře. 
Pořad není vhodný pro děti do 12 let.
Předprodej v kanceláři KD, on-line www.kulturnidum.cz

Vzduch
oprázd

niny

PODZIMNÍ ZÁBAVA 

ERROR A VIVAT BLACK SABBATH
Pátek 7. listopadu / od 20.30 hodin / Velký sál / Vstup 50 Kč
Podzimní zábava bechyňské kapely Errror s táborskou kapelou 
Vivat Black Sabbath.
Bližší informace na http://bandzone.cz/errror 

Výstava prací žáků SUPŠ Bechyně
Od 1. října / Galerie U Hrocha 
Přístupné v době konání akcí v Rodičovském centru a malém sále 
KD, jinak na zazvonění nebo po dohodě na tel. 381 213 338.

UGANDA – těžký život v přírodním ráji

ČESKÉ LÁZNĚ V PROMĚNĚ ČASU
Čtvrtek 6. listopadu / od 17.00 hod. / RC Hrošík / Vstup 30 Kč
Přednáška regionalistky Bc. Blanky Kopřivové doplněná obrazovou 
prezentací.

O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ 

neboli o intimních slastech a strastech

DR. RADIM UZEL 

A PÍSNIČKÁŘ PEPA ŠTROSS

Středa 19. listopadu / od 19. hod. / Malý sál / Vstup 150 Kč na 
místě / 120 Kč v předprodeji
Poutavé, rozhodně poučné, ale také nesmírně humorné 
vyprávění známéno sexuologa Radima Uzla je protkáno 
písničkami a básněmi Villona, Preverta a Kainara 
v podání Pepy Štrosse. Jde 
o minimálně dvě hodiny 
vkusné zábavy, humoru, 
ale i ponaučení na ještě 
donedávna tabu-
izované téma. 

Předprodej v kanceláři KD, 
rezervace on-line 

na www.kulturnidum.cz

Čtvrtek 13. listopadu / 17.00 hod. / RC Hrošík / Vstupné 
dobrovolné Do tajů africké Ugandy nás zavede Věra 

Karasová, adoptivní matka dvou tamních 
dětí. V roce 2012 se rozhodla „svá“ 
děvčata osobně navštívit. A nyní nám dá 
nahlédnout do nuzných poměrů obyvatel 

této nádherné rovníkové země, která je také 
domovem vzácných horských goril. Možná si při 

pohledu na odlišný způsob života porovnáme vlastní 
žebříček hodnot… Poutavé vyprávění a promítání bude 
zpestřeno ochutnávkou pravé ugandské kávy, čaje a prodejem            
domorodých výrobků.
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Provoz 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
Úterky a pátky / 9.30–10.30 hodin / děti 1 – 3 roky

+

+

+

+

Vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

VÝROBA TYKADEL PRO SVĚTLUŠKY
Pondělí 3. listopadu / 9.00 – 11.00 hod. / dopolední herna 
Přineste si čelenky, pro vaše dětičky či vás maminky

HAD LEZE Z DÍRY
Pondělí 10. listopadu / 9.00–11.00 hod. / dopolední herna 
Malování a zdobení papírových ruliček

Pondělí 17. listopadu HERNA NEBUDE – státní svátek!!!

OPIČINY SKOPIČINY
Pondělí 24. listopadu / 9.00–11.00 hod. / dopolední herna

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME

Úterý 4. listopadu / od 
17.00 hod. / od kašny na 
nám. T. G. M. / Do KD vstup 
20 Kč dítě, 30 Kč dospělý, 
rodinné vstupné 50 Kč
Se svatým Martinem bude-
me hledat světlo, a sladké 
překvapení.
Následně si v kulturním do-
mě užijeme hraní, soutěže 
a radovánky. 
Lampiony a dobrou náladu 
s sebou!

II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Neděle 7. prosince / 17.00 hod. / Zámek Bechyně

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

Dobrovolnice RC Hrošík uvítají do svých řad další posily 
z řad maminek či babiček, které by vypomohly s chodem 
rodičovského centra. Hlaste se prosím v době otevření 
herny u přítomné dobrovolnice.

POHYBOVÉ AKTIVITY

FIT ORIENT (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 
Zdravé a efektivní cvičení pro všechny věkové kategorie. Pomáhá 
získat pevné, dlouhé a štíhlé svaly, ohebnou páteř a klouby bez 
bolestí, příznivě 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, kterým dochází ke spalování kalorií a zároveň 
k 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
Zumbatomic 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
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.

SM SYSTÉM
Středy do 26. listopadu / 17.00–18.00 hod. / Klubovna KD

SM = stabilizační a mobilizační systém. Metoda je založena na 
aktivním cvičení s elastickým lanem, vhodná pro každý věk. 
Info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

Středy do 17. prosince / 8.30–9.30hod. / Klubovna KD

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“ 
Úterky od 11. listopadu / 19.30–20.30 hod. / RC Hrošík / 
Vstup 20 Kč
Přijďte se prostě jen tak vytancovat ze starostí všedního dne. 
Kocourům vstup zakázán!
Info pí. Papoušková, tel. 777 223 834, program@kulturnidum.cz

NOVINKA

REJ 
SVĚTLUŠEK

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

ČARODĚJNICE Z KUMBÁLU 

A DVA KLÍČE
Sobota 22. listopadu / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstup 40 Kč
Francouzská pohádka o tom, jak si Pierre dům za pět franků koupil 
a v kumbále se mu usadila čarodějnice. A druhá, česká pohádka o 
Jeníkovi, který byl čertu zaprodán a svým dobrým srdcem se 
vykoupil, svou milou získal, ztratil a znovu našel.
Hraje Téměř divadelní společnost ČB

TRADICE

I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Neděle 30. listopadu / 17. hod. / nám. T. G. M. / Muzeum
Rozsvícení vánočního stromu starostou města, vystoupí 
NUZICKÝ ZVONEK, adventní trh v městském muzeu.

III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Neděle 14. prosince / 17.00 hod. / ZUŠ V. Pichla – klášter
Změna programu vyhrazena

IV. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Neděle 21. prosince / 17.00 hod. / nám. T. G. Masaryka
Troubení z věže 

VÁNOČNÍ KONCERT MLADÝCH KAPEL
Čtvrtek 25. prosince / Kulturní dům



+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

4. 11. úterý RM band
5. 11. středa Echo
6. 11. čtvrtek Allegro band
8. 11. sobota Mr. Driver

11. 11. úterý Technicz
13. 11. čtvrtek Countrio
16. 11. neděle Cora
18. 11. úterý Technicz
20. 11. čtvrtek Echo
22. 11. sobota Mr. Driver
25. 11. úterý RM band
29. 11. sobota Countrio

7. 11. pátek Technicz
14. 11. pátek Mr. Driver
21. 11. pátek Allegro band
28. 11. pátek Cora

3. 11. pondělí Escalona
10. 11. pondělí Malá muzika
17. 11. pondělí Escalona

   

Vánoční koncert – kavárna:
19.00 – 20.30 hod.
Vstupné 30 Kč

24. 11. pondělí Luňáčci
   

Vánoční koncert – LD Olga: 
od 13.00 hod. Zdarma

27. 11. čtvrtek MŠ Jahůdka 

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

Taneční večery – sál
Vždy od 19.30 do 23.00 hod.
Vstupné 35 Kč

Pohlazení od písničky – sál / 
kavárna
Vždy od 19.00 do 20.30 hod. 
Vstupné 30 Kč

KINO BECHYNĚ
LISTOPAD 2014

8. SOBOTA V 17.00

TŘI BRATŘI
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, 

Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na 
zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče 

jim mohli předat hospodářství.

12. STŘEDA VE 20.00

ZMIZELÁ
Jedním z nejočekávanějších filmů 

letošního podzimu je adaptace knižního 
bestselleru Gillian Flynnové.

Nick Dune zjistí, že se jeho manželka 
Amy ztratila v den jejich pátého výročí 

svatby. Začíná zoufale hledání, zapojuje 
se policie, dobrovolní pátrači… 

Kdo je oběť a kdo zločinec?

15. SOBOTA VE 20.00

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Hazel a Gus jsou dva výjimeční 

teenageři, které spojuje kousavý humor, 
pohrdání konvencemi a především 
láska, co s nimi cloumá. Seznámili 

a zamilovali se během setkávání na 
sezeních podpůrné skupiny pro boj 

s rakovinou. 

17. PONDĚLÍ V 17.00

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
Příběh poskočil o pět let dopředu 

a z Blpu se stal dračí ráj, kde se lidé 
a draci navzájem respektují a mají se 
rádi. Škyťákova kamarádka Astrid je 
hvězdou dračích závodů, ve kterých 

hravě poráží ostatní vikinské teenagery, 
zatímco Škyťák dává přednost letům 
s Bezzubkou, během nichž objevují 

nové světy a nové draky.

21. PÁTEK VE 20.00

INTERSTELLAR
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, 

je skupina výzkumníků pověřena 
nejdůležitějším posláním v lidských 

dějinách: cestou za hranice naší 
galaxie, při které má za úkol najít mezi 

hvězdami pro lidstvo nový domov.

26. STŘEDA VE 20.00

ANNABELLE
John Form našel pro svou nastávající 

dokonalý dárek – krásnou starou 
klasickou panenku oděnou do 

sněhobílých svatebních šatů. Jedné 
hrůzné noci vtrhnou do jejich domu 

vyznavači satanského kultu. Prolitá krev 
a hrůza nejsou to jediné, co za sebou 

nechávají. 

29. SOBOTA V 17.00

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Objevte tajemství nejlepších 

a nejvtipnějších supertajných agentů 
světa. Jsou to nejen veselí a povedení 

ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná 
jednotka tajných agentů. 

+Kino v Bechyni digitální

Zastupitelé města v rozpočtu na rok 2014 
schválili finanční prostředky potřebné 
k záchraně kina instalováním digitální 
technologie dle standardů DCI, nahrazující 
postupně zanikající klasický filmový formát – 
35mm film. Nová technologie umožňuje 
projekci 2D filmů bezprostředně po jejich 
premiéře i alternativní obsah. Je rovněž 
připravena v případě zájmu a schválení 
financí na možnost rozšíření o 3D systém.

Z elektronické soutěže vyšla jako vítěz 
firma AV MEDIA, která patří k nejzkuše-
nějším v oblasti kinematografie u nás. 
Instalace techniky i nového stříbrného 
plátna probíhala v měsíci srpnu, následo-
valo pak dolaďování celého kompletu – 
obrazu, zvuku, pokladního systému i pro-
školování obsluhy. Současně byl opraven 
a vymalován strop sálu, na původní parketo-
vou podlahu byl rovněž položen zátěžový 
koberec. Opraveny a vymalovány byly 
i ostatní veřejnosti přístupné prostory 
budovy kina. Protože je snaha zachovat kinu 
jeho retro styl a připomínat jeho minulost, 
byla v předsálí umístěna původní, dnes již 
historická promítací technika a malá 
fotogalerie k bohaté historii kina. Zbývá jen 
bechyňskému kinu popřát co nejvíce 
spokojených návštěvníků.

KNIHOVNA

+Virtuální kolega 
v knihovně

Nastal čas podzimních plískanic, jak rádi 
říkáme, ven by ani psa nevyhnal. Přesto 
ještě dokončujeme úklidové práce na 
zahrádkách. Věříme, že opět nastane ta 
správná doba zvýšeného zájmu o četbu 
a opět se s našimi návštěvníky budeme 
častěji setkávat při výběru vhodné knížky pro 
ukrácený dlouhých podzimních a zimních 
večerů. Přicházíme s novou nabídkou 
možného počítačového vzdělávání v naší 
knihovně, a to zdarma pomocí výukového 
webu http://www.virtualnikolega.cz 
zaměřeného na praktické počítačové 
dovednosti. Kurzy jsou určené pro začá-
tečníky a mírně pokročilé, nicméně i ti, kteří 
používají počítač zcela běžně, se 
s Virtuálním kolegou mohou naučit ledacos 
nového. Základem výuky jsou názorné 
videoukázky komentované zkušenými 
lektory, které jsou srozumitelné i úplným 
začátečníkům. Takže nemusí čekat na 
pomoc někoho jiného, zvládnou to zcela 
sami. Pro pokročilejší je určená řada tipů 
a triků, které mohou významně usnadnit 
práci na počítači. Součástí jednotlivých lekcí 
jsou cvičení nebo interaktivní kvízy, na 
kterých si uživatel ověří, co se naučil. 
Virtuálního kolegu lze studovat systematicky 
kurz po kurzu, výklad je koncipován tak, aby 
na sebe navazoval a postupovalo se od 
nejlehčí látky po tu nejsložitější. V případě, 
že student potřebuje nalézt rychle konkrétní 
odpověď na daný problém, může využít 
vyhledávání podle klíčových slov. Každý 
návštěvník se může v knihovně naučit nejen, 
jak napsat dopis ve Wordu, odeslat ho 
emailem, vyhledávat informace na internetu, 
telefonovat pomocí služby Skype, založit si 
účet na facebooku, ale i jak upravit fotku 
nebo obrázek pomocí grafických programů 
zdarma, jak si založit webové stránky, nebo 
prezentovat svoji firmu. Pokud ho zaujme 
nějaká lekce a chtěl by ji studovat i doma, lze 
si jednotlivé balíčky zakoupit přímo na 
stránkách Virtuálního kolegy.

Pokud se rozhodnete využít nabízené 
služby stačí přijít, domluvit si termín návštěv 
v provozní době knihovny a pak už si 
u počítače k tomu určenému sednout 
a studovat! Věříme, že této služby využijete, 
je tu pro vás a v knihovně opravdu zdarma!

Zveme všechny příznivce knihovny 
a zájemce o historii města na další příjemné 
posezení u kávy nebo čaje 26. 11. 
v 17 hodin. Promítneme fotografie i doku-
menty získané od nadšených badatelů, díky 
kterým si připomínáme 150. výročí založení 
Městské knihovny v Bechyni. Ještě jednou 
děkujeme za jejich přízeň a úsilí při 
dohledávání všech materiálů!

EH
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Už popětadvacáté, z toho podvacáté 
v Bechyni, proběhlo ve dnech 16.–19. října 
Nahlížení – Celostátní dílna středoškolské 
dramatiky a mladého divadla. V rámci akce 
vystoupilo osm vybraných souborů 
z různých míst ČR (tentokrát z Prahy, Plzně, 
Jihlavy, Olomouce, Uničova a Boskovic). Na 
vystoupení navazovaly dílny, založené na 
neobvyklé reflexi zhlédnutých představení 
prostřednictvím postupů tzv. optické poezie. 
Vzniklé výtvory se pak staly východiskem 
společných diskusí, usilujících o hlubší 
nahlédnutí do struktury jednotlivých insce-
nací i do práce jednotlivých souborů. 
K diskusím byli přizváni dva zkušení lektoři, 
herečka a režisérka Michaela Homolová 
a divadelní dramaturg, dramatik, básník 
a pedagog Vladimír Fekar.

K nejzajímavějším patřila inscenace Nazí 
souboru BUDDETO! ze soukromé ZUŠ 
Trnka v Plzni, vytvořená na základě stejno-
jmenného románu Ivy Procházkové (v letoš-
ním roce už slavila velký úspěch na 
celostátních přehlídkách Šrámkův Písek 
a Jiráskův Hronov). V neděli dopoledne 
uzavřeli přehlídku hosté ze Slovenska, 
soubor Zasesmelendve ze ZUŠ J. Rosinské-
ho v Nitře, působivým představením 
inscenací tří balad K. J. Erbena pod názvem 
Kým kohúty noc zaženú. S nadšeným ohla-
sem se ovšem setkal také páteční Ambientní 
večírek v kinokavárně s DJ Mushroomem, 
který pro účastníky jubilejního ročníku dílny 
zajistil ředitel KS města Bechyně Štěpán 
Ondřich.

25. ročník Nahlížení pořádali NIPOS-
ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku 
ve spolupráci s KS města Bechyně a 
spolkem Tatrmani.

-jah-

mapovaly a teoreticky osvět-
lovaly zaměření a práci zahra-
ničních hostů. 

Komorní i velkolepá byla 
setkání s autory, které osud 
odvedl z Čech do ciziny. Ilustrá-
tor Petr Sís a romanopisec 
a scénárista Jan Novák zaplnili 

I v letošním roce se Kulturní středisko dolní sál Střelnice k prasknutí, ale plno bylo 
města Bechyně zapojilo do spolupráce na i na dalších setkáních: čtení Dory Kaprálové 
organizaci mezinárodního festivalu malých a Magdaleny Platzové, autorů Revolver 
nakladatelů Tabook v Táboře. Chtěl bych se Revue Martinem Ryšavým a Terezou 
krátce ohlédnout za dny přeplněnými Límanovou v Baobabu – Dílně, divadélku 
výjimečnými událostmi a poreferovat všem, a vyprávění Pavlíny Brzákové... Tradičně 
kteří u toho nemohli být. Cesta ke knize, úspěšné bylo čtení autorů nakladatelství Fra 
cesty za knihou, cesty životní, cesty z donu- v Aux café i setkání se současnými slove-
cení, cesty duchovní... Cesta jako nutný nskými nakladateli nebo setkání s redaktory 
pohyb člověka k poznání: toto téma bylo při revue Salve.
letošním festivalu všudypřítomné. Vinulo se Stejně jako v loňských letech se Tabook 
především hlavní dramaturgickou linií intenzivně věnoval tématu, které je pro 
a velmi konkrétně se projevilo i v profesio- festival už tradiční (a v Čechách i Evropě 
nálním programu. ojedinělé), a to obrazové knize. Výstava 

Festival začal již ve čtvrtek setkáním v Galerii u Radnice představuje dva výrazné 
s mimořádnou osobností českého literární autory mladší generace norského ilustrátora 
i duchovního světa zemským rabínem, spi- Bjorna Rune Lieho a českou výtvarnici, 
sovatelem a dramatikem Karolem Sidonem. nakladatelku a ilustrátorku Alžběta Skálové, 
Pozvání přijal i Lubor Dohnal, šéf katedry v galerii 140 se protnuly práce studentů 
scénáristiky na Famu a Sidonův přítel, ale z Německa (Halle) a Prahy (VŠUP) – obě 
také kritik. Stali jsme se tak svědky výjimeč- výstavy jsou vidění až do prvního listopado-
ného rozhovoru nejen o nové Sidonově vého týdne, ve Vodárenské věži vystavovala 
knize, ale i o metodě psaní, myšlení, hledání čtveřice finalistek stipendia Miroslava 
a morálních postojích rabína spisovatele, Šaška, které bylo letos opět rozděleno pěti 
který symbolicky odstartoval dvoudenní autorům a autorským dvojicím (stipendium 
cestu současnou českou literární krajinou. Nadace M. Š. podporuje autory projektů 

Téměř šedesát malých kvalitních nakla- obrazových knih pro děti). Zahraniční hosté 
datelů vystavovalo knihy tentokrát ve festivalu: italské nakladatelství Corraini, 
společenském domě Střelnice: Tabook tuto teoretička a spisovatelka Sophie Van der 
klasicistní budovu z konce devatenáctého Linden, norský nakladatel Magikon, špa-
století osídlil doslova od hlavy až k patě. nělské nakladatelství Media Vaca, polská 
Horním sálem, elegantní čítárnou, kde měla novinářka a zakladatelka nakladatelství Mu-
k dispozici svůj fond i městská knihovna, chomor, maďarská socioložka a teoretička 
i expozicí zahraničních nakladatelství prou- dětské literatury Nóri Hamar, litevská výpra-
dily nejprve výpravy studentů a žáků (nejen) va vedená výtvarnicí Sigute Chlebinskaite... 
táborských škol, které se aktivně zúčastnily Vznikla nová přátelství, zcela samozřej-
programu šitému na míru (program pro školy mě se navázala i vydavatelská a autorská 
nabízel více než 10 akcí od čtení a setkání spolupráce. Chodilo se do divadla, do 
s autory po filmový seminář) a od pátečního hospody, na koncerty, na čtení, ve střelnici 
odpoledne do sobotního večera i stovky před Střelnicí si každý mohl vystřelit knihu 
návštěvníků ze všech koutů Čech, Moravy, v opravdové střelnici a všude se debatovalo, 
ze Slovenska, ale i zahraničních hostů. oddechovalo, poslouchalo, přednášelo, 
V dolním sále probíhal během obou dnů setkávalo. Za Kulturní středisko města 
bohatý profesionální program. V pátek Bechyně musím říci, že jsme načerpali 
dopoledne seminář pro knihovníky, knihkup- spoustu nových podnětů a důstojně jsme 
ce, učitele a vůbec knižní profesionály pod reprezentovali naše městečko. Bedekr 
názvem Cesta ke knize aneb Jak naučit děti z festivalu si lze půjčit v městské knihovně. 
číst. Odpoledne a v sobotu dopoledne 

Š. O. přednášky a komentovaná promítání, které 

NAHLÍŽENÍ
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+ Den evropských jazyků 
na Základní škole 

Františka Křižíka

musela navštívit 
5 stanovišť, které představovaly zmíněné 
jazyky a akční aktivitu s názvem „bojovka“.

Ve workshopu věnovanému českému 
jazyku se děti mohly seznámit s rozma-
nitostí (nejen) evropských jazyků, pokusily 
se identifikovat původ několika textů 
psaných v různých cizích jazycích, praco-
valy s cizími, archaickými slovy a slovy 
z místního dialektu.

Anglický workshop nebyl tak zcela 
věnován angličtině, spíše spočíval v získání 
představy o tom, s jakými evropskými jazyky 
se žáci ve svém životě setkali při cestách do 
zahraničí a pokusili se určit podoby určitého 
slova v několika cizích jazycích.

Německý workshop zahrnoval poslech, 
čtení a zpívání německé písničky s názvem 
Guten Tag a ruský workshop vyzval 
všechny k tomu napsat své jméno azbukou.

Vrcholem všech aktivit byla takzvaná 
„bojovka“, která spočívala v hledání 
jednoho slovíčka přeloženého do 20 
evropských jazyků – slovíčka opatřená 
vlaječkou dané země byla rozmístěna po 
celé budově školy a skupinky měly pracovní 
list s indiciemi, jak a kde je najít.

Doufáme, že si všichni tuto hodinu 
věnovanou rozmanitosti evropských jazyků 
užili a zároveň si odnesli i nové poznatky 
o evropské kultuře. 

Aneta Petrunova

Evropský den jazyků se slaví každo-
ročně 26. září, na základě prohlášení Rady 
Evropy z 6. prosince 2001 vydaného ke 
konci Evropského roku jazyků, který Rada 
Evropy uspořádala společně s Evropskou 
unií. Cílem svátku je propagovat jazykovou 
rozmanitost a studium jazyků v zemích 
Evropy.

Na počest tohoto významného dne se ve 
škole konala řada aktivit. Začali jsme 19. 9. 
2014 s prezentací Španělska, kterou nám 
připravila a předvedla slečna Kateřina 
Bínová, která se španělštině věnuje a něko-
likkrát už tuto zemi navštívila. Z časových 
důvodů prezentaci zhlédly jen děti z 5.A 
a 9.A a dozvěděly se základní informace o 
Španělsku a jeho kultuře, některým se také 
povedlo naučit se několik slovíček v tomto 
jazyce.

Hlavní část aktivit se konala ve čtvrtek, 
25. 9., kdy všichni žáci z druhého stupně 
absolvovali workshopy v jazycích vyučo-
vaných na škole (čeština, angličtina, 
němčina a ruština). Třídy byly rozděleny do 
skupin a každá skupina 

+
sochu v nadživotní velikosti. A pak už hurá Za sběr bylin do ZOO
domů podělit se o krásné zážitky.

Mgr. Lenka Nádvorníková

V úterý 23. 9. vyjelo 32 nejlepších 
sběračů léčivých bylin a pomerančové kůry 
ze ZŠ Fr. Křižíka za odměnu na výlet do ZOO 
ve Dvorci u Borovan. Počasí nám příliš 
nepřálo, ale ZOO jsme prošli ještě bez deště 
a zvířata se nám ukázala v celé své kráse. 
Asi nejvíce nás uchvátily nebezpečné 
kočkovité šelmy – několik druhů tygrů, lvi, 
rysi a levharti. Líbil se nám i medvěd, 
velbloud, watusi, buvol, osel, pony, jak, lamy 
i vzácně chované prase – mangalica. 
Zábavné bylo pozorovat opičky. Dalším 
zajímavým druhem zvířete byl tapír 
jihoamerický. Letošní novinkou je kolekce 
jedovatých hadů, největší ukázka různých 
druhů kober v ČR. V teráriu byli k vidění 
i chřestýši, zmije, kajman, trnorepy, želvy a 
krokodýli. Po prohlídce začalo pršet, ale to 
nám nevadilo, protože svačit už jsme mohli 
pod střechou v restauraci, kde si děti 
nakoupily suvenýry, hlavně plyšová zvířata. 
Cestou jsme se ještě zastavili u památníku 
Jana Žižky z Trocnova, kde má v parku 

1928

BECHYNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

ŠKOLA PRO DĚTI

+ Coca cola cup – 
kvalifikace

První kvalifikační kolo celostátního 
turnaje Coca cola cup sehráli naši fotbalisté 
v Týně nad Vltavou. Soupeři jim bylo domácí 
mužstvo ZŠ Hlinecká a ZŠ Fr. Křižíka 
z Bechyně. První duelem bylo bechyňské 
derby, ve kterém náš tým přesvědčivě 
zvítězil 7:2. Po brzkém vedení 3:0 hráči ke 
konci poločasu polevili v koncentraci a 
dovolili tak snížit na 3:2, ale ve druhém 
poločase přidali další čtyři branky a dotáhli 
zápas do vítězného konce. Ve druhém 
utkání proti domácím ZŠ Hlinecká se již 
projevil velký výkonnostní rozdíl a naši 
fotbalisté museli skousnout vysokou 
porážku 2:11. Po závěrečném duelu, který 
opět ovládli domácí hráči z Týna, skončil náš 
tým na druhém místě a nepostoupil tak do 
dalšího kola. Za bojovnost a přístup lze 
pochválit celý tým, z jednotlivců pak 
především Robina Caise, Václava Šťástku, 
Dana Tolingera, Denise Fana a Vaška Filipa. 
Příslibem do dalšího roku je hlavně hodně 
mladších fotbalistů v týmu.

Mgr. Jan Pazourek

+ Praktická (zvláštní) 
škola v Bechyni stále 

funguje!

Již po několikáté se ke mně dostala 
informace, že ZŠ praktická v Bechyni je 
zrušená. Tato informace je mylná a škola 
funguje bez přerušení od roku 1966. 
V současné době se pro bývalé zvláštní 
školy používá název ZŠ praktická.

Naši praktickou školu najdete v budově 
„staré“ školy, pod názvem MŠ a ZŠ Tábor, 
třída Čs. armády 925, odloučené pracoviště.

V letošním školním roce se v naší škole 
učí 10 žáků různého věku. Výuka všech 
ročníků probíhá v jedné třídě. Žáci pracují 
tempem, které je adekvátní jejich mentálním 
schopnostem. V současné době zajišťují 
výuku dva speciální pedagogové a učitelka 
angličtiny, docházející ze ZŠ.

Mgr. Renata Kubíčková 
třídní učitelka
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+ Projekt 72 hodin – 
Nebrblej, mákni a buď COOL!

Již podruhé se naše škola zúčastnila 
projektu „72 hodin“, který se v letošním roce 
konal v termínu od 9. do 12. října. Projekt je 
celostátní akcí, kde cílem je vytvořit prostor 
pro děti a mladé lidi a upozornit na hodnotu 
dobrovolnické práce. 

Letos se do projektu zapojilo 21 256 
dobrovolníků z  celé ČR, z toho z naší školy 
93 žáků a 5 třídních učitelů, kteří celé páteční 
dopoledne věnovali svůj čas a energii do 
úklidu města. Žáci šesté a sedmé třídy 
hrabali listí na ulici Libušina, v parku 
F. Křižíka a na náměstí T. G. M. „Osmáci“ 
a „deváťáci“ sbírali odpadky Na Libuši, Za 
Trubným a dalších částech města.

Po celou dobu trvání akce jsme měli krás-
né podzimní počasí a všichni zúčastnění 
měli radost a dobrý pocit z vykonané práce. 
Cíl uklidit naše město se nám podařil splnit!

Koordinátorka projektu 
Mgr. Jitka Radvanová

+ Projekt třídy 9.A – 
SVĚTOVÝ DEN VÝŽIVY 

Během měsíce září a října se žáci deváté 
třídy v hodinách výchovy ke zdraví věnovali 
tématu zdravá výživa.

Nejprve se rozdělili do dvojic a zpracovali 
v programu Power Point zadaná témata: 
Desatero zdravé výživy, jídelníček podle 
věku, omyly ve výživě, zdravá jídla pro děti a 
zajímavosti ze světa dětské výživy.

Dne 16. října své práce odprezentovali 
a také si připravili zdravou svačinu – lívance 
s ovesnými vločkami, chlebíčky s tvaro-
hovou pomazánkou a šopský salát. 
Nakonec v hodinách výtvarné výchovy 
k danému tématu vytvořili koláž.

Celý den – Světový den výživy – si 
„deváťáci“ pěkně užili a všichni si na 
zdravých svačinkách pochutnali.

Mgr. Jitka Radvanová

+ Co proběhlo a co 
chystáme v  SUPŠ

Z nového školního roku uběhly již dva 
měsíce. Během nich se uskutečnila výstava 
v Galerii M v  Milevsku, v  Galerii U hrocha 
v Bechyni (RC Hrošík), výtvarná skupina 
Devět + (výtvarní učitelé školy) vystavovali 
v Karlových Varech. Výborným počinem pro 
studenty školy byl poznávací zájezd do 
Říma, exkurze na Designblok 2014, kde 
měla naše škola zastoupení, a na Bienále 
grafiky 2014 v  Brně. Máme velkou radost 
z úspěchu na celostátní soutěži v ate-
liérové fotografii na veletrhu Vzdělání 
a řemeslo 2014 v Českých Budějovicích; 
Monika Plundrichová obsadila první, Dan 
Vančura třetí místo.

Proběhl první den otevřených dveří, při 
němž nás potěšil rostoucí zájem o keramiku, 
o víkendu 11.–12. 10. 2014 jsme se 
zúčastnili Dnů otevřených ateliérů 2014 
(nabízeli jsme modelování, točení, kresbu 
a malbu a grafiku) a zorganizovali první 
přípravný kurz k talentovým zkouškám 
v sobotu 18. 10. 2014.

Zájemce o studium zveme na druhý den 
otevřených dveří v pondělí 3. 10. 2014 od 
8.00 do 16.30 a také na druhý přípravný 
kurz k talentovým zkouškám v sobotu 
15. 11. 2014. Rovněž se budeme účastnit 
burz škol (Milevsko, Tábor, Jindřichův 
Hradec, Písek, Strakonice, Prachatice atd.). 
Zároveň připravujeme vánoční prodejní 
výstavu prací učitelů v Galerii Galvína.

6.–7. 11. 2014 se uskuteční meziná-
rodní točířská soutěž pro studenty 
středních škol s keramickým oborem. Je to 
akce, která má mnohaletou tradici a pevně 
věříme, že se naši studenti mezi soutěžícími 
neztratí. Děkujeme všem, kteří soutěž 
podpořili sponzorskými dary. O průběhu 
soutěže přineseme informace v prosin-
covém Městském zpravodaji.

Protože keramika je jednou z priorit naší 
školy, podali jsme žádost o zřízení 
dálkového pomaturitního studia oboru 
technologie keramiky. Tento obor byl na 
naší škole již před řadou let zrušen, 
v současné době se nikde v Čechách neučí. 
Pokud bude schválen, budeme jedinou 
školou v Čechách, která může zajistit 
absolventům maturitu v tomto oboru. Při 
žádosti o zřízení oboru jsme vycházeli 
z potřeby keramických firem (Lasselsberger, 
Laufen, PD Refraktories aj.), které žádost 
podpořily, stejně jako Silikátový svaz. 
Věříme, že žádost bude schválena a že od 
1. 9. 2015 budeme moci rozšířit nabídku 
studijních oborů na naší škole.

Jiří Novotný, 
SUPŠ Bechyně

Účastníci zájezdu do Říma – SUPŠ
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+
vizovaného výbušného zařízení). Ke Návštěva pozorovatelů 
statickým ukázkám mimo vlastních ženijních 

podle Vídeňského a záchranářských těžkých strojů patřily i 
vozidla PANDUR 4. brigády rychlého dokumentu u ženistů 
nasazení.v Bechyni

S výsledkem návštěvy byli inspektoři 
spokojení. „Každý voják je specialista a my V rámci několikadenní návštěvy ČR 
jsme měli možnost spatřit pestrou škálu zavítali pozorovatelé z dvaceti šesti 
jejich činnosti včetně každodenní rutiny. členských zemí Organizace pro bezpečnost 
Můžete být pyšní na takové vojsko,“ uvedl a spolupráci v Evropě a Korejské republiky 
mluvčí skupiny, plukovník Axel Schneider, v úterý 14. října k 15. ženijnímu pluku do 
příslušník Bundeswehru, a současně Bechyně. Obdobné inspekce se v členských 
vyzdvihl pracovní nasazení bechyňských státech OBSE konají jednou za pět let a vždy 
vojáků: „Rok je příliš krátký na všechny zahrnují návštěvu vojenského zařízení 
aktivity, které mají vaši ženisté naplánovány a letecké základny. 
v kalendáři.“

Velitel pozemních sil generálmajor Ján Svůj pobyt pozorovatelé ukončili 
Gurník a velitel pluku plukovník Robert návštěvou středověkého kláštera s kostelem 
Bielený seznámili čtyřicet pět inspektorů Nanebevzetí Panny Marie v Bechyni.
s činností ženijního pluku a jeho úkoly 
v rámci Pozemních sil. V průběhu celoden- zpracovala, foto: kapitánka Miroslava 
ního programu navštívili některá zařízení Štenclová, tisková a informační důstojnice 
a výcvikové prostory jednotek pluku a sezna- 15. ženijního pluku
movali se s chodem celého útvaru. Zajímala 
je nejen běžná činnost vojáků či zajištění 
ostrahy objektů, ale 
i spolupráce s civilním 
sektorem v případě 
nasazení při likvida-
cích živelních pohrom. 

V rámci dynamic-
kých ukázek zhlédli 
pokládku mostního 
pole mostního auto-
mobilu AM 50, odmi-
n o v á n í  p r o s t o r u  
pomocí odminovacího 
s t r o j e  B o ž e n a  5  
a ukázku činnosti roty 
EOD (Exp los i ves  
Ordnance Disposal) – 
likvidaci IED (impro-

Republikové 
kolo soutěže 
výtvarných 
oborů ZUŠ

Na konci září a počátku 
října proběhla národní přehlídka a soutěž 
výtvarných oborů ZUŠ České republiky 
v moravském Šternberku. Za výtvarný obor 
naší ZUŠ Václava Pichla postoupil 
z krajského kola výtvarný projekt Krajina, 
který byl k vidění na výstavě výtvarného 
oboru minulý školní rok v galerii Galvína a na 
krajské přehlídce v Regionálním muzeu 
v Českém Krumlově. Samotný postup „na 
republiku“ však ještě neznamená, že práce 
bude skutečně vystavena. Ve dnech 26. až 
29. září probíhala republiková porota 
a mnoho projektů z našeho kraje se bohužel 
nedostalo do dalšího kola, a tudíž bylo 
odloženo do skladu. Je to na jednu stranu 
pochopitelné, tato soutěžní přehlídka se 
koná jednou za tři roky, tudíž je zde vždy 
vysoká kvalita prací, které měly šanci vznikat 
delší časové období. Prostory k vystavení 
jsou také omezeny, přestože augustiniánský 
klášter ve Šternberku je oproti tomu našemu 
asi čtyřnásobný. Na druhou stranu je 
vyřazení prací vždy spojeno s emocemi 
právě pro nastřádanou energii, kterou 
učitelé do nich vkládají. 

Náš projekt Krajina však byl vybrán 
k reprezentaci na přehlídce. A to dokonce ve 
své rozložené podobě. (Původně jsme jej 
prezentovali jako obří knihu.) Ba co víc, byl 
zařazen do nově vzniklého sálu nazvaného 
Jak na projekt, aby se stal spolu s dalšími 
čtyřmi projekty ukázkovým návodem pro 
přijíždějící, hlavně začínající, učitele z celé 
republiky. Byla to pro mě velká čest 
a samozřejmě radost. 

Následoval týden instalace, kdy všichni 
pomáhají všem a musí se zvládnout umístit 
na zdi i do prostoru přes tisíc výtvarných 
prací. A to bez porušení jejich logiky, 
posloupnosti myšlenkové i realizační.

V pátek 3. října potom vše vypuklo. Do 
Šternberka se sjelo kolem 300 učitelů 
výtvarných oborů z celé České republiky. 
Následovalo slavnostní zahájení, hosté 
z pořádajícího Krajského úřadu v Olomouci, 
Ministerstva školství a tělovýchovy, zástupci 
města, čestní hosté z řad výtvarných 
pedagogů. Program byl nabitý: prohlídka 
výstavy, teoretické přednášky, pouštění 
autorských filmů žáků, diskuse k oboru 
veřejné i kuloárové, setkávání napříč kraji, 
které umožňuje odhalit různé podmínky pro 
fungování škol v závislosti na vedení 
jednotlivých krajů. Krátce: týden to byl plný 
a smysluplný. Dokonce byl náš projekt 
vybrán k veřejné prezentaci při promítání v 
místním kině v bloku „Učitelé sobě“. 

Závěrem jen pár čísel pro upřesnění 
rozsahu celé akce, jejíž celý oficiální název 
zní: 12. národní přehlídka výtvarných oborů 
ZUŠ „Oči dokořán“ 2014. Uvědomíme-li si, 
že se jedná o trienále, je to již 36 let trvající 
tradice! A nyní ona statistika: 

Přehlídky se účastní asi 60 – 70% škol z 
ČR, z 714 projektů jich až do posledního kola 
postoupilo 395, z 2332 jednotlivých prací 
potom jen 544 bylo vystaveno, z 103 filmů se 
promítalo jen 38 postoupivších. Přísnost 
tedy byla veliká a my uspěli! Děkuji tímto 
všem žákům výtvarného oboru ZUŠ Václava 
Pichla, kteří pomohli k tomuto úspěchu.

Za výtvarný obor Mgr. Ivana Blažková
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+ Granty Jihočeského 
kraje 2014

Město Bechyně získalo v tomto roce 
mimo jiné další finanční prostředky 
z grantových programů Jihočeského kraje.

Z programu Úcta k předkům byl získán 
příspěvek 75.000,- na opravu koruny 
severní ohradní zdi starého hřbitova. Během 
léta byla zeď očištěna od náletové zeleně, 
odklizen odpadaný materiál, doplněny 
a zpevněny poškozené části zdi a na 
vytvořené rovině horní části osazena cihlová 
hlava, přičemž v maximální možné míře byly 
použity dochované původní tvarovky, 
doplněné novými cihlami. Celá hlava zdi byly 
rovněž ošetřena proti působení vody.

Druhý grant byl získán z programu 
Produkty a služby v cestovním ruchu, a to 
45.000,- na vydání nové turistické brožury 
s názvem Turistický průvodce Bechyní a 
okolím. V drobné neprodejné publikaci je 
kromě částí o přírodních poměrech, historii, 
památkách a muzeích zvláštní pozornost 
věnována nové národní kulturní památce – 
bechyňskému mostu, dále turistickým 
trasám i kulturnímu a sportovnímu vyžití ve 
městě i okolí.

Jiří Beneš
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+Zvolení zastupitelé
a dva náhradníci

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

Česká str. sociálně demokrat.

Pokorná Ivana Ing. 334 hlasů

Růžička Aleš Mgr. 284 hlasů

Železný Radovan DiS. 200 hlasů

ANO 2011

Rejlek Jiří Ing. 450 hlasů

Vomáčka Václav Ing. 343 hlasů

Bareš Roman 324 hlasů

Barták Zdeněk 319 hlasů

SNK Evropští demokraté

Matějka Jaroslav Mgr. 624 hlasů

Zelenka Martin 581 hlas

Sosnová Zdenka Ing. 455 hlasů

Anděl Miloš 382 hlasy

Novotný Jiří PaedDr. 296 hlasů

Komunistická str. Čech a Moravy

Filipová Hana 536 hlasů

Válek Josef Ing. 415 hlasů

Pazdera Jan 370 hlasů

Semerák Ondřej Ing. 356 hlasů

Sedlák Miloš 312 hlasy

Nezávislí a TOP 09

Ondřich Štěpán Mgr. 369 hlasů

Bakule Jan 332 hlasy

Kalousek Miroslav Ing. 267 hlasů

Šťávová Nicole M.A. 243 hlasů

Občané pro Bechyni

Mičan Josef Dr. 623 hlasů

Houdek Pavel Ing. 531 hlas

Jahnová Marie 351 hlas

Slípka Jan 328 hlasů

Janáček Jaroslav Ing. 322 hlasy

Křesť. demokr. unie–Čs. str. lid.

Bakulová Lenka Ing. 256 hlasy

Honsa Ladislav Ing. 240 hlasů

Šťastný František 218 hlasů

Počty zapsaných voličů a volební účast

Zapsáno voličů Volební účast % účast

CELKEM 4 316 1 977 45,81

Okrsek č. 1 605 236 39,01

Okrsek č. 2 694 321 46,25

Okrsek č. 3 713 308 43,20

Okrsek č. 4 636 270 42,45

Okrsek č. 5 865 413 47,75

Okrsek č. 6 694 363 52,31

Okrsek č. 7 109 66 60,55

Kandidátní listina hlasy

č. název abs. v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 2 371 9,00 15 26 352 8,99 1

2 ANO 2011 4 012 15,22 15 26 352 15,22 2

3 SNK Evropští demokraté 5 131 19,47 15 26 352 19,47 3

4 Komunistická str. Čech a Moravy 4 702 17,84 15 26 352 17,84 3

5 Nezávislí a TOP 09 3 256 12,36 15 26 352 12,35 2

6 Občané pro Bechyni 4 642 17,62 15 26 352 17,61 3

7 Křesť. demokr. unie–Čs. str. lid. 2 238 8,49 15 26 352 8,49 1
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strana 2010 +/- celkem
2014

trend

SNK Evropští demokraté 4 -1 3

Komunistická str. Čech a Moravy 3 0 3

Občané pro Bechyni 0 +3 3

ANO 2011 0 +2 2

Nezávislí a TOP 09 0 +2 2

Česká str. sociálně demokratická 2 -1 1

Křesť. a dem. unie - Čs. str. lidová 1 0 1

BECHYNĚ
10.–11. října

VÝSLEDKY
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Vážení občané 
Bechyně, 

děkujeme Vám všem, kteří jste ve 
dnech 10. a 11. 10. 2014 přišli k volbám do 
zastupitelstva města Bechyně. Zvláště 
pak Vám, kteří jste svými hlasy podpořili 
kandidátku sdružení nezávislých kandi-
dátů Občané pro Bechyni.

Získali jsme od Vás silný mandát 
a důvěru, máme tři zastupitele, kterými 
jsou Josef Mičan, Pavel Houdek a Marie 
Jahnová.

Předvolební kampaň byla vedena 
korektně všemi subjekty, což se příznivě 
projevuje i v povolebních vyjednáváních, 
která v době uzávěrky zpravodaje 
intenzivně probíhají. Naším cílem je najít 
shodu při obsazení místa starosty, 
místostarosty a v radě města při respek-
tování principu poměrného zastoupení. 

Naše sdružení má silné a kompetentní 
osobnosti, především zájem a energii 
měnit naše město k lepšímu. Přitom 
spoléháme na spolupráci s našimi 
partnery v zastupitelstvu a hlavně i zájem 
a pomoc Vás, občanů města Bechyně.

Za OPB Josef Mičan

+
Neoznačené nemovitosti v případě Upozornění na 

nutnosti značně komplikují a zpomalují práci 
povinnost označení složek integrovaného záchranného systému 

(hasiči, policie, záchranná služba) a to si nemovitostí číslem 
nikdo z nás jistě nepřeje. Proto žádáme popisným, popř. evidenčním všechny 

Upozorňujeme občany na povinnost r VaŽP
mít své domy označeny číslem popis- Ilustrační foto:
ným, popř. evidenčním. Objekty určené 
k rekreaci se označují číslem evidenčním, Popisné číslo: bílé znaky 
nemovitosti k trvalému bydlení číslem na červeném podkladu
popisným. Evidenční číslo: Bílé znaky 

Popisné či evidenční číslo se zpravidla na modrém podkladu
umísťuje na průčelí domu na místě 
viditelném z ulice u vchodu do domu. Je-li 
budova situována ve větší vzdálenosti od 
plotu, lze umístit číslo na oplocení. Každá 
budova se označuje pouze jediným číslem 
popisným nebo evidenčním. Budova musí 
být označena popisným číslem, pokud není 
stanoveno jinak.

Číslo přiděluje obec a musí být i v souladu 
s vydaným určením, které stanovuje barvu 
a provedení. Tabulku s číslem je povinen 
umístit na své náklady vlastník nemovitosti 
a udržovat ji v řádném stavu. Číslo popisné, 
popř. evidenční přiděluje po dokončení 
stavby Stavební úřad Bechyně. U objektů 
stávajících sdělí tato čísla na požádání 
odbor výstavby a ŽP Městského úřadu. 
Pokud vlastník objektu nevlastní zpracova-
né tabulky v souladu s určením Městského 
úřadu v Bechyni, je možné jejich vyhotovení 
objednat přímo na odboru výstavby a ŽP 
Městského úřadu Bechyně. 

Samostatnými popisnými čísly se neoz-
načují vedlejší budovy, které jsou součástí 
jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř 
jednoho podniku, garáže při domech, 
drobné stavby). Stavby určené k individuální 
rekreaci se označují evidenčními čísly. 

Povinnost označení budov je upravena 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Za 
neoznačení budovy hrozí majiteli finanční 
postih. Kontrolu dodržování této povinnosti 
budou provádět průběžně pracovníci odboru 
VaŽP a strážníci Městské policie Bechyně.

vlastníky nemovitostí, aby si své 
domy označili. 

odbo

+Ještě V a bude hotovo

+ Nadace ČEZ podpořila 
2. etapu dopravně 

bezpečnostního opatření 
v obci Hvožďany 

Město Bechyně aktivně spolupracuje 
s Nadací ČEZ od roku 2004. V září a v říjnu 
tohoto roku proběhla díky nadačnímu 
příspěvku od Nadace ČEZ 2. etapa úpravy 
chodníku v obci Hvožďany tak, aby byl 
chodník bezpečný především pro pohyb dětí 
a tělesně handicapovaných občanů. Jedná 
se o dopravně bezpečnostní opatření včetně 
vybudování bezbariérového přístupu při 
dodržení technických požadavků na 
využívání chodníku osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Chodník 
vede kolem silnice III. třídy, která je dopravně 
velmi frekventovaná, a tímto dopravně 
bezpečnostním opatřením došlo ke snížení 
rizika srážky chodců s dopravními 
prostředky. Vytvořilo se tím také příjemné 
a funkční prostředí pro obyvatele 
i návštěvníky obce. 

Ilona Zvolánková, investiční odbor

+ Svátek seniorů 
v Domově pro seniory 

Bechyně

Na 1. října připadá Mezinárodní den 
seniorů. I my jsme se rozhodli oslavit 
s našimi seniory tento významný den a sou-
časně založit novou tradici, a to oslavy 
Mezinárodního dne seniorů v našem 
domově. Dopoledne přišel ředitel Kulturního 
střediska města Bechyně, který klientům 
přečetl zápisky bechyňských studentů 
z Almanachu z let 1918–38. Vzhledem k 
tomu, že se blíží výročí otevření mostu přes 
Lužnici, promítl přítomným dokumentární 
film Bechyňská duha a dobové fotografie 
pořízené během stavby zmíněného mostu. 
Naši klienti sice nejsou přímými pamětníky 
této pro Bechyni významné události, ale 
mnohým z nich o stavbě vyprávěli rodiče. 
Odpoledne vystoupila v domově dechov-
ková kapela Klasik, která zahrála známé 
české i moravské písničky. Naši klienti si 
s nadšením zazpívali s muzikanty a skvěle 
se bavili po celý den.

Mgr. Marie Ondřichová 
Aktivizační pracovnice
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Střední škola 
spojů a informatiky Tábor

Vás zve na 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 6. 12. 2014 od

 

8:00 do

 

12:00.

Přiblížíme vám perspektivní obory

 

moderní školy:
Maturitní –

 

čtyřleté

 

+ Informační technologie

 

+ Digitální telekomunikační technika
+ Mechanik elektronik
Učební – tříleté
+ Elektrikář pro silnoproud
+ Spojový mechanik

 

+ Pohádková Bechyně 
2014

Maxipes Fík s Ájou, Křemílek s Vocho-
můrkou či motýl Emanuel s makovou 
panenkou – s těmito a mnoha dalšími 
pohádkovými bytostmi mohly děti se svými 
rodiči zažít v ulicích města Bechyně 
netradiční sobotní odpoledne. Místní sbor 
dobrovolných hasičů společně s jejich 
kolegy z okolních obcí 18. října 2014 
uspořádal již popáté zábavný program 
určený pro širokou veřejnost s názvem 
Pohádková Bechyně.

Ulice města se v 15 hodin proměnily 
v dějiště českých i zahraničních pohádek. 
Vznikly dvě desítky stanovišť, na nichž děti 
potkaly více i méně známé pohádkové 
bytosti, s kterými plnily lehké i záludné 
úkoly. Po splnění úkolů na každém 
navštíveném stanovišti děti obdržely razítko 
do startovní karty. S vyplněnou kartou 
zamířily do areálu nového hasičského 
muzea u autobusového nádraží, kde za 
splněné úkoly získaly patřičnou odměnu. 
Závěr akce ve znamení opékání špekáčků 
zpestřili bechyňští dobrovolní hasiči 
ukázkou zásahu při dopravní nehodě.

Pořadatelé byli překvapeni, jak velký byl 
zájem veřejnosti o akci. Možná i díky 
pěknému počasí se zábavného odpoledne 
zúčastnilo úctyhodných 350 dětí. Celkem 
i s rodiči přišlo za zábavou více než 500 lidí 
nejen z Bechyně, ale například až 
z Českých Budějovic! Opeklo se 32 kg 
špekáčků, snědlo se 18 chlebů. Celá tato 
akce by se neobešla bez velké pomoci 
sponzorů, zejména pak Krčmy pod 
kaštanem, Města Bechyně, Kulturního 
střediska města Bechyně, České 
pojišťovny, České spořitelny, Komerční 
banky, Restaurace Kameňák, Lékárny 
U Panny Marie Pomocné, Lékárny Dr. Max, 
Kadeřnictví Šárky Novákové, Oděvů 
Dlouhá, cukrárny U Lososů, Centra levného 
textilu a obuvi, Vily Elektra, Elektra Zelenka, 
Vinotéky Galvína, Wpartnera Sviták, 
pekárny Petry Malé, Kubíka, Autohasu 
Bechyně, Intersnacku a mnoha dalších. 
Pořadatelé děkují všem sponzorům za 
pomoc při přípravě a organizaci akce i všem 
návštěvníkům za jejich ohromnou účast, 
která všechny pořadatele mile překvapila. 
Jsme si jisti, že akce vybudovala v Bechyni 
novou tradici, na viděnou tedy v šestém 
ročníku Pohádkové Bechyně!

Za SDH Bechyně a pořadatele 
Petr Pokorný

Fotografie z akce lze zhlédnout na 
stránkách sboru http://www.sdhbechyne.cz
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Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Zveme všechny do naší prodejny 
oční optiky v Široké ulici v Bechyni, 
kde Vám rádi představíme zajímavou 
podzimní akci předních výrobců 
brýlových multifokálních čoček. 
Zaplatíte jeden pár a dostanete páry 
dva. Ale hlavně získáte pohodlné 
vidění v jedněch brýlích na všechny 
vzdálenosti!

Manželé Ursínyovi

NOVÁ KRÁTKODOBÁ 
PŮJČKA BEZ RUČITELE, 

BEZ REGISTRU 
DO 48 HODIN

TEL.: 724 421 600

Bechyňáci, lázeňáci, návštěvníci našeho města,

RODINNÉ HRNČÍŘSTVÍ PETR KABÁT 
vás zve k návštěvě obchodu s jejich výrobky. Potřebujete-li dárek pro 

přátele nebo si udělat radost, jistě si vyberete z bohaté nabídky jak 
dekorační, tak zejména užitkové keramiky.

Náměstí T. G. M. vedle Lékárny a Elektro Filipwww.ursiny-optik.cz

MUDr. Kukrál začíná 
od 3. 11. 2014 opět ordinovat.


