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+Životní jubilea 
březen 2013
92 let Valentová Růžena
91 let Píšová Marie
88 let Balatá Věra
87 let Kuchválek Jaroslav
85 let Boček Jiří

Hruška Josef
84 let Horáčková Marie

Ryšavá Marie 
82 let Váňová Jarmila
80 let Chmelař Josef
79 let Herza František
76 let Borková Blažena

Dvořáková Růžena
Tvrdý Jaroslav

75 let Jana Bartáková
MVDr. Josef Dynda
Věra Hořejší

francouzské básnířce Susan Renaud. Březen Patřili do vzácné dvojice výjimečných lidí, 
nějaký čas žili v Paříži, ale pak hlavně 
v Petrkově na Vysočině. Dobře znám ten Už název tohoto měsíce v nás budí 
skromný dům, kde byla fantastická, jakousi naději a představu radosti 
zanedbaná zahrada, která byla však z následujích jarních a letních měsíců. Ale 
oázou klidu a rozjímání. Kromě prasat, pozor, je to také zrádný měsíc; již je více 
které choval v chlívku i na zahradě druhý světla, ale někdy i brzká tma. Když 
syn, Daniel, zemědělec. Ale věřte, že i ta vykoukne sluníčko a dopřeje nám první 
prasata tak přirozeně patřila do tohoto teplé dotyky, dovede být také pěkně 
kousku země.mrazivý s ostrým větrem a sněhem. 

Ale nyní k té avizované knize: Jean Raději se vrátíme z tohoto prožitku jarního 
Giono, složitý člověk, složitý život. slunce ke kamnům, oblékneme se do 
Popisovat ho by bylo nad rámec těchto svetrů a teplých ponožek. Ale ta naděje je 
řádků v mém příspěvku. Z jeho deníků, v nás, zvláště s prvním jarním dnem. Už, 
vyjádření přátel vítězí jeho pacifismus, už se objeví první rozkvetlé kytičky na 
láska k přírodě, obyčejným lidským záhonech, stráních a loukách. Je to 
osudům. A zmiňovaná povídka „Muž, krásný jarní pohled na svět kolem nás. 
který sázel stromy“ je dokonalým Proto jsem ráda, že žiji v tomto našem 
příkladem jeho pojetí života, který pro klimatickém pásmu, nerada bych žila 
citlivé jedince znamená vzpruhu a touhu v Antarktidě nebo na poušti. To krásné 
po vyrovnaném životě spolu s přírodou. střídání čtyř ročních období je kouzelné, 
V podstatě je to povídka filosofická bez i když někdy pro stárnoucí a staré lidi 
nějakého dramatického děje. Vypráví přináší mnohé neblahé pocity a bolesti. 
o prostém, nevzdělaném, osaměle žijícím Ale co? Je jaro (skoro) a dožili jsme se ho.
pastýři ovcí ve vylidněné Provenci. Co přinesu já nového? Určitě ne mládí, 
Jediným životním posláním Elzéarda nové šaty nebo kostým. Zbývá mně jen 
Buffiéra bylo chodit každý den do hor, unavená paměť, která si vzpomene na 
sázet sebraná semínka stromů. Chtěl některou pasáž z literatury, třeba vás také 
obnovit zdejší kraj.osloví. Už jsem vás několikrát oslovila 

s knihami a myšlenkami mých oblíbených ...všechno se tu změnilo, dokonce 
autorů. Dnes tomu nebude jinak. Vím, i vzduch byl jiný. Místo prudkých větrů, 
kam sáhnout po klasice, která nezklame, vysušujících a nemilosrdných, foukal 
ale někdy se už příčí tzv. otřepaná slova lehký větřík, plný vůní. Z kopců bylo slyšet 
a verše, i když jsou stále krásné. šumění, podobající se zvuku tekoucí 

Představím vám pro mnohé známou, vody. Bylo to šumění větrů v lesích. 
pro jiné objevenou knížkou. Je to V posléze něco ještě pozoruhodnějšího: 
mistrovská povídka z roku 1953 uslyšel jsem opravdové šplouchání vody, 
francouzského autora Jeana Giono „Muž, tekoucí do nádrže. Spatřil jsem, že tady 
který sázel stromy“. U nás již vyšla ve postavili kašnu a že má hodně vody. 
třech vydáních, po prvé v překladu Zdeňky Nejvíc mě dojalo, že poblíž byla vysazena 
Stavinohové s ilustracemi Heleny lípa. Byla už vzrostlá a byl to nepo-
Konstantinové, další dvě vydání z roku píratelný symbol znovuzrození.
2000 a 2006 v překladu Jiřího Reynka ...V pozadí v úzkých údolích se 
s ilustracemi Pavla Čecha. Jméno zelenaly louky. Stačilo jen osm let a kraj 
druhého překladatele si správně zařadíte zářil zdravím a blahobytem. Na místě 
k Bohuslavovi Reynkovi, grafikovi, malíři zbořenišť, která jsem viděl v roce 1913, 
a básníkovi – otci a k jeho matce, stojí nyní čisté a pečlivě omítnuté 

usedlosti, svědčící o šťastném a poho-
dlném životě. Začaly zase téct staré 
prameny, napájené dešti a sněhy, jež les 

zadržuje. Vodní toky byly 
regulovány. Vedle každé 
usedlosti, obklopené 
javorovým hájkem, 
voda přetékala z nádrží 
kašen na koberec svěží 
máty. Vesnice byly 

ponenáhlu znovu vybu-
dovány. Z rovin, kde byla 

půda drahá, přišli lidé 
a usadili se zde...

 –ap–

+Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Vybral Martin Gärtner

Jaro letošního roku je již opravdu tady. 
Po poměrně velmi dlouhé a nepříjemně 
tuhé zimě se opravdu vyčasilo, a prvé dny 
v posledních březnových dnech nasvěd-
čují, že letošní jaro to myslí opravdu vážně. 
Teploty ke konci měsíce dosáhly 18–20 
stupňů Celsia.

+Instalace 
protipovodňových 

zábran v Zářečí únor 2013

Z obsahu:
Kulturní kalendář 5
Ze škol 8

11
Příspěvky do dubnového čísla 
posílejte nejpozději 18. 3. na 
propagace@kulturnidum.cz

Konečná: aquazoo 
v Bechyni nebude



Když duši bolí v kříži

+
rybníky budoval. Krčín postavil i rybník Krčínovy utajené 
Trubný a nad ním Starý, který později zanikl.

rybníky Právě na rybníčku Tefrle, který je 
nejméně změněný, je zřetelně cítit Krčínova 

Vždy mě dostane, když objevím nové, ruka. Už zmiňované duby, přepad, placáky 
nenápadné, tajemné a krásné místo. dlážděný odtok a prostor pro rozliv do okolí. 

Asi všichni známe rybníček u lihovaru – Z tohoto rybníčku tekla samočinně voda 
Radostná (asi, že tam býval ten lihovar). Ale „trúbami“ na zámek. Vodovod nechal Krčín 
když se vydáme proti proudu potoka, který postavit na přání Petra Voka v roce 1586! 
se jmenuje Kamenodvorský, objevíme další Když jsem rybníček navštívil po jeho opravě, 
neobyčejně krásný rybníček. Jeho název byl plavala v něm kamarádka vydra. Nebyla ani 
odpradávna Tefrle. Toto poetické pojme- trochu plachá, spíše provokovala, jakoby si 
nování znamená něco jako hrnčárek, dělala srandu.
hrneček. Nyní u něj visí cedulka s názvem Nad tímto rybníčkem byl další, po kterém 
Defilé. není ani stopy a nikde jsem neobjevil jeho 

Radostná je taková kaluž, ale Tefrle je jméno.
tajemný a má své kouzlo. Také se v jeho Poslední, tedy čtvrtý rybníček proti 
okolí děly věci. V Blatci, kde Krčín také proudu potoka, který ústí do Lužnice pod 
odvodňoval močály, žila matka pěti dětí. Ta Zářečím, byl na letišti. Ano byl. Údajně měl 
se v roce 1922 připoutala ke křížku za být odbahněn, ale těžké mechanismy 
vesnicí, stojí tam dodnes, polila se petro- narušily jílovité dno a rybníček utekl. 
lejem a zapálila. Chtěla být prohlášena za Jmenoval se Napajedla, protože byl napájen 
svatou. Rybníček býval ještě tajemnější, ale z pramenů výšiny Soudný. Ještě jsou 
při velké vodě v roce 2002 se mu protrhla pamětníci, kteří zde sbírali houby. Říkali, 
hráz a armáda ji opravila. Budiž jí za to sláva, jdeme do „Ameriky“. Je zajímavé, že 
ale trochu se té tajemnosti setřelo. Duby na v „Americe“ vzniklo vojenské letiště. 
hrázi vydržely. Jsou staré, mohutné Z rybníčku zbyla jen nádherná hráz s duby.
a statečně drží hráz proti vodě. Tyto rybníky Jakube Krčíne, vrať se nám! 
stavěl za Petra Voka Jakub Krčín. Je 

MGhistoricky doloženo, že Krčína poslal jeho 
starší bratr Vilém z Rožmberka a že zde 

Jak se postavit sám k sobě, ke svému já, 
ke své osobnosti? Toť otázka. Mnozí z nás, 
takzvaně zdravých lidí, sami se sebou 
zápasíme a máme občas pocit, že je v nás 
něco divného. Nejsme spokojeni se svými 
myšlenkami, vtíravými nápady a mnohdy 
i skutky, které jitří naše svědomí. Ale 
nemůžeme si pomoci. Myšlenka a nápad se 
vynoří sám od sebe, skutek se jaksi stane. 
Není to ideální stav, ale o tragedii se ve 
většině případů hovořit nedá. Někdy 
fantazírujeme o věcech, které bychom za nic 
na světě nechtěli zažít v reálu. Náš mozek 
zkrátka pracuje i tak, že se nám to nelíbí. Je 
to pravděpodobně daň za to, že pracuje 
stále. Zablbnout si občas musí. To aby se 
nezbláznil. Být sám se sebou v souladu, 
neznamená, být dokonalý. Rozumný 
křesťan to řeší následovně: dokonalý je 
pouze Bůh a snaha po dokonalosti je 
druhem rouhání. Být dobrým, však za úsilí 
stojí. 

Již před sto lety bylo napočítáno padesát 
různých definic toho, co osobnost vlastně je. 
Nejpraktičtější příspěvek do diskuse 
o osobnosti je ale z poslední doby a v psy-
chologické literatuře se nazývá „metafora 
cibule“. Pracuje s pojmem „blízkost“, který 
nám říká, že osobnost jedince lze poznávat 
zejména v meziosobních vztazích. 
K blízkosti dochází pouze tím, že se jeden 
druhému otevíráme, a to od podávání 
všeobecných, povšechných informací, až po 
informace soukromého, intimního rázu.

A zde se právě uplatní metafora cibule. 
Vnější vrstva představuje naše veřejné „Já“ 
přístupné téměř každému. Informuje 
například o mé výšce, pohlaví, barvě vlasů, 
ale i třeba profesi nebo místu kde jsem se 
narodil, když se na to někdo zeptá. Pod touto 
vrstvou informací, které lze lehce získat, leží 
druhá vrstva s informacemi již osobnějšího 
rázu, které daná osoba nesdílí s každým. 
Jedná se o politickou příslušnost, víru, 
názory na svět, postoje k sobě, druhým 
a událostem atd. Nejvnitřnější vrstva, 
„jádro“, je naše unikátní soukromá doména, 
neviditelná vnějšímu světu, která má však 
značný dosah na naše celkové myšlení, 
cítění i jednání.

Duševní rozlada, trápení, ale i nemoc je 
kazem v jedné či několika vrstvách té naší 
cibule. Každý z nás zná pravděpodobně 
někoho, o kom by mohl říci: On má zlaté 
srdce, ale je těžké se k němu dostat. Mluví se 
tedy o člověku, jehož první a druhá vrstva 
tvoří tvrdou slupku a nelze ji sloupnout. Jinak 
řečeno – s druhými komunikuje způsobem, 
který nepřipouští vzájemnou blízkost. Velmi 
často se tímto způsobem uzavřou lidé, kteří 
prožili zklamání a bojí se dalšího. Je to 
obrana s jednou velkou nevýhodou. Zlaté 
srdce tam kdesi v hlubinách je samo a trpí. 
Velmi často zbytečně. Ale o tom až příště.

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

Kulturní středisko města Bechyně zve 
v pondělí 18. března v 16.30 do RC Hrošík 
na již třetí zajímavé povídání o problémech, 
které nás trápí, s psychologem PhDr. 
Jaromírem Matouškem. Tentokrát nejen na 
téma asertivita.

KUDY UŽ NECHODÍME

2 Městský zpravodaj Bechyně / BŘEZEN 2013



Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
       regionu+

BÁRTA, Jiří: Knížecí stolec: tajuplná hora.
České Budějovice, studio Gabreta, 2012.

Pro mě to byl zvláštní název, nikdy jsem 
se nesetkala s touto památkou. Vždyť také 
spadala do vojenského boletického prostoru 
a do zakázaného pásma pro cvičné střelby. 

Autorovi, holubovskému rodákovi, dobro-
volnému členu Horské služby Šumava, 
okrsek Kleť, kterému vyšla již podruhé 
publikace o Kleti, je třeba poděkovat za jeho 
úsilí o získání podkladů, které jistě dalo 
mnoho práce. Nu, vojenský prostor. 
Poslední informace byla vydána nakl. Práce 
z roku 1948. Až teprve na podzim roku 2010 
byla modrou turistickou značkou vyznačena 
trasa do bývalé hájovny, dnešního 
rekreačního střediska Uhlíkov nedaleko 
obce Záhvozdí až na Knížecí stolec. Bylo to 
opravdu komplikované hledání pramenů. 
(poslední Řivnáčův průvodce po Šumavě 
z r. 1883). Pomohly archivy, zvláště 
schwarzenberský, ale i osobní kontakty 
s pamětníky (to moc dobře znám). V knize, 
která obsahuje i řadu fotografií získaných 
v Německu, kam byli obyvatelé odsunuti, 
nám přiblíží nejen historii, ale i ráz krajiny. 
Zmapovaný prostor zaujímá cca plochu 
10 × 6 km a rozkládá se kolem Knížecího 
stolce mezi Želnavou, Záhvozdím, 
Arnoštovem a Blanicí. Po roce 1989 všechny 
turisty lákala především divoká příroda 
s hlubokými lesy téměř pralesního typu a pak 
to tajemno, které díky dlouhodobé 
nepřístupnosti dalo vzniknout řadě dohadů 
a legend. Tvrdilo se například, že někde pod 
Knížecím stolcem je ukrytá jantarová 
komnata, nacistické dokumenty či nacisty 
nashromážděné poklady. 

Knížka nás provází minulostí, ale 
i dramatickými osudy rodin, jejichž život byl 
spjatý s touto krajinou. Dovíme se o názvu 
Knížecí stolec, o drobných sakrálních 
stavbách, o těžbě a plavení dřeva, o sklár-
nách, nevšedních železničních tratích, 
o nápisech vytesaných do kamenů, 
o polomech… Urči tě nevynecháte 
Aldolfstein knížete Adolfa, Judeichův 
kámen, skalní útvar s hrůzným názvem 
Umrlčí hlava, Liščí louku nebo Medvědí 
domek. Následují další a další popisy 
zajímavých míst na naší pomyslné cestě.

Promiňte, je to trochu delší příspěvek, ale 
mě to místo tak zaujalo, že jsem podlehla 
rozsáhlejšímu popisu. Kdybych byla mladší, 
hned bych se tam vydala, ale snad pro Vás to 
bude inspirací na pěkný výlet.

–ap–

Je problém, jak vyrovnat texty o popi- vědí, jaký je rozdíl (i v použití) mezi říčním 
sovaných schodech. Někdy budou plné a kopaným pískem. Ač nejsem řemesl-
informací (jako zářečské schody, ani tam níkem, od dětských let vím, že z písku se 
nebylo v textu vše, co víme nebo je nedaly stavět hrady, hned se rozsypaly. 
zdokumentované). Ale ty březnové, které Kdežto ty z kopaného držely. Uhňácala jsem 
jsem vybrala, budou zřejmě jen stručně kopec, většinou to byla kolektivní práce. 
popsané s fotografií. Přitom jsou jedny A v „hradu“ různé tunýlky, chodbičky, věž 
z mých oblíbených pro své místo ve městě, i s praporkem. Ale to rozčarování druhý den, 
zřetelného historického původu. Jsou když jsme se s radostí šli podívat na své 
krásné. Vedou z Dlouhé ulice – mimo- „dílo“ a bylo rozkopané. Byla to však taková 
chodem původně Růžové. Bylo to takové psychologická průprava, že ne vše, co 
škodolibé pojmenování jako třeba Fialková, uděláte, bude oceněno a zachováno.
Zlatá... Takové uličky se vyznačovaly Pan Valenta odstraňoval i nánosy ze dna 
nepořádkem a příslušným odérem. Vedou řeky nad Horním mlýnem. Jak bychom dnes 
k zadnímu traktu děkanského kostela pana Valentu potřebovali, aby se nánosy 
sv. Matěje; jsou svírány zdí z farní zahrady odstraňovaly a čistilo se. Ještě by se na tom 
a fary a z druhé strany domy. Tam na rohu je dalo vydělat. Nejsem hydrolog, ale 
dům pana Valenty, bývalého pískaře, jehož domnívám se, že tato pravidelná údržba 
práce spočívala v těžbě písku. To byly haldy a očista dna řeky by pomohla i při častých 
písku na břehu Lužnice! Děti je samozřejmě povodňových problémech.
využívaly pro své hry. Řemeslníci a kutilové – ap –

Bechyňské schody         3. díl

Děkujeme za Vaši spolupráci, přejeme 
Vám pěkné procházky, ke kterým patří i ty 
schody.

Samozřejmě si uvědomujeme, že jsme 
ještě nedokončili mosty a lávky, pracuje se 
na tom. 

Případné materiály prosíme doručit buď VÝZVA k okopírování. Nemusíte se bát, že se k Vám 
do Kulturního domu (pí Jahnová) nebo Vážení spoluobčané, jistě jste si všimli Vaše materiály nedostanou zpět. Jsme 
A. Plachtové, Křižíkova čtvrť 583.našeho nového úmyslu trochu zmapovat solidní redakce, která vše a ihned vrací zpět. 

bechyňské schody. K tomu však potře- Momentálně bychom potřebovali fotografie 
Kontakty:bujeme Vaši spolupráci: zalovte ve svých schodů z Křižíkovy čtvrtě do bechyňských 
propagace@kulturnidum.czfotografických sbírkách i jiných dokumen- lázní, samozřejmě ty původní. Uvítáme 
plachtovaanna@centrum.cztech, jestli byste nám nepůjčili materiály i Vaše náměty a návrhy pro tento účel.
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Můj příspěvek se týká uveřejněných 
fotografií nového zábradlí u klášterního 
kostela z února 2013. Rozhodně to není 
zábradlí ani historické ani moc přitažlivé, 
prostě běžná výroba. Nevím, proč se tam 
ocitlo? Zbylo po úpravách náměstí nebo to 
bylo nařízeno z bezpečnostních důvodů? 
Přimlouvám se rozhodně při úpravě zídky 
k citlivosti tohoto malého, intimního místa. 
Ne, prosím, další betonová zídka. Hlavně 
tam ponechat tu krásnou zídku s divokou 
přírodní skalkou, mou oázou klidu a potěšení 
i s vůní bylinek.

–ap–

+Opuštěná zvířátka vám 
děkují za pomoc!

Poděkování patří Vám všem, 
kteří jste jim byli nápomocni 
v minulém roce a nejste k nim 
lhostejní ani letos!

Bez Vaší laskavé a bezprostřední stálé 
pomoci by jejich život v útulku v Týně nad 
Vltavou, spolupracujícím se zprostřed-
kovateli z našeho města, nebyl takový, jaký 
jim pomáháte vytvářet. Opuštění čtyřnozí 
kamarádi, kteří se stali pro své „páníčky 
a paničky“ nepohodlnými, našli díky 
obětavosti a snaze nás ostatních zázemí se 
stálou a obětavou péčí. Na tom máte 
zásluhu Vy všichni, kteří se snažíte v rámci 
vlastních možností trvale pomáhat!

Pro ty z Vás, kteří byste rovněž měli 
zájem pomáhat, připomínáme, že Vaše 
případná pomoc se vztahuje výhradně na 
materiální stránku, tj. nákup balených krmiv 
(granule, kapsičky, konzervy..., nebo na 
další potřeby pro tato zvířátka (deky, 
hračky...).

Své příspěvky můžete předávat 
v prodejně „KVĚTINKA – O. Lepšová“ 
v Libušině ulici, kde je každý příjem řádně 
evidovaný a odkud je zajištěna distribuce do 
zmíněného útulku díky dalším obětavým 
lidem.

Upozornění: nepřijímáme peněžité 
dary, pouze materiální výpomoc!

Pro Vaši informaci uvádíme přehled 
dobročinných aktivit za měsíce prosinec 
a leden:

- 89 ks konzerv
- 85 kg granulí
- 38 ks kapsiček
- 2 balení piškot
- 4 balení steliva
- 18 ks dek
- 19 ks drobných hraček (myšky, míčky,..)

Za všechny kočičky a pejsky Vám 
upřímně děkují ti, kteří pomoc zprostřed-
kovávají!

A zvířátkům přejeme, aby našli nové 
láskyplné domovy a chovatele, kteří je 
nenechají bez pomoci a v nouzi! 

Děkujeme!

Život nemá žádný jiný smysl než takový, 
jaký mu sami dáváme. Na smyslu, který 
životu dáváme, závisí jeho kvalita. Proto je 
důležité umět žít. Umění žít se můžeme 
přiučit z knih, z příběhů, z přírody, od 
slavných a moudrých lidí -– a také od 
koček... 

(Jo Coudert)

+
jednotky našich útvarů. V průběhu školení Příslušníci americké 
seznámili příslušníci Defense Institute of 

armády jednali International Legal Studies (Institut pro 
školení v mezinárodním právu) všechny s pyrotechniky v Bechyni

zúčastněné s pravidly pro 
nasazení v zahraniční ope-
raci a se základy mezinárod-
ního humanitárního práva 
v ozbrojených konfliktech 
a prodiskutovali vzájemné 
zkušenosti ze zahraničního 
působení naší i americké 
armády. 

Součástí setkání bylo 
také projednávání podmínek 
bezplatného dodání mate-
riálu pro jednotky EOD, a to 
v rámci programu podpory 
nasazovaných jednotek 
a programu FMF – Foreign 
Military Financing. Program 
FMF finančně podporuje 

prodej vojenské techniky vyrobené v USA 
Ve dnech 28.–29. ledna 2013 proběhlo zahraničním partnerům. V praxi to znamená, 

u 15. ženijní brigády v Bechyni jednání že 15. ženijní brigáda v průběhu letošního 
zástupců US Army a příslušníků EOD roku bezplatně obdrží od americké armády 
(Explosive Ordnance Disposal) – pyrotech- například několik kusů dálkově ovládaných 
nických jednotek, zaměřené na proškolení ženijní robotů Talon, přístroje nočního vidění 
v pravidlech nasazení v zahraniční operaci a další součásti výzbroje, které budou 
a dodávku materiálu americkou armádou. určené pro působení jednotek EOD v zahra-

ničních operacích. Tito naši specialisté mají První část dvoudenního semináře zahájil 
s americkou technikou již zkušenosti, a to velitel 15. ženijní brigády plukovník 
právě ze zahraničních misí v Afgánistánu, gšt. Robert Bielený spolu s náčelníkem 
kde s tímto materiálem pracují. odboru technické a informační podpory 

(OTIP)  podp lukovníkem Zdeňkem 
zpracovala, foto: Hejpetrem. Tento odbor je vlastně jakousi 

kapitánka Miroslava Štenclová, tisková řídící základnou pro všechny pyrotechnické 
mluvčí 15. ženijní brigády 

+
a vířivka 33°C. Jsme lázně a platí pro nás Delfíni v Bechyni plavat 
přísné hygienické podmínky. Mikrobio-

nebudou, ale vy můžete logické šetření provádí hygiena každých 
14 dní. O chod bazénu se stará balneo-Při stavbě lázeňského domu Olga 
technik se státní zkouškou a kvalifikovaný v měsíci září 2001 bylo podle projektové 
plavčík. Příjemné prostorové teplo řídí dokumentace rozhodnuto, že blok bazé-
automatická klimatizace. Voda do bazénu se nového komplexu vznikne v severním křídle 
napouští z pitného vodovodního řádu objektu. Víme, že město Bechyně leží na 
a dvakrát ročně se vypouští do místní skalnatém ostrohu. Nebylo vůbec jedno-
kanalizace.duché vysekat rovné dno do tohoto masivu 

Plavání ve vodě celkově působí na a sem uložit nerezovou atypickou konstrukci 
pohybový aparát (velké klouby, páteř), ale bazénu o velikosti 21×17×17 m. Bazén má 
i pro radost. Lázeňský bazén s vířivkou po celé ploše jednotnou hloubku 1,20 m 
slouží pro naše pacienty, ale i pro veřejnost. a také do této výše je plně napuštěn, 

3 V přilehlých prostorách je možno navštívit tj. 180 m  vody. V přední části je masážní 
3 parní a finskou saunu. Řada Bechyňáků má whirpool pro 9 osob napuštěn 16 m  vody. 

v podvědomí, že do popisovaných prostor Pod bazénem je ještě strojovna a řídící 
nemá přístup. Je to omyl. Proto si vás tímto jednotky, které udržují teplotu vody 
dovoluji do našich Lázní s.r.o. pozvat (dny průtokovými ohřívači. Sledují i kvalitu 
pro veřejnost ÚT, ČT, SO).bazénové vody. Každý den např. se 

obnovuje 35 l nové vody na osobu. Zajímá Dagmar Faktorová 
vás teplota vody? Bazénová voda má 30°C Lázně Bechyně s.r.o.
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www.kulturnidum.cz

březen 2013

PRO DĚTI

KURZY, PŘEDNÁŠKY

Pátek 1. března / Velký sál KD
Pátek 8. března závěrečný ples / Vstupné 100 Kč

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

DIVADLO

HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
Čtvrtek 21. března / 19.00 hod. / Velký sál / Vstup 50 Kč
V tajemném hotelu se setkáme s pěti zcela odlišnými lidmi 
v okamžiku pravdy, v okamžiku, kdy všichni vidí svůj život a před 
nimi je více než jenom nejistá budoucnost. O životě, smrti a lásce je 
tento podivuhodný příběh, kterým nás provádí záhadný Doktor S. 
a který se dotkne nás všech. Hotel mezi dvěma světy je jemnou 
a přece napínavou hrou o věčném údělu všech lidí na světě.
V podaní DS Lužnice

PLESOVÁ SEZÓNA

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Pátek 8. března / Velký sál KD / 100 Kč
Hraje RM Band
Předprodej v kanceláři KD, rezervace on-line www.kulturnidum.cz

ZÁVĚREČNÝ PLES Tanečních pro všechny

Sobota 16. března / 9.00 hod. / Přísálí KD / Startovné zdarma
Pro děti narozené v letech 2003–2007.
Sraz účastníků je v 8.50 hod. v přísálí kulturního domu. 
Předpokládaná doba ukončení turnaje je do 12.00 hodin. Účast 
povzbuzujících maminek a tatínků žádoucí. Rodiče přihlaste své 
děti na turnaj na tel. 604 153 402 (p. Klůfa), a to pracovní dny v době 
od 16.00 do 19.00 hod.
Počet dětí je omezen, čím dříve se přihlásíte tím lépe. 
Pořádá OS K.O.L.A. ve spolupráci s KSMB a MěÚ

TURNAJ V PEXESU

Otevřeno: pondělí 16–18, středa 16–19, pátek 16–18 hod. / 
Galerie 2+1 / Vstupné dobrovolné
Klarisa Kleinerová, absolventka FaVU VUT v Brně, Ateliér 
performance, vedoucí prof. Tomáš Ruller
Kateřina Zemanová (roz. Valášková), absolventka FaVU VUT 
v Brně, Ateliér papír a kniha, vedoucí doc. dr. Jiří Kocman
Kratochvíla Jan, student FUD UJEP v Ústí nad Labem, Ateliér 
performance, vedoucí doc. Jiří Kovanda
Pořádá: OS Klášter, Kulturní středisko města Bechyně, ZUŠ 
Václava Pichla v Bechyni. Komentovaná prohlídka proběhne 20. 3. 
od 17.30 hodin.
Ukončení výstavy 29. 3. 2013.

K+K+K

VÝSTAVY

Právě probíhá v Galerii U Hrocha
Zveme všechny zájemce na výstavu fotografií táborské fotografky 
Vlasty Štegerové. Výstavu můžete navštívit v rámci akcí v rodičov-
ském centru a na malém sále KD.
V případě zájmu výstavu zpřístupníme i mimo tuto dobu, 
volejte 381 213 338.

VLASTA ŠTEGEROVÁ – výstava fotografií

O VÍLE MENŠÍ NEŽ ZRNKO MÁKU
Sobota 16. března / 10.00 hod. / Malý sál / Vstupné 35 Kč
Určitě sami dobře víte, jak důležité je uvěřit, nebo mít rád či 
milovat... Vědět, že když potřebujete pomoci, je vám někdo na 
blízku... Že hledání jde snáz, když na to nejste sám... A o tom je náš 
pohádkový příběh dvou elfů – Láli a Lulů...
Hraje divadlo Dívadlo Praha

Sobota 9. března / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč, přísálí 100 Kč
Hraje Vysočinka
Předprodej Knihkupectví Petra Voka.

HASIČSKÝ PLES

Pondělí 4., 18., 25. března / od 19.00 hodin / Klubovna KD
Více info na K. Kvardová tel. 721 503 325, www.raeesah.wz.cz 

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE

Pátek 29. března – neděle 7. dubna / Prostory KD
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a mysli. 
Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. S její pomocí se 
lze zbavit četných tělesných i psychických napětí, zvýšit svůj 
energetický náboj, zlepšit schopnost koncentrace a obnovit jasnost 
svého smyslového vnímání. Cvičení dále vyrovnává emocionální 
stránku naší bytosti a uvádí do rovnováhy a harmonizuje naše tělo, 
mysl a smysly. Zahrnuje techniku dýchání, koncentraci, automasáž 
a řadu speciálních cvičení, která vedou k vyrovnání, stimulaci 
a transformaci tělesných i psychických energií. 

KUM NYE

KDYŽ DUŠI BOLÍ V KŘÍŽI
Pondělí 18. března / 16.30 hodin / RC Hrošík / Vstupné 30 Kč 
Zajímavé povídání o problémech, které nás trápí, s psychologem 
PhDr. Jaromírem Matouškem. Tentokrát na téma asertivita. 

Kulturní středisko města Bechyně zve a doporučuje

ROZMRAZOVÁNÍ STRUN, 

ANEB ZIMNÍ BERNFEST
V sobotu 30. března se v Raděticích v KD od 20.00 hodin
začne rozehřívat zimní námraza z aparátů kapel Žlutý Fijalky 
(Bechyně), Inspiro (Písek), VO106 (Bechyně). Proběhne taktéž 
recitál veselých autorů vydavatelství 65.POLE a vystoupí divadlo 
Mýtus! Vstupné 80 Kč.

HUDBA

KNIHOVNA

Čtvrtek 28. března / 18.00 hod. / Městská knihovna
Přineste svoje fotografie Bechyně a zavzpomínejte s námi.

NAD FOTOGRAFIEMI Z BECHYNĚ
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Otevírací doba herny:
Pondělí   9.00 – 11.00 hodin
Středa 15.00 – 17.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů

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

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA PRO MALÉ ŠIKULY 
Středa 6. března / 15 – 17 hodin / RC Hrošík
Kytičky z bonbonů

Středa 13. března / 15 – 17 hodin / RC Hrošík 
Pohyblivé ozdoby z vajíček

PRODEJNÍ VÝSTAVA maminek tvořilek
Středa 27. března / 15 – 17 hodin / RC Hrošík / Vstupné 10 Kč
Výstava je zaměřená na jarní a velikonoční tématiku.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

+Březen
– měsíc čtenářů v naší knihovně

Besedy o písmu a psaní pro děti základních škol, speciální ¨
a mateřské školy.
Vyhlášení nejlepšího dětského čtenáře za rok 2012.¨
Hrajete si rádi? Neseďte doma a přijďte si zahrát nějakou ¨
stolní nebo počítačovou hru (o jarních prázdninách v provozní 
době knihovny od 14 do 16 hodin).
Velikonoční zvyky v RC Hrošík.¨
Posezení nad fotografiemi z Bechyně – máte i Vy nějaké ¨
bechyňské obrázky? Přineste a zavzpomínejte s námi 
v knihovně dne 28. března v 18 hodin.

Připravujeme opět zajímavé a netradiční nocování dětí 
v knihovně 5. dubna. Vyplňte přihlášku na Noc s Andersenem 
a odevzdejte v knihovně do 26. března.

EH

N  O  C    S         A N D E R S     E N E M  
KSMB - Městská knihovna 

Přihlašuji 
svou dceru/svého syna……………………………………, věk dítěte ……let  

Adresa …………………………………………………, telefon……………..

 

Podpis rodičů……………………………………

------------------------------ zde odstřihněte a odevzdejte v MěK Bechyně 
    ------------------------------

 
 

 
 

D O B R O U     N Á L A D U!

Přihlášky odevzdejte do 26. března 2013! Vylosovaní budou telefonicky informováni!
Nocovat může maximálně 14 dětí (věk 7-12 let).

Začátek: v pátek 5. dubna 2013 v 17 hodin
Konec: v sobotu 6. dubna 2012 v 9 hodin

"

Děti budou potřebovat: spací pytel, karimatku, oblečení na hraní a na spaní, 
hygienické potřeby, ručník, přezůvky, kartu zdravotní pojišťovny, zápisník, psací 
potřeby, malé občerstvení a

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

TĚŠTE SE NA DUBEN

Čtvrtek 18. dubna / 19.00 hod. / VS KD / 
Vstupné 220, 200 a 180 Kč

Aldo Nikolaj, režie Jiří Menzel.
Manželský trojúhelník s řešením vskutku originálním. Přilepí 
se na vás vdaná ženská, organizuje vám život a nakonec 
rafinovaně plánuje věci, až mrazí v zádech. Ale může to 
dopadnout i šťastně. A to právě autor moc dobře vymyslel. 
Komedie je skvělá již svým námětem a dokonalá díky 
mistrným dialogům. Snad jen, že povážlivé řešení 
manželského trojúhelníku, kde humor se stává černým, 
rozhodně není pro diváky návodem po odchodu z divadla 
k napodobení. Předprodej:
od 4. 3. 2013 v kanceláři KD,
rezervace on-line 
na www.kulturnidum.cz.

NEBYLA TO PÁTÁ, 

BYLA TO DEVÁTÁ

Hrají: 
Josef Carda
Jana Švandová
Rudolf Hrušínský



+Třetí nejlepší florbalistky 
v Jihočeském kraji

Žákyně 6. a 7. třídy ZŠ Školní Bechyně se 
16. 1. 2013 zúčastnily krajského kola 
soutěže ORION FLORBAL CUP 2012/ 2013. 
Vybojovaly 3. místo v kraji.

Turnaj pořádal DDM Český Krumlov 
z pověření KR AŠSK ČR v Kaplici.

Titul krajských přebornic získal favorit 
soutěže ZŠ Kaplice. Naše děvčata po 
vynikajícím úvodním zápasu se ZŠ Záboří 
4:0 prohrála druhé utkání s vítězem 
a nešťastně se ZŠ Čimelice 0:1. Celkem se 
turnaje zúčastnilo šest škol z Jihočeského 
kraje. Gratulujeme všem hráčkám k úspěchu 
a děkujeme za krásný, bojovný výkon 
a reprezentaci školy. 

Mgr. J. Krejčová a Mgr. M. Petr

+Zápis 

Dne 25. ledna proběhl na škole zápis do 
první třídy. K zápisu přišlo dvacet tři dětí. 

Některé děti do první třídy v letošním roce 
neusednou. Důvodem není, že by zápis 
nezvládly, ale nezralost pro přijetí. Častým 
problémem se v posledních letech stává 
vada řeči, malá slovní zásoba nebo tvrdá 
ruka. A tak si tyto děti ještě jeden školní rok 
počkají, nevadí, během roku udělají velký 
pokrok a škola na ně počká. Do první třídy 
nastoupí v tomto roce šestnáct dětí, což je 
ideální stav pro individuální práci s nimi.

Vedení školy

+Okresní kolo ve 
vybíjené v Táboře

V úterý 5. února se naši čtvrťáci zúčastnili 
okresního přeboru škol ve vybíjené. Tento 
turnaj letos sehrálo celkem 14 družstev 
táborského okresu. Naši zástupci si ve 
všech utkáních základní skupiny vedli velice 
dobře, a tak je čekalo zasloužené finále. 
V něm sice podlehli zástupcům ZŠ 
Helsinská 4:9, přesto druhé místo je 
výborným úspěchem našich malých 
sportovců. Všem gratulujeme k předve-
deným výkonům. Zápasová bilance: 5 výher, 
1 remíza, 1 porážka.

Mgr. Milan Petr

+Florbalový turnaj 
v Bernarticích

V sobotu 19. ledna se florbaloví elévové 
zúčastnili turnaje v nedalekých Bernarticích. 
Tentokrát se hrálo v poli 4 +1, a tak vyrazilo 
12 hráčů odhodlaných získat medaili. Za 
soupeře jim postupně stála družstva ze Zlivi, 
Ševětína, Hluboké nad Vltavou, Týna nad 
Vltavou a Soběslavi. 

Naši žáci odehráli osm kvalitních zápasů. 
Bilance týmu: šest výher, jedna porážka 
a jedna remíza. To vše v závěrečném součtu 
znamenalo vynikající 2. místo a s ním 
spojené stříbrné medaile. Všem reprezen-
tantům naší školy blahopřejeme k pěknému 
úspěchu a věříme, že u tohoto sportu 
zůstanou co nejdéle.

Mgr. Milan Petr
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využít jedinečný Test volby povolání Portál mohou Vaše děti využívat doma Informace pro rodiče
usnadňující rozhodování o další studijní zdarma bez jakéhokoliv časového omezení. 

Naše škola v letošním roce umožňuje a profesní dráze. Jako pomůcku pro Přístupová jména a hesla pro přístup do 
žákům pátých až devátých tříd, jejich ujasnění si profesních zájmů Vašeho dítěte portálu mají žáci z hodin informatiky.
rodičům a přátelům využívat portál Vám nabízíme jedinečný on-line Test volby.
www.proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu Test je součástí nabídky portálu Přeji Vašim dětem, aby jim portál 
testových úloh zaměřených na základní www.proskoly.cz. Umožňuje jako jediný Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do 
rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, vypracování paralelního testu i Vám, školy, tak i pro zábavu.
prostorová představivost, vnímání, koncen- rodičům, abyste společně mohli srovnat své Mgr. Jan Pekař, trace apod.). představy a možnosti dalšího uplatnění ředitel školyŽáci závěrečných ročníků mohou navíc Vašeho dítěte.

+Portál „proškoly.cz“ 
nyní pro naše žáky 

zadarmo
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+Zimní pobyt na Kvildě

V lednu jsem strávila pět krásných dní na 
Šumavě v lyžařském středisku Kvilda. Spolu 
s naší třídou jeli i páťáci. V pondělí ráno jsme 
nastoupili do autobusu a vyrazili směrem na 
jih. Ubytovali jsme se v útulném hotýlku 
U krále Šumavy. Na pokoji jsme byly čtyři 
kamarádky. Přes veškerou snahu udržovat 

+Úspěch v okresním 
kole Konverzační 

soutěže v německém jazyce
V úterý 5. 2. 2013 se vítěz školního kola 

Olympiády v němčině Viktor Škopan 
zúčastnil okresního kola v Konverzační 
soutěži v němčině v DDM Tábor. V kon-
kurenci deseti soutěžících si vybojoval 
krásné druhé místo s diplomem a finanční 
odměnou v kategorii II.A, tj. v soutěži 
8. a 9. tříd ZŠ. Vítězi gratulujeme a přejeme 
hodně úspěchů v dalším studiu na 
gymnáziu, kde určitě zúročí své zkušenosti 
ze soutěžního klání.

Pavlína Novotná

+Čtvrťáci a páťáci opět 
na horách 

Již po druhé se na naší škole uskutečnil 
zimní pobyt žáků 4. a 5. třídy. 

V pondělí 14.1.2013 se žáci 4. A a 5. A 
nadšeně vydali na šumavskou Kvildu na 
pětidenní pobyt na horách. Po usilovném 
trénování a obětavé pomoci učitelů se všech 
39 žáků nakonec stalo skvělými lyžaři. Nejen 
hezké počasí, ale i perfektní ubytování 
a výborná strava přispěly ke krásně 
prožitému týdnu. Dokonce jsme pobyt 
absolvovali bez jediného úrazu či nemoci! 
Všichni společně děkujeme výboru SRPDŠ 
za úhradu autobusové dopravy a všem 
rodičům, kteří přispěli sladkostmi ke 
zpříjemnění pobytu. 

Za pedagogy: Mgr. I. Vozábalová

A na závěr několik postřehů dětí ze 
zimního pobytu na horách: 

pořádek, se nám to stále nedařilo. Takže se 
mi třeba stalo, že jsem nemohla najít šálu 
nebo rukavice. Druhý den jsme vyrazili na 
svah. Zpočátku mě trošičku zaskočil vlek, 
který se mnou stále nechtěl spolupracovat. 
Po těžkém boji konečně pochopil, že se 
nevzdám, přizpůsobil se mi a statečně mě 
vždy vytáhl na horní část sjezdovky. Naše 
lyžařské dovednosti jsme si mohli ověřit ve 
čtvrtek, kdy jsme měli závody ve slalomu. 
Kromě lyžování jsme chodili i na procházky. 
Velmi příjemná byla ta směrem k pramenům 
Vltavy, kdy jsme mohli koulovat pana učitele, 
který nám to vzápětí vrátil tím, že nás pěkně 
prohnal a vyválel ve sněhu. Velkým zážitkem 
pro mě byla i návštěva šumavského 
infocentra a cukrárny. Ani večer jsme se 
nenudili, hráli jsme hry, při kterých jsme se 
moc nasmáli. Nejvíc mne zaujala hra Malé 
ubohé koťátko, kdy se obličeje a hlasy 
soutěžících měnili v mňoukající ksichtíky. Je 
také třeba zmínit úžasného pana kuchaře, 
který nejenže výborně vařil, ale dokázal nás 
i vždy rozesmát. Chutnalo mi tam opravdu 
všechno, ale nikdy nezapomenu na výbor-
nou chuť česnečky, smažáku a superpa-
lačinek. Myslím, že jsme si to všichni užili 
a ještě jsme se naučili lyžovat. Na mamku 
jsem se opravdu moc těšila. Ale odjet z tak 
krásného místa bylo hrozně těžké.

Všem se nám moc líbilo, nejlepší by bylo 
jezdit každý rok.

Za 4.A a 5.A Tereza Šlechtová
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+
se však ještě necítí dostatečně zralí pro Zápis do 1. třídy na 
školu, proto jejich rodiče žádají o  odklad 

Základní škole povinné školní docházky. O tom rozhodne 
ředitel školy na základě vyjádření pedago-Bechyně, Libušina 164
gicko psychologické poradny a odborného 
lékaře. Celkem se jedná o 7 dětí. Kompletní V pátek 25. ledna 2013 proběhl na naší 
žádost o odklad je nutno podat nejpozději do škole zápis dětí do 1. třídy. Tentokrát 
31. 5. 2013.budoucí školáky po škole provázel Ferda 

Na Základní škole Bechyně, Libušina 164 Mravenec. Budoucí prvňáčci plnili náročné 
bude v novém školním roce 2013/2014 znalostní i pohybové úkoly, za prokázané 
otevřena jedna první třída o počtu 29 dětí. znalosti a dovednosti získávali na Ferdův 
Třídní učitelkou bude Mgr. Lenka Nádvor-šátek bílé puntíky a razítko do startovního 
níková. Velice si vážím důvěry rodičů v naši průkazu. Po splnění úkolů si děti zařádily na 
školu a našim budoucím prvňákům přeji překážkové dráze v naší hale a na závěr 
šťastné vykročení za poznáním a novými zápisu všechny obdržely drobné dárky. 
zážitky.K zápisu se dostavilo celkem 35 dětí. 

Někteří, zejména ti narození trochu později,  Mgr. Milan Kožíšek, ředitel školy



+VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA 
ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ

Na měsíce březen a duben 2013 
připravujeme výstavu fotografií Josefa 
Zavřela s názvem Motivy z cest. Srdečně 
zveme na vernisáž, která proběhne 21. 3. 
2013 v 16.30 hodin v Galerii Na chodbě. 
Výstava bude doplněna plastikami 
našich žáků a potrvá do 21. 4. 2013.

PhDr. Josef Zavřel (narozen 26. 9. 1931) 
žije od roku 1945 trvale v Praze. Vystudoval 
knihovnictví na Univerzitě Karlově. Kromě 
zaměstnání v oboru byl od roku 1958 
pracovníkem Československé televize, 

kterou opustil v roce 1972. Od roku 1984 
opět pracoval na místě, které odpovídalo 
jeho původní profesi. Od roku 1991 je 
v důchodu.

Sám autor se ke své tvorbě vyjadřuje 
takto:

„Vystavené fotografie nemají připomínat 
autorovi ani vám, kde všude byl a kam až 
docestoval. Pravda, jsou to nezapome-
nutelné dojmy, kdy s kamarády nebo zcela 
sám, zpravidla bez služeb cestovních 
kanceláří, měl tu příležitost navštívit čtyři 
kontinenty. Jeho pobyty v různých zemích 
nebyly omezeny jen na návštěvu známých 
míst, která si můžeme prohlédnout na 
pohlednicích v pohodlí u novinových stánků. 
Jestliže chtěl alespoň částečně poznat 
duchovní podstatu navštívené země a její 
ojedinělé rozmanitosti života a zejména 
tvary a barevnost přírody, musel si 
častokráte za nimi dojít. Někdy i cestou 
namáhavou a vysilující...

Je pro mne velkým štěstím, když se právě 
s vámi, svým divákem, mohu podělit o to 
velké a kouzelné divadlo Přírody! Ano, jsou 
to scény, které mnohdy svým výsledným 
uspořádáním a výrazem vám podávají ruku, 
jako by vás chtěly k sobě přitáhnout a říci 
vám: „Pojď, věnuj se mi, pojď a budeš 
šťasten nejen teď hned, ale i ve vzpo-
mínkách!“

Každá moje cesta, každý záběr nezna-
menal pro mne pouhou exponovanou část 
cestovatelova zápisníku. Byl veden i snahou 
přiblížit se programové výzvě, která nabádá: 
"Přemýšlej nad sebou! Snad si někdy 
uvědomíš, že Příroda je ozvěnou tvých 
myšlenek, jednání i skutků... A ke všemu, co 
konáš, se snaž přistupovat s ušlechtilou 
skromností!“

Milý diváku, vážený příteli, svou 
vystavenou kolekci fotografií jsem nazval 
„Motivy z cest“ záměrně. Je to jedna z výsečí 
mého náhledu na Život, na Krásno a vše, co 
s těmi dvěma atributy souvisí.”

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

+Zprávičky 
z Jahůdky

Lednové počasí nám 
přineslo pořádnou nadílku 
sněhu. Na zahradě MŠ děti 
stavěly různé stavby ze sněhu, bobovaly, 
jezdily z kopce na lopatách a vytvořily 
labyrint cestiček ve sněhu.

Předškolní děti ze třídy Lišáků a Žluťásků 
navštívily obě ZŠ. Děkujeme za pěkný 
program.

Děti ze třídy Lišáků se vypravily na 
ekovycházku do lesa ke krmelci a donesly 
pro zvířátka i nějaké ty dobroty. Děti ze všech 
ostatních tříd postupně sypaly zrní ptáčkům 
do krmítek v areálu zahrady školy.

Děti se zúčastnily i dalších výtvarných 
soutěží. O jejich výsledcích budeme 
informovat.

V lednu zhlédly děti divadelní předsta-
vení „Ospalá Káča“ a navštívil nás i klaun. 
Ten nejenom že ukázal dětem jak se 
žongluje, kouzlí a jezdí na jednom kole, ale 
připravil si pro děti i překvapení v podobě tří 
cvičených pejsků. Vykouzlil dětem na tvářích 
úsměv a představení se moc líbilo.

V únoru, v období masopustu, jsme pro 
děti připravili karneval s přehlídkou masek, 
soutěžemi a tancem. Děkujeme rodičům za 
nápadité masky a různé dobroty v podobě 
sponzorských darů. 

MV, DT

Výtvarný obor 
ZUŠ jezdí za 
uměním

Žáci navštěvující výtvarný 
obor ZUŠ Václava Pichla v  Bechyni se vedle 
kreslení, malování, fotografování, tištění 
grafiky, práce ve výtvarných programech na 
PC, modelování, prostorového vytváření z  
papíru, textilu, dřeva a dalších, seznamují 
také s  výtvarným uměním na výstavách. 

Většinou to znamená organizačně zajistit 
přejezd někam jinam, ale rádi využíváme 
i možnost navštívit výtvarné akce konané 
v našem městě.

Ráda bych nyní, na počátku druhého 
pololetí, zrekapitulovala, kde všude již žáci 
s „výtvarkou“ tento školní rok byli:
► 7. září 2012 – Jakub Schikaneder, 
Valdštejnská jízdárna, Praha (studium pro 
dospělé)
► 9. října 2012 – Bílkova vila, Chýnov 
(skupina VvVŠ – středoškolští studenti)
► 19. října 2012 – Blexbolex a Atak, galerie 
U Radnice, Tábor
Miroslav Šašek, galerie Baobab, Tábor
Daniela Olejníková – Huby, Galerie 140, 
Tábor (skupiny Vv3, VvSŠ – žáci 6. až 
9. třídy ZŠ) 
► 5. listopadu 2012 – Vernisáž výstavy 
Emoce, Městská knihovna Bechyně 
(skupina Vv3 žáci 6. a 7. tříd ZŠ)
► 7. listopadu 2012 – Výstava Emoce, 
Městská knihovna Bechyně (skupina Vv2 
a VvSŠ – žáci 4.,5.,8. a 9. třídy ZŠ)
► 4. prosince 2012 – Městem posedlí 
(mezinárodní výstava street artu a graffiti), 
komentovaná prohlídka s lektorem, Galerie 
Městská knihovna, Praha
–Jan Švankmajer – Možnosti dialogu, Mezi 
filmem a volnou tvorbou, Dům u kamenného 
zvonu, Praha (skupina VvSŠ, VvVŠ – žáci 8. 
a 9. tříd ZŠ a středoškoláci)

► 11. února 2013 – Kateřina Zemanová, 
Klarisa Kleinerová, Jan Kratochvíla, 
vernisáž výstavy v Galerii 2+1, Bechyně 
(skupina Vv3 – žáci 6. a 7. tříd ZŠ)
► 14. února 2013 – Petr Nikl – Tváře z New 
Yorku, AJG, Wortnerův dům, České 
Budějovice, vernisáž výstavy (skupina VvVŠ 
– středoškolští studenti)

Návštěvou výstavy a následným rozho-
vorem o viděném si žáci nenásilným 

způsobem kultivují své výtvarné vnímání 
a zvyšují svoji všeobecnou vzdělanost 
v oboru. Lektorské prohlídky či vernisáže 
přispívají navíc k ještě hlubšímu, osobnímu 
setkání s uměním. A o to nám jde, o mladé 
lidi citlivé, s širokým všeobecným pře-
hledem, kteří dokáží formulovat svůj názor 
a obhájit jej. 

Za výtvarný obor ZuŠ 
Mgr. Ivana Blažková
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Vernisáž výstavy Petra Nikla v Českých Budějovicích
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+U staré kovárny bývaly 
stromy i stříbrné rkysm

Přetiskujeme článek Kateřiny Krejčové, Spíše nedůvěřivý pohled na věc zastával 
který vyšel v Táborském deníku. radní Jan Bakule (TOP 09): „Zklamaný 

z toho nejsem. Lze říci, že jsem se řadil spíše 
ke skeptikům. Pro převod za korunu bych Konečná: aquazoo rozhodně ruku nezvedl. Po několika 
jednáních jsem došel k názoru, že město by 
chtíc nebo nechtíc bylo vtažené do investic v Bechyni nebude
například do infrastruktury,“ připustil.

18.1.2013 08:00

Ničeho nedocílili
Bechyně – Libor Hrubý vzdal boj 

Libor Hrubý v dopise okomentoval 
s bechyňskými opozičními zastupiteli 

chování některých opozičních zastupitelů, 
o areál bývalých jatek na stavbu aquazoo.

u nichž se aquazoo neshledala s pocho-
pením. Svým jednáním podle Hrubého 

Hodiny dohadů mezi zastupiteli, odpor 
prokazatelně uškodili všem občanům města, 

některých obyvatel a nesouhlasná petice. 
když brání jeho dalšímu rozvoji.

Toto jsou jen některé faktory, které vedly 
táborského podnikatele Libora Hrubého 

„Někteří opoziční zastupitelé neváhali 
k tomu, aby definitivně opustil záměr 

použít těch nejobludnějších metod bývalého 
vybudovat v Bechyni environmentální 

komunistického režimu a tehdejší Státní 
centrum s aquazoo a delfíny. Vedení města 

bezpečnosti s cílem zdiskreditovat nejenom 
o tom informoval otevřeným dopisem, který 

moji osobu, což by mi ani tak nevadilo, 
dostali do rukou pouze zastupitelé a média.

zejména od lidí, kteří za celý život kromě 
šaškování na „buzerplacu“ ničeho nedocílili, 

„Jeví se mi smysluplnější environ-
nemluvě o tom, že celý život žili ze státních 

mentální centrum vybudovat tam, kde ho 
finančních prostředků, ale vadí mi zejména 

skutečně chtějí, kde pochopili, že pro město 
to, že svým jednáním prokazatelně škodí 

či obec bude mít zcela jednoznačně pozitivní 
všem občanům města,“ napsal jim Libor 

dopad,“ píše Libor Hrubý.
Hrubý.

Aquazoo rozdělila Bechyňské na dva 
V dopise také apeluje, aby se zamysleli 

tábory. Nejradikálněji se proti postavili lidé ze 
nad tím, zda jejich komunistická strana je 

Zahradní ulice, která byla jednou z variant 
skutečně nadřazena zájmům všech obyvatel 

příjezdové komunikace k areálu bývalých 
města.

jatek. „Nelíbilo se nám, že by k areálu 
„Pana Hrubého znám od dětství a to, že 

zajížděla auta a autobusy a výfukovými 
již nemá o areál bývalých jatek zájem, mě 

plyny znečišťovaly vzduch. Děti by navíc 
nijak nepřekvapilo. Od začátku jsem 

přišly o fotbalové hřiště. To, že aquazoo 
očekával, že to takhle dopadne. Podobně je 

v Bechyni nebude, vidím zcela pozitivně,“ 
to i s jeho vyjádřeními v dopise. Ten, kdo se 

konstatoval jeden z obyvatel ulice a zároveň 
účastnil zastupitelstev, si o tom může udělat 

ředitel ekologické školy Ladislav Honsa.
obrázek sám,“ míní zastupitel Josef Válek 

Nemá budoucnost (KSČM), jehož nesouhlasné argumenty byly 
na jednáních s Liborem Hrubým nejvíce 

Podobný názor sdílí i další obyvatelka 
slyšet.

ulice Jana Mikulová: „V podstatě jsem 
nebyla až tak proti, kdyby se projekt 

O dalším osudu bývalých jatek budou 
obyvatelům pořádně vysvětlil a bylo na to 

zastupitelé jednat v březnu. „Domluvili jsme 
více času. To se ale nestalo. Za těchto 

se, že připravíme různé návrhy. Buď 
okolností je pozitivní, že Libor Hrubý od 

budeme hledat finance na opravu, nebo je 
záměru v Bechyni upustil. Podle mě by tady 

možné, že vyhlásíme nový záměr prodeje," 
aquazoo neměla velikou budoucnost,“ 

říká Matějka.
sdělila svůj názor.

Ve zkratce
Jedním ze zastánců projektu, který měl 

31. října – Libor Hrubý poprvé představil 
do města přinést nová pracovní místa a 

zastupitelům projekt aquazoo
Bechyni zviditelnit, je starosta Jaroslav 

19. listopadu – schválen záměr prodeje 
Matějka: „Já osobně jsem z rozhodnutí 

pozemku areálu bývalých jatek
Libora Hrubého zklamaný. Vysvětlil mi, že 

19. prosince – mělo se rozhodnout, 
dostal nabídku, co se nedá odmítnout. 

zastupitelé vzali na vědomí petici lidí ze 
Problém byl v tom, že si lidé nedokázali 

Zahradní a odložili prodej pozemku za 
představit, že by Bechyně a delfíni šli 

korunu
dohromady. Příliv turistů by podle mě městu 

16. ledna – Hrubý již nemá zájem realizovat 
pomohl, protože by přinesl pracovní 

záměr v Bechyni
příležitosti,“ míní starosta Matějka.

Kateřina Krejčová

Foto: Archiv Zoologické zahrady 
Tábor – Větrovy, a. s.
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MĚSTSKÁ 
POLICIE 
BECHYNĚ 
– radí, informuje

MPB: Novodvorská 301, 
Bechyně, 
tel.: 725 575 260
e-mail: info@mpbechyne.cz
http://www.mpbechyne.cz

Upozornění, rady:

ź MP Bechyně řeší poslední měsíc nárůst 
přestupků v oblasti porušení vyhlášek 
a nařízení města Bechyně. Jedná se 
o podomní prodej, kdy osoby nabízejí služby 
či zboží tím, že obcházejí převážně sídliště 
ve městě, čím porušují nařízení RM 
č. 6/2012 tržní řád, kde v čl. 2 bod. 2 je tento 
prodej zakázán. Žádáme občany při 
zjištění těchto osob, aby neprodleně 
kontaktovali MP Bechyně nebo OO–PČR 
Bechyni. Ideální pro případ řešení je 
osoby pozdržet a vyslechnout jejich 
nabídku. 
Základní rady:

- řádné přečtení smluvních podmínek 
a získání max. informací od prodejce 

- nikdy nevpouštět do svých domác-
ností cizí lidi, ani jim neposkytovat 
žádné adresy či kontakty na své 
známé

- odstoupení od smluv (dle §57 
občanského zákoníku): u smlouvy, 
kterou jsme podepsali při prodeji 
„mimo prostory obvyklé“, nikoliv 
v pevném kamenném obchodě, může 
spotřebitel odstoupit do 14 dnů bez 
udání důvodu, při nedodání zboží 
ještě do 1 měsíce, pokud prodejce 

nesplnil zákonné náležitosti ve 
smlouvě podle občanského zákoníku, 
tak dokonce ještě do 1 roku od 
uzavření smlouvy. Odstoupení však 
musí být písemně, spotřebitel by ho 
měl poslat doporučeně a s dodejkou, 
aby měl v ruce písemný doklad, že je 
prodejce dostal ve lhůtě. Pokud toto 
odstoupení prodejce včas obdrží, tak 
musí nejpozději do 30 dnů od 
odstoupení navrátit spotřebiteli kupní 
cenu zboží. Pokud jste si prodejce 
sami pozvali, toto právo nemáte.

ź MP Bechyně řeší další porušení 
vyhlášky města Bechyně č. 3/2008 o volném 
pohybu psa. Neustále se setkáváme 
s osobami, které nerespektují nařízení mít 
psa upevněného na vodítku. Obhajoba, že 
pes je hodný a že nic nedělá, je 
nedostačující, o čemž svědčí nárůst odchytu 
psů či pomoc při hledání psů. MP Bechyně 
přistoupila k řešení těchto přestupků již 
udělováním BP.

ź MP Bechyně upozorňuje cyklisty na 
nutnost dodržovat předpisy silničního 
provozu, ale i předepsané vybavení kola dle 
vyhlášky ministerstva dopravy a spojů 
č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobnosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komu-
nikacích. Další povinnosti pro cyklisty jsou 
dány zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, v usta-
noveních § 57 a 58.

Za MP Bechyně Aleš Kabelka DiS

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
7:00–15:30 

středa – úřední hodiny 
8:00–10:00 14:00–16:00

KINO BECHYNĚ 
ÚNOR 2013

+FINANČNÍ ÚŘAD PRO 
JIHOČESKÝ KRAJ

Územní pracoviště v Táboře
Budějovická 2923
390 02 Tábor

Pracovníci finančních úřadů 
budou pomáhat daňovým 
poplatníkům

V rámci zlepšování svých služeb 
Finanční správa připravila pro letošní rok 
opět celou řadu opatření, která vycházejí 
vstříc poplatníkům daně z příjmů fyzických 
osob. Přiznání k této dani budou vybírána 
nejen na územních pracovištích finančních 
úřadů, ale i na všech obcích s pověřeným 
obecním úřadem (tzv. dvojkových obcích).

Na uvedených obcích přitom nepůjde 
o prostý výběr přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob, ale budou zde poskytovány 
i relevantní informace potřebné pro jejich 
vyplnění.

V zasedací místnosti Městského úřadu 
v Bechyni budou pracovníci Finančního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Územního praco-
viště v Táboře poskytovat informace k uve-
dené problematice ve dnech 13. března 
2013 (středa) a 20. března 2013 (středa) 
vždy od 13.00 do  16.30 hodin .  
Připomínáme, že zde nebude možné daň 
zaplatit v hotovosti, ale platbu lze provést 
prostřednictvím poštovní poukázky na 
pobočkách České pošty nebo bezhoto-
vostně prostřednictvím bankovního příkazu 
z bankovního účtu, případně formou interne-
tového bankovnictví, a to na nový bankovní 
účet č. 721-77627231/0710. 

Od 20. února 2013 jsou na Městském 
úřadu v Bechyni k dispozici tiskopisy 
přiznání k daním z příjmů a informační 
letáky. 

Pro úplnost připomínáme, že podání 
daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze 
učinit též elektronicky formou datové zprávy 
opatřené nebo neopatřené zaručeným 
elektronickým podpisem nebo prostřed-
nictvím datové schránky, a to ve tvaru 
a struktuře a za podmínek zveřejněných 
v aplikaci Elektronické podání pro finanční 
správu, která je k dispozici na internetových 
stránkách Finanční správy.
(www.daneelektronicky.cz)

Více informací najdete na internetových 
stránkách Finanční správy.
(www.financnisprava.cz)

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

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

  1. 3. pátek Technicz
  2. 3. sobota Countrio
  5. 3. úterý Mr. Driver
  8. 3. pátek Technicz
10. 3. neděle Mr. Driver
12. 3. úterý RM band
15. 3. pátek Mr. Driver
17. 3. neděle Mr. Driver
19. 3. úterý Josefovská zábava 

hraje RM band
22. 3. pátek Cora
24. 3. neděle Mr. Driver
26. 3. úterý Technicz

Velikonoční zábavy
29. 3. pátek RM band
30. 3. neděle Cora

Pohlazení od písničky: 
V pondělí od 18.00 do 19,30 h.
Vstupné: kavárna 30 Kč
11. 3. Duo Escalona

5. úterý 
6. středa ve 20 hodin

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 
– 2. ČÁST

Závěrečná část upírské ságy nás zavede 
do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují 

nejen o svou lásku, ale i o vlastní životy.
Do 12 let nevhodné, 115 min, titulky, 65 Kč

16. sobota ve 20 hodin
STMÍVÁNÍ

Bella byla vždy trochu jiná. Když se její 
máma znovu vdala, nastěhovala se k otci 

do malého deštivého městečka Forks, 
aniž by čekala, že se její život změní.

Do 12 let nevhodné, titulky, 117 min, 85 Kč

26. úterý ve 20 hodin
96 HODIN: ODPLATA

Pokračování úspěšného akčního thrilleru.
Do 12 let nevhodné, titulky, 98 min, 75 Kč

************

PROGRAM KINA NA ÚNOR PRO DĚTI
KAŽDOU NEDĚLI OD 10 HODIN, 

VSTUPNÉ 40 Kč

10. neděle
LETOPISY NARNIE: 

PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
Kouzelný svět Narnie se vrací!

114 minut

17. neděle
KRAKONOŠ A MISTR JEHLIČKA

Krakonoš a mistr Jehlička, Krtek 
a karneval, Krtek a autíčko, Vodník ve 

mlýně, Jak pejsek s kočičkou myli 
podlahu.
60 minut

24. neděle
MADAGASKAR 3

Aby se dostali domů, byli ochotní hodně 
riskovat. Přesto hrdinové dosud do 
pelíšků v newyorské zoo nedorazili.

95 minut

ve 20 hodin
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KDY: 1. 3. 2013 ve 13.30 hodin
KDE: Libušina 186, Bechyně
(přízemí panelového domu, 
naproti lázeňskému domu Jupiter)

Přijďte se podívat, poradit, nakoupit
Ke každému nákupu malý dárek
 

 
Sortiment: celoroční obuv, tenisky, 
bačkorky, sandály, holiny
Dopňkový sortiment: ponožky, tepláky, 
trička, čepičky, batůžky
Velikosti bot: 16 – 35/36

Otevírací doba: 
PO - PÁ: 8.30 – 17 hodin
SO:         8.30 – 11 hodin 

Přijímáme platební karty

Nová prodejna dětské 
obuvi v Bechyni

 botonozka@centrum.cz
Tel.: 723 020 899

+XII. Bechyňský 
sedmiboj

V sobotu 9. února 2013 se již podvanácté 
sjely do Bechyně kolektivy mladých hasičů, 
aby porovnaly svoje síly, znalosti a zku-
šenosti z požární ochrany. Bechyňský 
sedmiboj pořádá Sbor dobrovolných hasičů 
Bechyně ve spolupráci se Školním klubem 
Základní školy Libušina v zimním období, 
kdy družstva nemohou soutěžit venku. 
V prostorách školy tříčlenná družstva absol-

vovala discip l íny,  které 
prokázaly jejich dovednosti 

+TŘETÍ ROČNÍK 
OSADNÍKŮ Z KATANU 

V BECHYNI
V sobotu 6. dubna se ve staré škole 

uskuteční už třetí ročník soutěže o postup na 
Mistrovství ČR ve hře Osadníci z Katanu. 
Veškeré podrobnější info o turnaji v Bechyni i 
o celém Mistrovství ČR na
www.deskovehry.cz/osadnici. 

J. Leškovský

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
v oblasti uzlování, motání a spojování hadic, 
topografii, teorii požární ochrany a dokonce 
i v krátkodobé paměti či obratnosti.

V kategorii přípravka složené z před-
školáků a prvňáků odstartovalo celkem pět 
soutěžních trojic. Nejmladší hasiči udělali 
všem domácím velkou radost, obsadili totiž 
první dvě místa. Zvítězilo soutěžní družstvo 
Gumídci C ve složení Patrik Jošt, Eliška 
Kodadová a Ondřej Fák, druzí skončili 
Vendula Bluďovská, Sabina Urbánková 
a Karel Voborník coby Gumídci A. Třetí místo 
obsadilo družstvo Avatarové z Dolního 
Bukovska. V kategorii mladších žáků (2.–5. 
třída) se zúčastnilo 10  soutěžních družstev. 
Zvítězili Dráčci 3 ze Slap, na druhém místě 
skončili jejich kolegové Dráčci 1 ze Slap, třetí 
místo patří soutěžní hlídce s názvem 
Haničky Esa z Dolního Bukovska. Celkem 
15 družstev bylo letos zařazeno do kategorie 
starších žáků (6.–9. tř.). Vyhrálo družstvo 
V.I.P. z Dolního Bukovska, stříbrní skončili 
domácí Lemani (Nicola Sopková, Leontýna 
Frolíková, Martin Mrzena), bronzové 
medaile si odnesli Švábíci z Jistebnice.

Soutěže se letos zúčastnilo celkem 
90 dětí. Děkujeme sponzorům, kteří věnovali 
pěkné ceny a podporují činnost mladých 
hasičů i jiných akcí SDH Bechyně. 
V neposlední řadě patří poděkování všem, 
kteří se podíleli na přípravě soutěže.

Petr Pokorný, SDH Bechyně

GYMNÁZIUM 
TÝN NAD VLTAVOU

Havlíčkova 13

přijímá 

žáky 5. tříd základní školy 
do PRIMY studijního oboru 

osmiletého gymnázia 
(kód 79-41-K/81)

Přihlášky ke studiu je nutno zaslat 
nebo osobně doručit nejpozději 

do 15. března 2013.
(Přihlášky ke studiu lze získat např. 

stažením z webových stránek 
ministerstva školství – www.msmt.cz)
Přijímací zkoušky ke studiu se konají 

z matematiky, českého jazyka 
a všeobecných studijních předpokladů.

Termín přijímací zkoušky: 
pondělí 22. 4. 2013 

nebo úterý 23. 4. 2013
    

kontakt: 725 032 589 (ředitel),
385 722 053 (kancelář)

reditel.gtnv@seznam.cz
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Oční optika
Soběslav, Palackého 64

Tel.: 381 214 996
Po až Pá:
So: www.mmoptik.cz

• Měření  zrakové  ostrosti  na
nejmodernějších přístrojích

• Aplikace  kontaktních čoček

Objednávejte  se  na  tel. č.: 381 214 996
nebo přímo v oční optice

Jsou Vaše ruce příliš krátké?

 Multifokální 

  

brýle

  

Váš 
problém vyřeší!

 

8 – 13   14 – 17         

8 – 11

MM Optik  - držitel   ocenění   společnosti

Bonus ušetříte tisíce

Sleva  10% až 30% z ceny obruby!

zhotovené u nás uvidíte!
Přes multifokální brýle

Essilor - výrobce multifokálních skel Varilux

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových 
plemen: Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, 
černý, žlutý, modrý a bílý. 
Slepičky pouze z našeho chovu!!!

Stáří slepiček: 16 – 18 týdnů

–

Při prodeji slepiček nová služba:
výkup králičích kožek 22–35 Kč/ks 

Cena: 149 – 170 Kč/ks     
          v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: 
Neděle 24. března 2013 ve 14.00 hod.
Bechyně  u vlakového nádraží  

Případné bližší informace tel: 
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, 

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Prodej 3. 4. 2013 v 16 hod. Bechyně /u vlakového nádraží/

Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12–18 týd. cena:120–180,-Kč
Chovní kohoutci 12–18 týd. 120–180,-Kč 
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 1–3 týd. 70–90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/ 1–3 týd. 70–90,-Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/1–3 týd. 110–130,-Kč
Husy bílé 1–3 týd. 140–160,-Kč
Husy landenské 1–3 týd. 140–160,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: 
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po–pá 8–15h! 
gallusextra@centrum.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760



Městský zpravodaj č. 3/2013, den vydání: 1. 3. 2013. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 381 213 338,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 18. března. Tisk RAIN TISKARNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

+Tenisová akademie 
v tenisovém areálu 

JISKRA BECHYNĚ 

oživit dlouholeté tenisové tradice tohoto Ř dvojnásobná mistryně republiky
oddílu. Ř vítězka celostátních turnajů ve všech 

Hlavní cíl je získání co nejvíce dětí věkových kategoriích
předškolního věku v místních mateřských 

Ř vítězka mezinárodního turnaje (ETA)školkách a 1. ročnících základních škol. 
Nábor dětí, mládeže a dospělých Snahou bude i zapojení dětí z okolních 

Školička: 4 – 6 letod 1. 3. 2013!!! vesnic, které zůstávají doma s rodiči. Dalším 
3 – 5 dětí na dvorci / 1 trenér / 1 hod. cílem je oslovení mládeže a vyhledávání Již druhým rokem pokračuje tenisová Mládež: 7 – 20 letpřirozených tenisových talentů.akademie, zaměřená na tenisovou výuku 2 – 3 hráči na dvorci / 1 trenér / 1 hod. 

dětí, mládeže a dospělých ve spolupráci Tým trenérů: Dospělí
s tenisovým oddílem JISKRY BECHYNĚ. Hartl Patrik 1 – 2 hráči na dvorci / 1 trenér / 1hod.
Výuka probíhá v jeho areálu, který nabízí Ř I. trenérská třída na UK FTVS
velmi kvalitní prostředí využití celoročního Zimní období: říjen – duben, letní období: Ř 10 let trenérské praxe, z toho 6 let 
hraní. Kvalita tréninků je garantována nejen květen – září. Počet tréninkových hodin je v akademii Jana Kodeše
hráčskými zkušenostmi trenérů, ale také možno ve všech věkových kategoriích zvolit Poláková Monika 
jejich vzděláním. individuálně.Ř II. trenérská třída (druhé nejvyšší Tenisová akademie bude zaměřena Zájemci se mohou přihlásit u šéftrenéra trenérské vzdělání)hlavně na výchovu mladých tenistů v regionu tenisové akademie Patrika Hartla.Ř 3 roky trenérské praxe v akademii Bechyňska, s cílem vychovat závodní hráče Tel: 777 088 613, E-mail: 

Jana Kodešepro tenisový oddíl Jiskry Bechyně se snahou hartl.p@seznam.cz
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