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+
kuchaře nebo číšníka a nožička ve tvaru Knoflíkiáda
kuličky nahoře rondonu.

Přesuneme se dál do světa, kde koncem 
19. století začaly džínové (džínsové, 
jeansové) pracovní kalhoty (později i vesty, 
bundy, sukně, šaty). Z pracovních oděvů se 
stala průběhem let oblíbená móda, kterou 
používají všechny společenské vrstvy. Jsou 
praktické, vydrží a při dobrém střihu sluší. Kdo 

Něco z jejich historie: bavorský Němec již v březnu 
Levi Strauss (roz. Löb Strauss, nar. 1829 – nevyndal pracovní 
zemř. 1902), začal vyrábět stanovou látku, oděvy, je nyní už nejvyšší čas 
která se používala nejen na stany, ale i na pro stavitele, kutily a zahrád-
plachty vozů. Přestěhoval se za částí své káře. Samozřejmě pracovní oděvy jsou 
rodiny do USA, do Kalifornie, která byla celoroční, každé řemeslo má své: bílé 
centrem země v době „Zlaté horečky“. zednické a malířské montérky, instalatérské 
Horníkům – zlatokopům vyhovovala látka pro a elektrikářské musí mít mnoho kapes pro 
svou pevnost a nezničitelnost. potřebná nářadí, tzv. vercajk. Montérky jsou 

Proto Strauss začal vyrábět tyto pracovní buď dvoudílné s kabátkem a kalhotami (dříve 
kalhoty. Byly patentovány v roce 1873, kdy se rozlišovaly dámské se zapínáním na boku 
původní model nesl označení „Levi Strauss a pánské se zapínáním na poklopci). Pak 

trvalo jejich přijetí do ženského šatníku jako Co's Originál Riveted 501 Range, with buton oblíbené montérky „lácláče“. Naše téma jsou 
kalhoty všeobecně. V době 2. světové války fly“, tedy džíny se cvočky a poklopcem na však knoflíky, i když od odívání je nelze 
se hojně používaly v továrnách, džíny knoflíky. Patent byl zaregistrován až po oddělit. 
s označením „boot-cut-jeans“ – dole hodně návrhu zlepšení od nevadského krejčího PRACOVNÍ KNOFLÍKY musíme však 
rozšířené se staly součástí uniformy Jakoba Davise, který navrhl zpevnění rohů rozlišovat. Montérkový černý knoflík čtyřdír-
amerických námořníků. Po válce se dostaly kapes a tím prodloužení jejich životnosti kový se používá na různé druhy pracovních 
džíny do Evropy a vznikly první konkurenční použitím nýtů ve vrchním rohu kapes, přidal oděvů. Dříve byly kovové, dnes spíše polyes-
společnosti jako Wrangler nebo Lee. také kapsový stehový design.terové. Na montérkách s láclem je využit 

A tak se stalo, že z původního pracov-Název džíny (blue jeans) pochází stiskací, nýtový knoflík, na šle neboli kšandy 
ního oděvu se stala i módní, někdy pěkně z francouzského označení pro barvivo, které byly spony dříve kovové, nyní z plastu.
drahá záležitost, na kterou by kapsy se pro jejich barvení používalo: bleu de Zvláštností je kuchařský a číšnický 
zlatokopů nestačily; ovšem pokud by nenašli Génes, janovská modř. Český název „rifle“ rondon. Je to kabátek pro horní část těla, 
pořádný nuget zlata. Přikládám fotografie vznikl podle jména italské oděvní společnosti který má chránit i bezpečnost při práci. 
všech sehnaných knoflíků a citát slavného a dnes již zřídka používaný termín „texasky“ Většinou je jednořadový a dvouřadový podle 
francouzského módního návrháře Ives Saint-je odvozen od texaských kovbojů, kteří si tyto počtu knoflíků a složitosti zapínání. Je to 
Laurenta: „Často říkávám, že bych si přál, kalhoty oblíbili kolem 1. světové války. součást profesionality, většinou bílý, dnes již 
abych to byl já, kdo vynalezl modré džíny: Vydržely totiž i napětí mezi dvěma koňmi. součástí barevného ladění celé restaurace; 
jsou zkrátka nejúžasnější, nepraktičtější, Název „denim“ byl název bavlny „serge de mívá nejen znaky organizace vedle četných 
nejvíce uvolněné a nonšalantní. Mají výraz, Nimes“ podle francouzského města. Džíny knoflíků, při gastronomických akcích je 
střídmost, sex-appeal, jednoduchost – tedy se dostaly od zlatých dolů do hollywoodských ozdoben vyznamenáními a výšivkami 
vše, co si přeji pro své oblečení.“westernů v 30. letech 20. století. Pak se staly s různými profesními znaky. Knoflíky na něm 

–ap–symbolem mladé generace, trochu déle jsou ve tvaru houbičky, kdy čepička je na těle 

+Životní jubilea 
duben 2011

87 let Hrubá Vlasta, Pítra Jaroslav
86 let Dohnalová Jarmila

Mikšovská Jiřina
85 let Čiháková Vlasta, Englická Květuše,

Haškovcová Jaroslava,
Klobásová Anna, 

83 let Dlouhá Marie
81 let Hlasová Božena, Kopečková Anna,

Snášelová Marie
77 let Jarešová Jiřina, Krejčová Jitka,

Švarcová Marie
76 let Fuchmannová Zdeňka

Soryčová Jana
75 let Filová Stanislava

Kuthanová Vojtěška

Antonín Strnadel: Janíček s voničkou

VESELÉ VELIKONOCE 
všem našim čtenářům přeje redakceA letos opravdu vesele:

Velikonoční čas nám přišel,
dnes má býti každý vesel.

Kristus Pán
z mrtvých vstal,

pochválen buď Pán.

Přidáme jednu koledu, 
kterou asi málokdo zná, zpíval 
ji můj tchán a mně vždy 
přivodila trochu poťouchlou 
veselou náladu:

Když jsem šel 
po ránu na koledu,
hnala mě kuchařka 
po schodech dolů.

Na schodech upadla,
hubu si rozbila,

byl jsem rád tomu.

–ap–

Z obsahu

Příspěvky na květen posílejte nejpozději 
19. dubna na propagace@kulturnidum.cz

Jmenovala se Zuzanka 5
Kulturní kalendář 6
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z kožešníka v moravské Olešnici vypracoval průvodci o památkách Bechyně konstatují 
na senátora na staroměstské pražské radě. v r.1950: „Postranní oltáře v lodi kostela 
Otec Konrád brzy zemřel v r. 1613 a ve své sv. Františka z Assisi a sv. Antonína 
závěti nabádal svou ženu, aby dbala na Paduánského z r. 1634 se připisují Karlu 
vzdělání dětí ve víře a literárním umění. Škrétovi mylně. Třebaže je jeden z obrazů Karel ŠKRÉTA Šotnovský 
Karel, jehož poručníkem se stal jeho strýc vzadu označen, připomínají obě malby ze Závořic 
Pavel Škréta, kutnohorský mincmistr, patrně Škrétovu práci velmi vzdáleně, jsou prací 

(*1610 ? Praha, † 30. 7. 1674 Praha) studoval na sousední Týnské škole, v ústavě malíře o pokolení mladšího“. Kunsthistorici 
pro evangelické žáky. Z prvního otcova a restaurátoři mají těžkou práci v posuzování 

Pictor aetate nostra in Patria summus. manželství měl dvě sestry, z druhého čtyři autorství. Vždyť tehdy byly normální 
Bohuslav Balbín. sestry a čtyři bratry. Karel byl benjamínkem. nedokumentované přemalby, neodborné 

(Malíř v naší době ve vlasti nejlepší.) Matka všechny děti vybavila vzděláním do restaurování, vyřezávání pláten z rámů, 
života, u Karla se podílela nejen Týnská jejich zastřihování, rozstřihování, posléze 
škola, ale i pravděpodobně soukromí učitelé, sešívání nebo lepení do tehdy módních 
kteří jej vybavili i perfektní znalostí latiny, rámů. Ani signace není určující. 
němčiny a italštiny. Ten pán, co kráčel v chvalitebných 

Škrétova evangelická rodina byla šlépějích… byl v r. 1648 ve svém paláci na 
bohužel v té době a hlavně po Bílé Hoře Hradčanech zastřelen švédským vojákem, 
v těžké situaci. Po roce 1627 dostali buď když se šel podívat z okna, cože se to na ulici 
možnost emigrovat, nebo konvertovat ke děje. Po této tragické události přešla péče 
katolické víře. Celá rodina emigrovala. Karel o šternberský majetek (který byl velmi 
odejel v r. 1627 za bratrem do Basileje; v té rozsáhlý) a výchovu dětí na vdovu Ludmilu 
době již byl dobře vzdělán, vyučen malířem. Benignu. Byla to mimořádně schopná žena, 
Nelze zde vyjmenovat všechny významné která úspěšně spravovala rodové državy, 
učitele a malířské vzory. Po třech letech restituovala pro své syny hraběcí titul 
v záalpí odejel do Itálie, kde s pomocí rodiny a vybavila je do života skvělým vzděláním. 
se mohl věnovat malířství i společenskému Její portrét od Karla Škréty je dochován na 
životu v okruhu uměleckých přátel z celé bechyňském zámku; je zobrazena v interiéru 
Evropy. Strávil šest let v Benátkách, 
pak se odebral do Boloně, Florencie a 
svůj italský pobyt skončil v Římě. 
Odtud přes Sasko se vrátil do Čech, 
kde konvertoval ke katolické víře. 
Můžeme se jen dohadovat, jestli 
k tomuto rozhodnutí došlo již v Římě, 
jestli to bylo rozhodnutí náboženské 
nebo zcela pragmatické, oni v 
Čechách v té době chyběli schopní 
malíři hlavně pro církevní účely. Škrétu 
coby  schopného podn ika te le  
a obchodníka označil prý i císař 
Ferdinand III.: „Screta est bonus 
pictor, sed curat sibi bene solvi.“ (Byl 

Umělec světového věhlasu se nám ocitá dobrým malířem, který však hleděl, 
v Bechyňském městském zpravodaji. Má to aby byl dobře placen.)
svou logiku. Z jeho velkých prací by se mohla 

K tomuto medailonu nás inspirovala uvádět plátna s tématikou nábo-
probíhající výstava ve dvou pražských ženskou, mytologickou a alegorickou. 
jízdárnách: Jízdárně Pražského hradu a ve Menší obrazy vynikají vystiženým 
Valdštejnské jízdárně, kam Vás chceme intimním prostředím. Grandiózně se 
pozvat řečeno současnou terminologií „last zapsal ve své tvorbě jako portrétista. 
minute“, protože končí 10. 4. 2011. Pokud Nyní se dostáváme pomyslným 
nestihnete, přečtěte si alespoň naše řádky. obloukem do Bechyně. To navazuje 
Výstava dopadla v naší republice na na jiný rodinný příběh. 
jedničku; svým rozsahem i obsahem je V roce 1596 koupil bechyňské 
unikátní. Je na ní vystaveno přes 400 panství od Petra Voka z Rožmberka 
exponátů, velké množství zápůjček ze Adam ze Šternberka. Byl to rovněž 
zahraničních zdrojů, z českých muzeí, vysoký pražský funkcionář, ale katolík. 
církevních institucí a soukromých sbírek. Po stavovském povstání a defe-
Katalog, vydaný k celé výstavě, svědčí svým nestraci emigroval z Čech r. 1618 
rozsahem a kvalitou obsahu o srovnatelnosti a vrátil se r. 1620 po Bílé Hoře 
s jinými významnými tisky, důležitá byla s podlomeným zdravím a během dvou 
účast špičkových českých odborníků let zemřel. Dalším pánem na Bechyni 
a institucí z oborů uměnovědných a restau- se stal druhorozený syn František 
rátorských. Matyáš Karel ze Šternberka. On a jeho 

Taková akce si pochopitelně vyžádala manželka Ludmila Kateřina Benigna, 
vysoké náklady, které byly částečně kryty ze rozená Kavková z Říčan, byli velmi 
zahraničních zdrojů, hlavně z tzv. Norských pobožní katolíci a považovali za svou v celé postavě, spodobněna jako důstojná 
fondů. povinnost věnovat finanční prostředky na vdova v černých elegantních šatech, která 

výzdobu a údržbu církevních staveb. Josef přes svojí korpulentnost působí dominantně 
Připomeňme si několik životopisných Šatra ve své historii Bechyně z r. 1912 na a sebevědomě. Byla s Karlem Škrétou 

dat Karla Škréty: str. 144 uvádí o Františkovi ze Šternberka: v dlouhodobém styku; o tom svědčí některé 
Narodil se v r. 1610? v pražské prote- „Tento pán kráčel po chvalitebných jeho dětské portréty Šternberků nebo 

stantské patricijské erbovní rodině v Týnské šlépějích předků svých, mnoho milosti některého žáka z jeho dílny. Jsou to portréty 
ulici na Starém Městě v domě U Černého prokázal chrámu bechyňskému bosákův, např. Václava Vojtěcha nebo Jana Norberta 
jelena otci Konrádovi, úředníku královské dva oltáře ozdobné rukou Karla Škréty ze Šternberka jako lovce, grafiky nebo 
komory, matkou byla Kateřina Herkulesová malované (sv. Františka a sv. Antonína), dal navrhované kresby. Na zámku v Bechyni je 
z Morchendorfu. Do vladyckého stavu postaviti monstranci a ozdoby kněžské i portrét Marie Maxmiliány v dětském věku 
s přídomkem Šotnovský ze Závořic byl klášteru věnoval.“ a jeden z nejkrásnějších barokních 
povýšen r.1570 jeho děd Jan Škréta, který se V. V. Štech a D. Menclová ve svém pastorálních portrétů Marie Maxmiliány 

MEDAILON



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

Dne 31. března byla slavnostně 
otevřena nová samoobsluha moderně 
zařízená – pěkná úprava doplňuje 
vhodně i prostředí. Tímto byl ukončen 
provisorní prodej v objektu stavby, kde 
čekání na obsluhu trvalo 2 hodiny i více a 
bylo předmětem mnohé kritiky občanů 
na různých schůzích. Tímto se ulehčilo 
občanům a přesto, že měli ke způsobu 
samoobslužného prodeje nedůvěru, již 
po prvních dnech jí přišli na chuť. 
Prodejna však bude, dle slov vedoucího, 
potřebovat 1 pokladní pult, aby při 
větším návalu byl zvládnut hladký 
provoz.

V současné době se připravuje 
k otevření provoz pánského a dámského 
kadeřnictví, které je taktéž nově 
zřizováno péčí Komunálních služeb 
města a k otevření dojde v nejbližší 
době.

Restauracemi a jídelnami v Táboře, 
je dokončován v prvních jarních dnech 
a počátkem měsíce dubna 1961 pro letní 
sezonu srubový tábor na Sosnovce pod 
Větrovem.

Pro intimní styky a morální 
narušování mladých žaček devítiletky 
i Průmyslové školy keramické musel být 
vyloučen z učitelského povolání jinak 
schopný učitel s. Miloš Smetana. 
Rozhodnutí  bylo provedeno po 
projednání v MěV KSČ a po osobním 
doznání jmenovaného. Tento zastával 
po delší dobu předsedu městského 
výboru ČSM. Vyloučení vzbudilo značný 
rozruch mezi rodiči i občany. Dne 
25. května jmenovaný opustil školu 
i město a přestal v Bechyni působit. Proti 
jmenovanému bude provedeno trestní 
řízení.

Vybral Martin Gärtner
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v pozdějším věku. Ten jsme popisovali 
v únorovém čísle zpravodaje z r. 2010. 

Díky Ludmile Benigně vznikl v Bechyni 
ojedinělý soubor dětských portrétů, na 
kterém se významně podílel i Karel Škréta. 
A když není autorství vždy jasné, tak se dá 
malinko obejít – maloval sám Mistr, dílna či 
okruh.

Bechyně, 21. 3. 2011
Dr. M. Šťáva

Text doplnila a redakční 
úpravu provedla –ap–

Akademické příběhy:
Profesor V. V. Štech, 

který přednášel na Aka-
demii výtvarných umění 
v Praze dějiny umění, se 
vždy ptal kteréhokoliv stu-
denta: „Odkud jste“, to byl 
jeho úvod zkoušky. Jsem 
z Pardubic, Kolína, Ostravy, 
Olomouce… Z bechyňské 
keramické školy šlo na AVU 
dost adeptů, také se stalo, 
že student Jan Simota 
(ak. sochař a později také 
profesor) odpověděl: 

Jsem z Bechyně. 
A co tam máte?
Máme tam zámek, 

klášter, kostel sv. Matěje 
a Michala, sochu sv. Jana 
Nepomuckého v Zářečí…“ 

A Škrétu tam nemáte?“
Jo, máme, ten bydlí 

u hřbitova. 
Myslel tím malíře pokojů 
pana Škrétu (v podstatě 
také mistra svého oboru). 



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

Chceme pokračovat v prezentaci knih 
nakladatelství LIBRI, ve kterých se objevují 
texty o Bechyni. A když jsme v tomto čísle 
Zpravodaje v klášteře, vybrali jsme 
následnou publikaci. Připomínáme, že 
laskavost nakladatelství nám nejen umožnila 
bezplatné okopírování textů, ale i slevu na 
zmíněné publikace, při objednávce 
nakl. Libri, Na Hutmance 7, 158 00 Praha 5 
s uvedením hesla „BECHYNĚ“, 
e-mail: libri@libri.cz 1490), i když vytesané datum 

na sedilem v presbyteriu uvádí 
právě jen datum příchodu komunity do 
Bechyně. Někdy zmiňované datum svěcení 
kostela (1492) se patrně týká presbyteria. Ze 
samého počátku 90. let 15. století totiž 
s největší pravděpodobností pochází jeho 

natolik odlišná. Na svornících žebrové klenby 
klenba síťového vzoru, hlásící se ke starší 

presbyteria jsou znaky pánů ze Šternberka. 
tradici (milevského typu). Pozoruhodné 

Sklípková (bezžebrová) klenba dvoulodí 
zaklenutí chrámového dvoulodí sklípkovou 

složitého hvězdicového typu spočívá na 
klenbou je jistě o něco mladší. Pochází 

třech poměrně subtilních sloupcích, které 
patrně od jiného architekta, který se stavby 

jsou poněkud v rozporu s těžce působící 
ujal v době velmi těsně předcházející rok 

klenbou. Nelze proto vyloučit, že první fáze 
1500, kdy došlo k zaklenutí soběslavského 

výstavby lodi probíhala ještě pod vedením 
kostela stejným typem klenby.

huti, která zaklenula presbyterium. Hudební 
Základní kámen ke konventní budově 

kruchta v západní části je ještě pozdně 
pak byl zřejmě položen dne 29. dubna 1501 

renesanční (1634). V interiéru se zachovala 
(někdy je tato datum vztahováno chybně ke 

pozoruhodná pozdně gotická kropenka, na 
kostelu) a podle užité sklípkové klenby 

níž se objevují naturalistické prvky, spojující 
v přízemí lze předpokládat účast stejného 

tuto práci s dílem mistra Wendela Rosskopfa, 
mistra jako při stavbě lodi konventního 

který v letech 1510–15 upravoval bechyňský 
chrámu. Nejpozději 24. dubna 1513 musela 

zámek. Obrazy sv. Františka z Assisi 
být větší část dohotovena, protože toho roku 

a sv. Antonína Paduánského se připisují 
zasedala v klášteře provinciální kapitula. Petr 

tvorbě Karla Škréty (1664-65), byly však 
Vok z Rožmberka, který panství koupil v roce 

nověji přemalovány. Pocházejí j istě 
1569, nechal hned příštího roku při konventu 

z původního vybavení kostela, doplněného 
vystavět špitál, jehož architektonické 

pak ve 2. čtvrtině 18. století a roku 1780 
provedení s největší pravděpodobností Vlček, P. – Sommer, P. – Foltýn, D. a kol: (hlavní oltář).
ztvárnil Antonio Ericer. O dalších úpravách Encyklopedie českých klášterů. K jižní straně lodi kostela přiléhá kaple 
nemáme pro 16. století žádné zprávy.

Praha, nakl. Libri, 2002. Ukřižování Páně a Bolestné P.Marie, 
V roce 1619, když Bechyni obsadilo 

BECHYNĚ (Tábor) vrcholně barokní architektura z roku 1725, 
Buquoyovo vojsko, došlo k poničení 

Bývalý konvent minoritů, posléze františkánů která nahradila starší kapličku (1673) 
klášterních budov, především však byly 

u kostela Nanebevzetí P. Marie. obdobného zasvěcení. Půdorysné řešení, 
vyloupeny všechny cennosti. Po porážce 

jehož základ tvoří ovál, je silně dynami-
Podle novověké tradice, vycházející stavů se rychle uskutečnila obnova kostela, 

zované. Vnější fasády člení pouze lisenové 
patrně ze spisu Severina Vrbčanského který byl pak delší dobu vybavován novým 

rámce, vnitřek, zaklenutý oválnou kopulí, 
Nucleus minoriticus, měl být minoritský inventářem. Jmenovitě je doloženo k roku 

zdobí umělý mramor a nástropní freska s 
konvent v Bechyni založen v roce 1281. Tato 1623 restaurování presbyteria a zřízení nové 

námětem Nanebevzetí P. Marie, pocházející 
skutečnost je – s ohledem na „zlá léta“ po kaple sv. Calixta. Finančně se na obnově 

z doby výstavby.
smrti Přemysla II. – málo prokazatelná. podílel tehdejší majitel Bechyně Adam ze 

Konventní budovy přiléhají ke kostelu po 
Přesto je pravděpodobné, že klášter vznikl Šternberka. Jeho vnuk, Jan Norbert ze 

severní straně, severní křídlo tvoří jen ambit, 
ještě ve 13. století, snad již v souvislosti se Šternberka, nechal při kostele přistavět 

obíhající i další tři křídla. V ambitu, který 
založením města (na jeho východním okraji) v roce 1673 kapli Bolestné Panny Marie 

uzavírá čtvercový dvůr, se v celém rozsahu 
po roce 1268. Protože byl konvent nově (Pána Ježíše); dále nechal u presbyteria 

zachovaly sklípkové klenby; nalezneme je 
pozdně goticky vystavěn, není známa jeho zřídit oratoř. Na místě někdejší kaple Pána 

rovněž ve vstupní chodbě. Ve východním 
předhusitská podoba. Ježíše financovala Maria Terezia, hraběnka 

křídle bývala kaple sv. Barbory, později 
Minoritský klášter silně poškozený husity Paarová, v roce 1725 stavbu nové, v pořadí 

zasvěcená sv. Karlu Boromejskému, která 
(a posléze zřejmě i opuštěný) se obnovoval již třetí kaple na stejném místě. Ta se od roku 

z křídla vystupuje polygonálním závěrem a je 
za vydatné pomoci Zdislava ze Šternberka, 1736 stala rodinnou hrobkou posléze 

zaklenuta sklípkovou klenbou bohatšího 
majitele bechyňského panství. Generální knížecího rodu Paarů.

vzoru než ambit. V blízkosti této kaple se 
kapitula františkánů observantů, konaná roku Orientovaný kostel má presbyterium 

nalézá gotická kazatelna, vytesaná 
1490 v italském Urbinu, rozhodla o nové připojeno k severní lodi, a je tak asymetricky 

z kamene. Sklípková klenba se zachovala 
výstavbě zničeného, průvodně minoritského postaveno vůči chrámu. Tato neobvyklá 

ještě v sakristii a sousedním prostoru 
kostela v Bechyni. Lze proto předpokládat, vzájemná pozice by mohla naznačovat, že 

někdejší kapitulní síně, kde se bohatý 
že snahy o obnovu klášterní komunity, inicio- základ presbyteria pochází ještě ze starší 

klenební vzorec velmi blíží klenbě místnosti 
vané vrchností, spadají do doby před rokem minoritské stavby. Loď, pojatá jako dvoulodní 

karlštejnského purkrabství. Refektář 
1490. Rozhodnutí generální kapituly podpo- síň, pak vznikala zcela nově v nejpozdější 

v severním křídle je již opatřen valenou 
řila i provinciální kapitula ve Znojmě, když už gotické fázi: Ve vnějším vzhledu si konventní 

klenbou s výsečemi raně barokního původu 
předtím schválila obsazení zaniklého mino- kostel zachoval středověký výraz, je členěn 

(1684). Další sálové prostory zaklenuté 
ritského konventu i papežské konsistoře opěráky a prolomen hrotitými okny s žulovou 

plackami vznikly nepochybně až v 18. století, 
(brevem Innocence VIII. z 31. března 1490). kružbou (zčásti novou či silně obnovenou). 

kdy jistě došlo k určitým úpravám konventu. 
Proto mohli být františkáni uvedeni do kostela Presbyterium, polygonálně zakončené, je 
již 8. října 1491. Stavba kostela započala oproti lodi silně sníženo, i když ve vnitřním 

–ap–patrně hned toho roku (nebo předešlého prostoru není výška kleneb obou prostorů 

Pohled na konventní chrám 
Nanebevzetí Panny Marie 

v Bechyni z 19. století
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rostla a začala podnikat výlety sama. Začala 
chodit i na náměstí – kde byla velkou raritou, 
nejvíce pro návštěvníky Bechyně, kteří si ji 
nepřestávali fotit a krmit ji laskominami. 
Nejoblíbenějším místem bývala pekárna, 
kde jí paní Severová vždy dávala spálené 
rohlíky a Zuzana zde začala být každo-
denním hostem. Nepohrdla ani nedopalky 
cigaret na náměstí. Jednou se dokonce 
dostala až na letiště, kde ji krmili vojáci V průběhu digitalizace muzejní fototéky 
cigaretami a to se jí moc líbilo, ale panu jsme narazili na soubor fotografií, na kterých 
hajnému ne. Musel pro ni dojet gazíkem a se po bechyňském náměstí a přilehlých 
odvézt ji zpátky domů.uličkách procházejí mufloni. K těmto patřily 

Postupně rostla a rostla, až z ní byla popisky typu „Zuzana na návštěvě muzea“, 
vyspělá muflonka. Jednoho dne šla paní „Zuzana s rodinou“ apod. Začali jsem pátrat 
hajná pro dřevo do kůlny a přiběhla celá po vysvětlení a zprostředkovaně jsme se 
vyplašená, že na dvoře je muflon. dostali k paní Příhodové, která sepsala tuto 
A opravdu, krásně urostlý krasavec přišel za vzpomínku, za kterou velmi děkujeme:

nevěstou.  Zůsta l i  spo lu  
v líbánkách pár dní a on odešel 
zpátky do přírody. Po několika 
týdnech se narodila dvě malá 
mufloňátka. Zuzana byla 
vzorná matka, až na ty výlety. 

Brala děti všude s sebou a začalo toho Jmenovala se Zuzanka být dost. Stačili spořádat třeba i patnáct 
rohlíků v pekárně, ale to nestačilo Narodila se v bechyňské Obůrce mufloní 
a začali navštěvovat i zahrádky. Začali mámě. Ze zvědavosti prolezla oborním 
být nepříjemností, a tak muflončata byla plotem a už se neuměla vrátit zpátky. 
odvezena do hlubocké zoo.Všímaví kolemjdoucí ji našli a místo aby ji 

Zuzana však, vždy když přišel její vrátili do Obůrky, tak ji donesli do hájovny k 
čas, si došla za mládenci do Obůrky panu Veisharovi. Hájovna se jí stala 
sama, takže měla potomky ještě asi „adoptivním domovem“.
dvakrát. Vždy však museli být dáni do Muflončátko vyrůstalo na flašce 
některé z obůrek.s dudlíkem, na kravském mléce. Brzy se 

Čas plynul a ze Zuzany byla starší stalo miláčkem dalekého okolí. Lovečtí psi 
dáma. Už nebyla tak rychlá a hlavně byla pana hajného byli její velcí kamarádi – 
dosti důvěřivá – a to byl kámen úrazu – dováděla s nimi na dvoře a dělala lumpárny. 
neutekla před vlčákem a ten ji strhl. Svůj S panem hajným chodila krmit své kamarády 
život dokonala v hájovně ve věku muflony a daňky do Obůrky. Vždy ochutnala 
patnácti let. V hájovně bylo dlouho s nimi, co měli v krmítku, ale jakmile zaklapl 
smutno.pan hajný dvířka seníku, už mu byla v patách 

Jana Příhodováa utíkala s ním domů – do hájovny. Postupně 
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www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ 

Kulturní středisko města Bechyně6

KURZY, SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 4., 11. a 18. dubna / 19.00 hod. / Klubovna KD
Kurzy se konají pod vedením lektorky Kristýny Kvardové, 
tel. 721 503 325 nebo www.raeesah.cz

CVIČENÍ SE ZUMBOU
Úterý 5., 12., 19. a 26. dubna / 18 a 19.30 h / Klubovna KD
Středa 6., 13., 20. a 27. dubna / 19.00 hod. / Klubovna KD
Cvičení vede lektorka Nina Capouchová, tel. č. 737 825 662.

ZUMBA ZUMBA
Úterý  / RC Hrošík / pokročilí 18 hod., 
začátečníci 19.15 hod.
Vede lektorka Gábina Procházková, tel: 725 207 029.

5., 12., 19. a 26. dubna

ZUMBA MARATON
Pátek 29. dubna / 18 – 21 hod. / VS KD / Startovné 150 Kč 
Ve spolupráci s lektorkami tolik oblíbené zumby pořádáme 
druhý taneční maraton, kterým vás provedou Gábina 
Procházková, Nina Capouchová a Míša Nábělková. Počet 
účastníků je omezen.
V předprodeji v kanceláři KD, tel: 381 213 338 Využijte 
internetovou rezervaci na www.kulturnidum.cz

KUMNYE
Sobota 16. dubna – pondělí 25. dubna / Prostory KD
Kum nye je velmi málo známá tibetská technika dosažení 
vnitřního klidu, vyrovnanosti a pohody. Její výhodou je 
jednoduchost, takže je může provádět každý. Kurz vede 
klinický psycholog Matthias Steurich M.A.
Bližší informace na ekonom@kulturnidum.cz

VÝSTAVY

UGANDA V OBRAZE
Od 5. dubna / Galerie U Hrocha
Přijměte pozvání na výstavu 
fotografíí pořádanou organizací 
Bwindi Orphans, která se krom 
jiného zabývá tzv. adopcí na 
dálku.

5. května v 17 hodin pak 
zveme na besedu s promítáním 
o Ugandě, jedné z nekrás-
ně j š í ch  zemí  A f r i k y,  
a o působení Bwindi 
Orphans v této oblasti.
Budete mít možnost zakoupit 
si originální výrobky od 
ugandských dětí a jejich rodin a tím 
se aktivně připojit k pomoci potřebným.
Vstupné dobrovolné

TELEVARIETÉ 2011

Úterý 5. dubna / 19.30 hodin / Velký sál / Předprodej 210, 
na místě 230 Kč
Známá travesti skupina HANKY PANKY opět zavítá do našeho 
města se zbrusu novým zábavným pořadem.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD.

ZÁBAVA

PRO DĚTI

XIX. BECHYŇSKÉ JARO
Pátek 1.– sobota 2. dubna / Prostory KD 
Krajská jihočeská přehlídka dětských 
divadelních, loutkářských a recitačních 
kolektivů, ze které postupují nejlepší 
dětské kolektivy na Dětskou scénu. 
Přijďte se podívat, co všechno dokážou 
zahrát školní divadelní soubory, mezi které 
rovněž patří i děti z „Nové školy“.
Podrobný program na plakátech.

JAK NA OBRA
Sobota 9. dubna / 15.00 hodin / Malý sál / Vstupné 35 Kč
Veselá pohádka s písničkami o tom, jak si dvojčata Honza 
a Honza troufnou na obra, aby zachránili princeznu Juliánu. 
Pohádku s velkými plošnými loutkami přiveze Divadýlko 
z pytlíčku přímo z Prahy.

MOTIVACÍ A VZDĚLÁNÍM 

K NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ
Kurz osobního rozvoje 
Exkurze u zaměstnavatelů
Individuální poradenství s psychologem
Informační technologie
Základy podnikání

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN?
Pro ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo 
v evidenci úřadů práce, které nemohou najít pracovní uplatnění 
nebo muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi, rodiče 
s dětmi a rodiče samoživitelé, samoživitelky
KDY A KDE BUDE KURZ PROBÍHAT?
V klubovně KD od 20. dubna do 4. července tři dopolední bloky 
týdně s možností hlídání dětí. Počet míst je omezen na 
12 účastníků, zájemci hlaste se neodkladně na 
program@kulturnidum.cz, tel 381 213 338 nebo přímo 
v kanceláři KD
Kurz je bezplatný, projekt je financován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Lze proplácet 
i cestovné do výše ceny jízdenky.
První informativní schůzka proběhne 14. dubna v 10 hod. 
v klubovně KD.

!
KSMB děkuje všem, kteří se spolupodíleli na 
organizaci dětského maškarního odpoledne: 
studenti DM při SUPŠ Bechyně, MŠ Jahůdka, 

Jana Vavřičková Večerka na Písecké, 
Cukrárna u Lososů, papírnictví Hrdličková.

ANGLIČTINA
Čtvrtek 7. 14., 21. a 28. dubna / 17.00 hod. / Klubovna KD
Více informací na www.skrivanek.cz
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HUDBA

POPEL A PÁLENKA

Středa 27. dubna / 19.00 hodin / Velký sál / Vstupné 80 Kč, 
důchodci a studenti 50 Kč
Českokrumlovská scéna představí hořkou komedii Bengta Ahlforsa 
o složitých rodinných vztazích, životním optimizmu a o lásce, která 
kvete v každém věku.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD.

DIVADLO

MUSICA 

DOLCE 

VITA

TRADICE

BECHYŇSKÝ SLET ČARODĚJNIC (XVII.)
Sobota 30. dubna / 17.00 hodin / Sraz před KD 
Děvčata, oprašte si své dopravní prostředky a přileťte ke 
kulturnímu domu, odkud vyrazí tradiční průvod městem. Po 
průvodu bude připraven čarodějnický rej a soutěže a také volba 
miss nejošklivější a nejmladší čarodějnice.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

SLAVNOSTI k 45. výročí položení 

základního kamene kulturního domu 

a 40. výročí jeho otevření,

SLAVNOSTI sv. Floriána

Sobota 7. května / od 9.30 hod / Kulturní dům a okolí

Neděle 24. dubna / 19.00 hodin / Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie / Vstupné 100 Kč
Velikonoční koncert v podání tria Musica dolce vita: Daniela 
Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálová – flétna a Zbyňka 
Šolcová – harfa. Zazní skladby z dílny J. S. Bacha, G. F. Händla, 
G. P. Telemanna, A. Vivaldiho a W.  A. Mozarta.
Lze objednávat dárkové vstupenky na propagace@kulturnidum.cz
s jakýmkoliv textem.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 
Herna pondělí 9 – 11 hodin

středa 15 – 17 hodin
  

„DRBÁRNA“ 
Středa 13. a 27. dubna / 9.30 – 11.00 hod. 

Více informací na www.cviceniprodeti.cz/bechyne-maminky.

CVIČENÍ SE SLUNÍČKEM 
Každé úterý od 9 a 10 hodin cvičení pro děti. 



+PRVNÍ MÍSTO 
v okresním kole olympiády 

v anglickém jazyce

Dne 22. února 2011 se v Táboře konalo 
okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. 
ZŠ Bechyně, Školní, reprezentovali Tomáš 
Filip ze 7.A a Kristýna Benediktová z 9.A.

Žáci začínali poslechem s porozu-
měním, poté následovaly gramatické a 
lexikální dovednosti, největší důraz byl 
kladen na konverzaci a vyjadřovací schop-
nosti. Žáci si vylosovali téma, na které 
hovořili, a zodpovídali dotazy členů poroty. 
U starší kategorie hovořili s rodilým mluvčím. 
Hodnotila se bohatost slovní zásoby, 
výslovnost a gramatická správnost.

     K r i s t ý n a  
Benediktová vybojovala 
vynikající první místo a 
postupuje do krajského 
kola.
Blahopřejeme a děku-
jeme za  skvě lou  
reprezentaci školy.

Mgr. Miroslava 
Mičanová

+Finanční gramotnost 
žáků Do této soutěže se v letošním roce 

přihlásilo 300 škol. Dne 18. 1. 2011 proběhlo V letošním školním roce probíhá již 
školní kolo soutěže. Zatím neznáme celkové druhý ročník celostátní soutěže „Finanční 
pořadí školy, ale známe postupující žáky do gramotnost“, kterou vyhlašuje Ministerstvo 
okresního kola. Nejlepší výsledky a tedy i školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěž 
znalosti prokázala Roxana Rayová z 9.A, je určena pro žáky 2. stupně základních škol 
druhý se umístil Ladislav Vanýsek ze 7.A, a jejím cílem je, aby se žáci uměli lépe 
třetí skončila Markéta Šímová ze 7.A, na orientovat v problematice peněz, domácích 
čtvrtém místě skončila Eliška Kotounová z rozpočtů, ochrany spotřebitelů, cen a 
8.A, po ní Matěj Michlík z 9.A a na místě dalších. Finančně gramotný žák bude 
šestém skončil Aleš Makovec ze 7.A. schopen odpovědně spravovat svůj osobní 

První tři soutěžící postupují do rozpočet, orientovat se ve finančních 
okresního kola a my jim budeme držet palce, záležitostech a bude se umět bránit i 
aby dobře uspěli. Máte-li zájem podívat se zadlužení. Dalším přínosem soutěže je 
na celkové pořadí svých žáků, najdete je na vzájemná spolupráce učitelů, předávání si 
našich webových stránkách stránkách.zkušeností při zavádění finančního 

vzdělávání žáků ZŠ. Mgr. M. Borková

+Městská matematická 
olympiáda ve Veselí 

nad Lužnicí
Dne 16. března 2011 proběhl již čtyřicátý 

devátý ročník matematické olympiády, které 
se již desetiletí naše škola tradičně 
zúčastňuje. A proto i letos nás v této soutěži 
reprezentovala dobrá matikářka. Tou byla 
Eliška Kotounová z osmé třídy. 

Opět jsme měli ve výběru soutěžící 
šťastnou ruku, protože Eliška se v soutěži 
neztratila, zabojovala a obsadila třetí místo. 
Soutěže se zúčastnilo pět škol z okresu, 
soutěžících bylo celkem šestnáct. 

Účast byla pro onemocnění přihlá-
šených a školní lyžování 

tentokrát slaběji obsa-
zena, to však nemění 
na situaci, že jde 
o olympiádu velmi 
ná ročnou .  A tak  
úspěch byl zaslou-
žený a Eliška si 
odvezla pěkné dárky.

Mgr. M. Borková

+Recitační odpoledne 
na ZŠ Školní

Dne 22. února se konala jako 
každoročně celoškolní recitační přehlídka, 
které se účastnilo 20 recitátorů z obou 
stupňů školy. Žáci si pro tuto přehlídku 
připravili texty básnické i prozaické. Mladší 
recitátoři vystoupili spíše s básněmi (Žáček, 
Brukner, Skácel, Milne…), recitátoři 
z druhého stupně pak sáhli raději k próze 
(Suchý, Šabach, Čapek…). Je velmi 
příjemné a potěšující, že se této přehlídky 
zúčastnili i tři prvňáčci – Alexandra 
Severáková, Simona Vymětelová a Zuzka 
Radvanová. Své texty přednesla děvčata 
s chutí a potěšila diváky i porotu. V první 
kategorii se na prvním místě umístila Jolana 
Rayová a na místě druhém Kristýna 
Macešková. Nejpočetněji zastoupena byla 
kategorie druhá, kterou vyhrál Marian Ray, 
druhé místo obsadila Nikola Pítrová a třetí 
Ema Panková. Ve třetí kategorii dosáhla 
nejlepšího umístění Nicola Sopková, druhé 
místo patří Markétě Šímové. Nejstarší 
kategorii vyhrála Roxana Rayová, druhé 
místo obsadil Jiří Pindej. První dva recitátoři 
z každé kategorie postupují do kola 
okresního v Táboře. Všem žákům, kteří se 
nestyděli přednést publiku své texty 
a zúčastnili se školního kola, velmi děkujeme 
a postupujícím přejeme úspěch v okresní 
soutěži.

Mgr. František Oplatek

+Výukový projekt žáků páté třídy 
– Den divadla

Dne 9. března absolvovali páťáci „nové školy“ jednodenní výukový projekt s názvem Den 
divadla. Cílem projektu bylo, aby se děti praktickou i teoretickou formou seznámily se základy 
divadla a poznaly jeho funkci v dnešním světě. Vlastnímu projektu předcházela domácí 
příprava, kdy skupiny shromažďovaly informace a zpracovávaly výstupy na různá témata: 
Původ divadla, antické drama, části divadla, hrací prostory, loutky, masky a Národní divadlo. 
Práce začala ukázkou divadelního představení, pak žáci prezentovali svou domácí přípravu. 
Využili encyklopedií, internetu, odborných knih, fotografií, loutek, masek a ukázek kostýmů. 
V druhé polovině projektu jsme navštívili velký sál kulturního domu, kde si žáci prohlédli 
a vyzkoušeli jeviště i zákulisí a splnili praktické úkoly. (Na tomto místě bych velmi poděkoval 
kulturními domu za ochotu a vstřícnost při poskytnutí sálu.) V učebně dramatické výchovy 
pak byl projekt završen divadelní činností – skupiny tvořily živé obrazy, loutkové představení, 
pravěký rituál, vyzkoušely si hraní v různých prostorech a s předměty. V závěru proběhlo 
zhodnocení projektu a ověření získaných znalostí. Dětem se projektový den líbil, ocenily 
pestrost výuky a plnění praktických úkolů.

Mgr. František Oplatek



+O schůdek výš

Pro žáky škol jsou prázdninové dny 
především obdobím klidu, odpočinku 
a relaxace. Pro zaměstnance škol jsou 
naopak tyto dny pracovní. Také na základní 
škole Libušina 164 Bechyně se o jarních 
prázdninách nezahálelo. I přes to, že 
původní budova školy nebyla vybudována 
pro výuku tělesně postižených žáků, máme 
ve škole vozíčkářku. S finanční podporou 
zřizovatele školy jsme této naší žákyni 
usnadnili přístup do všech učeben a prostor 
školy s pomocí právě během prázdnin 
vybudované plošiny pro imobilní osoby. To jí 
po několika měsících její pooperační 
rehabilitace opět pomohlo zapojit se do 
běžné každodenní výuky se spolužáky 
a účastnit práce ve všech odborných 
učebnách naší školy.

Věříme, že vybudováním plošiny 
otevřeme naši školu i pro jiné podobně 
postižené žáky, čímž by se zapojili do 
běžného školního života bez omezení.

Zároveň bych chtěl poděkovat zřizovateli 
školy a také referentce investičního odboru 
Janě Chromcové.

Miroslav Topič, školník

+
Komenského a jeho dobu probírat i v děje-Obří portrét 
pisu, určitě to pro ně bude hračka…

J. A. Komenského Práce se chýlí ke konci. Na začátku dubna 
navštíví naši školu španělští a maďarští Žáci 7.A v hodinách dějepisu již několikrát 
partneři z projektu, který nese jméno našeho narazili na výtvarnou techniku, při které 
Učitele národů – Comenius. To už bude náš obraz vzniká skládáním mnoha drobných 
portrét určitě k vidění na některé stěně naší prvků – na mozaiku. Mozaiky vznikaly 
školy… v antickém Římě či později v Byzanci. 

Stavební prvky, ze kterých se rozhodli Mgr. Ruda Blažek
sedmáci svou mozaiku vytvořit, byste však 
v minulosti marně hledali… Kamínky, sklíčka 
či malé dlaždičky nahradil prvek moderní – 
pestrobarevná víčka od PET lahví.
Vlastnímu skládání veleportrétu Učitele 
národů předcházelo dlouhodobé shromaž-
ďování stavebního materiálu, tj. víček. Také 
bylo třeba získat velký karton a portrét na něj 
rozkreslit do čtvercové sítě.
Když bylo toto vše nachystáno, mohlo se 
lepit. Jak vznikal, vidíte na fotografii, podle 
letmých propočtů a odhadů bude naši 
mozaiku tvořit přes dva tisíce víček… 
Tvorbě mozaiky předcházela „teoretická“ 
příprava – v hodinách českého jazyka  
vytvářeli žáci životopis J. A. K., v literatuře 
četli ukázky z jeho děl, za domácí úkol 
připravovali referát o Komenského životě a 
díle. Tyto materiály pak doplní a zkompletují 
hotový obraz. Zanedlouho budou sedmáci 

+Projekt devátého ročníku: 
Den, kdy se mi 

změnil život
Dne 14. 3. proběhl na „nové“ škole 

celodenní projekt pro žáky devátého ročníku 
s názvem „Den, kdy se mi změnil život.“ 
Jednalo se o dějepisný projekt s využitím 
interaktivních metod z oblasti dramatické, 
literární a výtvarné výchovy. 

Cílem tohoto rozsáhlejšího výukového 
celku bylo seznámení se s příběhy dětí, 
kterých se dotkla druhá světová válka a vý-
razně jim změnila život. Žáci se seznámili 
s osudem židovského chlapce z Prahy, který 
založil v Terezíně časopis Vedem, němec-
kým chlapcem z pohraničí, který se zúčastnil 
mnoha protifašistických akcí, s lidickou doby – odděleni od rodičů, sourozenců, a sociální hry, tvorby novinových článků, 
dívkou vybranou na převýchovu do Němec- ztráta domova, samota, hlad, strach… diskuse. K důležitým prvkům patřila 
ka a s židovskou dívkou z Nového Města na Díky využití dobových materiálů i závěrečná rekapitulace celého projektu 
Moravě, které válka vzala celou rodinu. (plakátů, fotografií, autentických nahrávek, a uvědomění si vlastního postoje k této 

Žáci měli možnost zamyslet se nad deníků a knih) se žáci nejen seznámili problematice. V závěru bych ráda pochválil 
dopady druhé světové války na život s historickými reáliemi, ale prostřednictvím celou třídu za aktivní a tvořivý přístup 
běžných občanů. Uvědomit si absurdnost interaktivních dramatických metod byli navíc k tomuto projektu, za ochotu vstupovat do 
této doby. Pro projekt byly záměrně vybrány „vtaženi“ do příběhů a aktivně se podíleli na rolí, pracovat ve skupině, přemýšlet, 
osudy dětí, které se svým věkem blíží věku jeho rozkrývání i následných reflexích. Mezi diskutovat a sdělovat své názory i za 
dnešních teenagerů. Vede tak i k zamyšlení, použité metody patřily například metody pozitivní hodnocení celého dopoledne.
že dnešní problémy žáků jsou malicherné živých obrazů, zvukových i pohybových 
oproti situacím, které řešily děti tehdejší improvizací, hledání indicií, různé didaktické Mgr. F. Oplatek



+Valencie

domově. Každé odpoledne jsme se setkávali 
v parku a vydrželi tam do večera. Doufám, že 
se Španělům bude u nás líbit a odvezou si 
také spoustu zážitků.

účastnice zájezdu

Stejně nejlepší byla návštěva muzea 
s expozicí Star Treku, kde jsme usedli do 
kapitánského křesla kapitána Jean-Luc 
Picarda. Také jsme byli na tradičních 
valencijských trzích.

Láďa

Můj největší zážitek byla návštěva 
Oceánografického centra. Všechny ty 

kultur a možná i jejich zájem o tak důležitou stavby byly neuvěřitelně krásné a zajímavé. V týdnu mezi 13. 2. a 19. 2. 2011 se 
historickou periodu jako je renesance. Strávili jsme tam celý den, ale pořád to bylo uskutečnil výměnný a poznávací pobyt 
Někteří studenti se se svými španělskými málo. Kdybych nemusel domů, zůstala bych našich žáků ve španělské Valencii ve. Po 
kamarády jen velice neradi loučili a na letišti tam, protože Španělé jsou velmi laskaví, milí pečlivém plánování a přípravách jsme 
ve Valencii ukápla nejedna slza a loučení a hodní. Tento zájezd jsme si velmi užili a nakonec vyrazili v počtu 14 studentů, 
nebralo konce. myslím, že je to zážitek na celý život.1 maminky asistující své dceři a 4 učitelů. Let 

Útěchou všem byla jistota, že začátkem Sofiarychle uběhl a na letišti ve Valencii na nás 
dubna se všichni opět shledají, a to na čekaly rodiny, ve kterých naši studenti byli Ve Valencii pro mě byla nejlepší 
výměnném pobytu u nás v Bechyni. ubytovaní a které již částečně poznali, neboť návštěva stadionu fotbalového klubu FC 

Veškeré informace k projektu najdete na si před zájezdem vyměňovali emaily Valencia – Mestalla. Prošli jsme šatny, 
www.zslibusina.cz.a skypovali spolu. novinářské a komentátorské kabiny, V.I.P. 

Španělské rodiny na letišti byly Za tým Comenius místnosti, šatny hráčů i na tribuně jsme byli. 
přátelské, a tak krásně a pohostinně se Mgr. Romana Švestková A potom k mému velkému překvapení jsme 
usmívaly, že unavené a ucestované děti šli ke hřišti a k lavičkám, kde den předtím A co na to naši cestovatelédocela optimisticky s nimi odjely a začala jim seděli slavní a v Evropě známí hráči klubů Celý týden byl pro mě silným zážitkem, ta nejdůležitější výuka v angličtině…. FC Valencia a Schalke 04. I přes zákaz jsme ale kdybych měl vybrat jen jeden nejlepší, PRAXE. se slavnostně dotkli nádherného, zeleného byla by to návštěva Oceánografického parku Praxe pak probíhala i ve škole, kde naši trávníku a kochali se velikostí stadionu. a Vědeckého muzea. Bylo zde mnoho studenti trávili každý den 2 až 3 hodiny na Děkuji učitelům za zařazení této návštěvy do zajímavých mořských druhů a v muzeu vyučování. Poznali výuku, vztahy a přístupy našeho programu.spousta exponátů od různých simulátorů až učitelů ke studentům a své poznatky pak Honzapo repliku kabiny vesmírné lodi Enterprise. zhodnotili v anketě/kvízu, který pro ně 

V budoucnu bych se chtěl do tohoto Když jsme se sešli v Táboře na nádraží, připravila hostitelská škola.
krásného a zajímavého prostředí a města všichni byli rozpačití, ale to se dá čekat, když Valencie byla pro nás velmi zajímavá a 
určitě podívat. na týden opouštíte domov a máte v plánu atraktivní, poznali jsme historické centrum. 

Patrik bydlet u někoho, s kým jste si tak maximálně Navštívili jsme Biopark – ZOO s volně se 
psali. Týden ve Valencii jako takový probíhal pohybujícími lemury, nádhernou Oceáno- Nejdříve jsem si myslela, že pro mne 
dobře a myslím, že nemá cenu popisovat ten grafii s podmořským tunelem a delfíní show, bude největším zážitkem můj první let 
krásný čas nabitý skvělými zážitky den po přístav s velkými a impozantními jachtami, letadlem, ale ve Valencii nás čekalo spoustu 
dni. Prostě to bylo DOKONALÉ!!sladkovodní jezero Aĺbufera. Dokonce jsme nádherných a zajímavých chvil. Úžasné 

Ondranavštívili fotbalový stadion pro 55 000 lidí, bylo, jak nás naši hostitelé přivítali ve svém 
kolos, kterým jsme byli velmi zasaženi.

A co je pro nás suchozemce nejzají-
mavější? Moře, sluníčko a jeho energie. 
Nohy jsme si ve Středozemním moři smočili 
všichni a 3 stateční hoši se i vykoupali. 
Rázem se stali atrakcí pro místní obyvatele, 
kteří po pláži chodili v zimních bundách. A to 
bylo venku krásných 20°C a stromy byly 
obsypané pomeranči a mandarinkami!!

A co je pro nás pedagogy nejdůležitější? 
Zcela jistě komunikující děti v cizím jazyce, 
možná podnícený zájem o poznávání jiných 



Zprávičky 
z MŠ Jahůdka

V měsíci březnu se na nás 
již začalo usmívat sluníčko a děti 

z Jahůdky mohly se svými 
p. učitelkami podniknout delší vycházky 
a pozorovat měnící se přírodu. U řeky 
několikrát zahlédly celé stádo srnek velmi 
zblízka, hravě překonaly i lesní překážky 
cestou zpět. Jaro přivítaly i vhozením 
společně vytvořené MORENY do Lužnice 
a velmi se líbila návštěva zahradnictví 
„U Benešů“, kde si rozšířily své znalosti. 
Úspěšně se zapojily i do soutěže „Děti na 
silnici“, B. Holinková a V. Chudlařský získali 
hodnotné ceny. I pohádka „O hvězdném 
hříbátku“ byla odměněna potleskem, 
některé děti si v ní dokonce zahrály. 
Posledního března proběhl Zápis do MŠ 
a nově zapsané děti mohou se svým 
rodičem navštívit třídy při Dni otevřených 
dveří ve čtvrtek 7. 4. od 8 do 10 hod. 
(přezůvky s sebou!). Celá naše škola se 
20. 4. zapojí do akce Den země nazvané 
„Ukliďme svět‘‘, zvelebíme si zahradu 
sbíráním papírků a hrabáním listí. 

Veškeré informace o dění v naší MŠ 
naleznete na www.msjahudka.cz, průběžně 
doplňujeme i FOTOGALERII.

MH

+Výstava FOLKLORE IS 
ALIVE! v Praze

Design Centrum Praha a České 
Centrum Praha pořádají mezinárodní 
výstavu mladých designérů, studentů 
středních a vysokých škol zemí Visegrádské 
čtyřky, Folklore is Alive! Naši školu 
reprezentuje výběr užitkové keramiky. 
Výstava probíhá v Českém Centru Praha, 
Rytířská 539/31, Praha 1 od 4. 3. 2011 do 
2. 4. 2011. 

Na vernisáži, která se konala 3. 3. 2011, 
se sešli návštěvníci v mimořádném počtu. 
Projekt je zajímavý také v tom, že výstava 
bude putovní - postupně ji budou moci 
zhlédnout návštěvníci českých center ve 
Stockholmu, v Berlíně, ve Varšavě, 
v Bratislavě a v Budapešti. Navíc nepůjde 
pouze o výstavu, je připraven i doprovodný 
program (workshopy, přednášky atd.).

Cílem celého projektu je hledat otisky 
folklóru v tvorbě současných mladých 
designérů zemí Visegrádské čtyřky a doká-
zat, že řemesla rozhodně nejsou mrtvá.

+IX. Pohádkový den 
v Jindřichově Hradci

V pátek 11. 3. 2011 proběhl v Jindřichově 
Hradci IX. pohádkový den s pohádkovým 
králem Zdeňkem Troškou. Součástí 
programu bylo i předání pěti prestižních cen 
Kapra Jakuba za rok 2010 v kategoriích 
Kultura, Sport, Počin roku, Skokan roku a 
Nejhezčí pohádková kancelář. Tyto ceny - 
autorské sošky - byly vyrobeny v naší škole a 
spolu se Zdeňkem Troškou a ministry 
Pohádkového království je předal ředitel 
školy Jiří Novotný.

Akce, kterou pořádalo město Jindřichův 
Hradec, se konala pod záštitou hejtmana 
Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly.

Jiří Novotný, ředitel SUPŠ Bechyně
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KINO BECHYNĚ 
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8. pátek, 9. sobota 20 h
VARIETÉ

Setkáním s legendou se zrodila hvězda. 
V hlavních rolích hudebního velkofilmu 

 Cher a Christina Aguilera.
Mládeži přístupné, 116 min, 70,-Kč

14. čtvrtek, 15. pátek 20 h
CIZINEC

V hlavních rolích Johny Depp 
a Angelina Jolie.

Mládeži přístupné, 105 min, 70,-Kč

16. sobota, 20 h, 17. neděle 17 h
RANGO

Možná vypadá divně, nikoho jiného ale 
nemají. Dobrodružná animovaná 
komedie USA 

Mládeži přístupné, 107 min, 70,-Kč

21. čtvrtek, 22. pátek 20 h
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

K vysněné práci dostala dvě noční 
můry. V hlavních rolích filmové komedie 

Rachel McAdamsová, Harrison 
Ford a Diane Keatonová

Do 12 let nevhodné, 107 min, 70,-Kč

23. sobota, 24. neděle 20 h
127 HODIN

Premiéra filmu USA podle 
neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu.

Do 12 let nevhodné, 93 min, 70,-Kč

28. čtvrtek, 29. pátek 20 h
LONDÝNSKÝ GANGSTER

Ne každý kriminálník chce být 
gangsterem. V hlavních rolích 

Colin Farrel a Kiera Knightleyová.
Do 15 let nepřístupné, 103 min, 70,-Kč

30. sobota, 20 h, 1. neděle 17 h
FIMFÁRUM

Premiéra českého filmu
Do třetice všeho dobrého.

Mládeži přístupné, 75 min, 70,-Kč

USA

filmu USA 

v českém znění.

USA 

filmu VB 

+Městská knihovna Tato forma knih mi nic neříká a ani jsem 
se s nimi nesetkala. Tištěná je tištěná …
Chodíte do knihovny pro informace nebo 
pro odpočinek?Při příležitosti akce Březen – měsíc 

Řekla bych, že pro obojí. V knihovně si čtenářů jsme poprvé vyhlásili Nejlepšího 
ráda sednu a přečtu nové časopisy. čtenáře roku 2010. Po vyhodnocení systé-
Víte, že knihovna organizuje různé mem Clavius se jím stala slečna Michaela  
besedy a výstavy?Nováková. Na její průkazku si nejvíce knih 

Ano, bývají úžasné. Moc se mi líbila např. a časopisů vypůjčila její maminka paní Jana 
výstava motýlů.Nováková, která nám ochotně odpověděla 
Myslíte, že knihovna dostatečně na všetečné otázky. Děkujeme a těšíme se 
informuje o svých akcích?na další setkávání v knihovně i mimo ní.

Myslím, že ano.Jak dlouho využíváte služeb knihovny?
S kým byste se chtěla setkat v knihovně Knihovnu využívám od roku 1992, už 
(např. spisovatel, známá osobnost, tedy 19 let.
vědec)Půjčujete si na jednu průkazku. Zdá se 

V rámci svých možností by knihovna Vám registrace pro každého z rodiny moc 
mohla uspořádat setkání třeba s nějakým drahá?
vynikajícím hercem či spisovatelem, určitě by Ano, půjčujeme si jen na jednu průkazku 
mě to moc potěšilo.dcery, jelikož pro mě invalidního důchodce je 
Máte nějaké připomínky a náměty na to nákladné a děti spíše využívají internet. 
zlepšení služeb městské knihovny? Pouze mladší dcera si půjčuje knihy!

Návštěva knihovny mě vždy potěší Jakou literaturu máte nejraději – žánr?
a chodím tam opravdu velice ráda. Už během Mám ráda spíš romantickou literaturu, 
cesty se těším na dosud nepřečtené knihy potom vesnické romány, kriminálky a knížky 
a na milé tváře obou knihovnic paní z nemocničního prostředí.
Houdkové a paní Švadlenové. Obě dvě mají Vzpomenete si na první přečtenou knihu 
pro všechny čtenáře vždy vlídné slovo nebo nejmilejší knihu?
a dobrou radu při výběru knih. Ano, starají se Ano, vzpomenu. Byly to pohádky od 
o čtenáře opravdu dobře a za to jim patří můj Boženy Němcové, které jsem si sama 
dík a obdiv. A ještě nesmím zapomenout na přečetla v 1. třídě. Nejmilejší byla 
paní Jindrovou, které všechny knížky prošly Zlatovláska.
rukama při obalování a která věnuje velkou Jste spokojená s nabídkou knih 
péči překrásným kytičkám v knihovně i na a časopisů v knihovně?
jejich oknech. I proto se do knihovny těším Knihovna má pestrou nabídku jak knih 
a doporučovala bych v dnešní uspěchané tak časopisů, což mě plně uspokojuje.
době všem lidem, aby si vyšetřili chvilku na Kupujete si knihy a kolik jich máte doma?
návštěvu knihovny a hlavně nepřestávali Občas si knihu koupím, ale častěji je 
číst. Vždyť tam na nás čeká ještě spousta dostávám jako dárek, takže mám docela 
zajímavých, poučných i zábavných knih! velkou knihovnu i doma! V současné době 

„Knihy jako největší přátelé rády s námi knihy pořizuji hlavně pro dceru, která je 
rozmlouvají, o čemkoli s námi upřímně, jasně velkou čtenářkou. 
a bez přetvářky, poučují nás, dávají nám Jsou to knihy spíš pro dospělé nebo pro 
návody, povzbuzují nás, utěšují a jako děti?
přítomné nám předvádějí i věci našemu Jak pro děti, tak i pro dospělé. 
zraku velmi vzdálené. Ó, podivuhodná je S přibývajícím věkem dětí převažují knihy pro 
moc, vznešenost a přímo jakási božskost dospěláky. 
knih!“ Vyhovuje vám provozní doba knihovny?

(citát J.A.Komenský)S provozní dobou jsem dostatečně 
spokojená.

V dubnu knihovna chystá:Jste kamarád s internetem?
1. 4. Noc s Andersenem pro děti, co se Internet nevyužívám, ale děti ve volných 
nebojí a mají rády dobrodružstvíchvílích docela pravidelně. Hlavně mladší 
6. 4. v 17. hodin zveme na vernisáž výstavy dcera zde získává potřebné informace pro 
Lichožrouti a Sudlíci výtvarného oboru školní úkoly, ale potřebovala by ho využívat 
ZUŠještě častěji.
Pokračuje čtenářská anketa Jaký názor máte na nové formy knih – 
(www.kulturnidum.cz) a besedy s dětmielektronické, audiovizuální? Už jste se 

EHs nimi setkala?

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
výstavní sezona 2011

stálé expozice
krátkodobé výstavy

Ivan Jelínek / Miroslav Páral

Petra Šťastná

Karel Burian

Petr Hůza

Duchcovský porcelán, n. p., závod Duchcov
(ateliér figurálního a zdobného porcelánu)

Mezinárodní sympozium keramiky, Bechyně 2010

Mezinárodní muzeum keramiky
býv. zámecký pivovar

1. 5. – 2. 10. 2011
otevřeno denně

9 – 12    13 – 18 hod.

http://www.ajg.cz

+Blokové čištění 
komunikací duben 2011

I. etapa 5. 4. 2011 
PA R K O V I Š T Ě  n a  u l i c i  L i b u š i n a ,  
Novodvorská, sídl. Obránců Míru
II. etapa 12. 4. 2011 
PARKOVIŠTĚ u křižovatky Libušina 
/Čechova, ul. Školní, Gabrielova, Písecká
Další část úklidu komunikací bude 
pokračovat v květnu 2011 (sídl. Na Libuši)

+V knihovně opět sbírka 
Občanského sdružení 

Tentokrát svým finančním příspěvkem 
do sbírkových pokladniček pomůžete dvěma 
postiženým dívenkám Anice a Adélce, pro 
které jste již měli možnost hlasovat 
prostřednictvím redakce Táborského 
deníku!
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+Jak pečujeme o seniory 
v bechyňském 

domově?

Slíbila jsem informaci o dění v domově. 
Je toho tolik, že mám trochu potíž vybrat to 
nejdůležitější nebo nejzajímavější. Naši 
klienti mají širokou nabídku denních aktivit, 
kterých se mohou zúčastnit, pokud mají 
zájem. Patří k nim ruční a výtvarná činnost, 
rádi si společně zazpívají a dokonce mají 
vlastní píseň, kterou složila jedna z našich 
pracovnic, jež má na starost právě aktivity 
klientů. S klienty trénujeme paměť, cvičíme Dobrý den vážení spoluobčané,
a slavíme. Slavíme svátky klientů, slavíme 

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji všechny svátky, které mají tradici, ale 
pozdravila s příchodem jara. Je to období i takové, které se v dnešní době příliš 
optimistické, stejně jako náš domov pro „nenosí“. Mám na mysli MDŽ. Naše klientky 
seniory v Bechyni, kde se všichni snažíme jsou na takový svátek zvyklé, a tak my jim ho 
poskytovat kvalitní sociální služby našim dopřejeme. A slavíme každého narozeniny. 
klientům a mnohdy Vašim spoluobčanům. Paní kuchařky připraví pečenou dobrotu, 
Snažíme se nejen o kvalitu péče, ale připijeme si dobrým vínem a společně 
i o prostředí přátelské a veselé. K napsání posedíme a zavzpomínáme. Také se už naši 
mého příspěvku do Bechyňského zpravo- klienti těší, až bude teplejší počasí a budou 
daje mám dva důvody. Jednak Vás chci moci vyrazit poznávat krásy okolí. A je toho 
informovat o dění v domově a za druhé mě ještě daleko více z našich aktivit, ale místa 
k tomu vyzývá skutečnost, že je poměrně málo. Můžete namítnout, že toto si užijí 
hodně překvapených prakt ikantek pohybliví klienti, ale co ti nepohybliví? I na ty 
a návštěvníků, kteří projdou naším myslíme a každý den jim věnují pozornost 
zařízením. Začnu tím druhým důvodem. pracovnice pro aktivity, které připravují 

Každoročně v našem domově projde tu individuální program podle jejich potřeb 
více, tu méně praktikantů, respektive a zájmu. Rádi využívají různé společenské 
praktikantek rekvalifikačního kurzu pro pra- hry, poslech hudby, poslech namluvených 
covníky v sociálních službách (pořádaného knih na audiokazetách apod.
úřadem práce k rekvalifikaci nezaměst- Vážení spoluobčané, abychom posky-
naných). Jsou to ty skvělé ženy a někdy tovali službu kvalitně, máme vypracované 
i muži, kteří se v budoucnu budou starat standardy kvality a podle nich postupujeme. 
o seniory, kteří bydlí a žijí v domovech pro Jde nám především o to, aby naši klienti byli 
seniory a jim podobných zařízeních. U nás spokojení. A i když nemohou trávit podzim 
absolvují praktickou část. Teoretickou část života ve svém vlastním domově, tak aby jim 
absolvují v rámci rekvalifikace při úřadu bylo dobře v domově náhradním a k senio-
práce. Tyto osoby jsou vždy překvapené ze rům přátelském. Mohla bych sice na tomto 
vzhledu interiéru domova, z vybavenosti místě hořekovat nad nepřízní osudu, že se 
pomůckami, které slouží k péči o naše zatím nestaví nový domov, ale to nám 
klienty, ale hlavně z chování a jednání našich nepomůže, a tak se snažíme dělat maximum 
zaměstnanců vůči klientům. Na jednu stranu pro klienty i v našich podmínkách a s vědo-
mě těší takové hodnocení, ale na druhou mím, že nejdůležitější jsou mezilidské 
stranu se ptám, proč se k nám lidé nepřijdou vztahy, slušnost a tolerance.
podívat v průběhu roku? Minimálně 1x ročně 

Milí spoluobčané, je to jenom krátká pořádáme den otevřených dveří. Návštěv-
ukázka naší činnosti, ale jsem přesvědčená, nost sice rok od roku roste, ale v řadách 
že jsme schopni Vám poskytnout odpovědi návštěvníků jsou zejména lázeňští hosté. 
na všechny Vaše dotazy týkající se péče Dokonce nás navštívil i člověk žijící v zahra-
v našem bechyňském domově. Pokud byste ničí. Místní ale zájem příliš nemají. Takže 
chtěli získat ještě více informací, můžete Vás tímto srdečně zvu na letošní den 
prolistovat naše internetové stránky, kde otevřených dveří, který se nebude konat 
najdete odpověď na vše, co souvisící tradičně v květnu. Konkrétní termín bude 
s domovem a jeho provozem.včas oznámen. Třeba se tím, že přijde víc 

lidí, sníží počet takových, kteří Domov pro www.ddbechyne.cz 
seniory Bechyně nazývají „babinec“, „útulek“ S přáním krásných dnů
a nebo jinak hanlivě.

Alena Sakařová, ředitelka DpS Bechyně

POLICIE INF  RMUJE
Jak postupovat při nálezu věci

Policie slouží veřejnosti a jedním z jejích 
úkolů je chránit bezpečnost majetku. V soula-
du s metodou community policing umožňuje 
policie každému, kdo se nachází v problémo-
vé situaci, obrátit se na ni se žádostí 
o udělení vhodné rady či o provedení úkonu. 

V současné době se hromadí případy, 
kdy nálezce si nalezenou věc ponechá 
v přesvědčení, že se žádného protiprávního 
jednání nedopouští. V jiných případech 
nálezce manipuluje s nalezenou municí, a to 
i když je ve velice špatném stavu. 

V případě, že jste nalezli nějakou věc, je 
nutno dodržet následující postup.

(1) Nálezce je povinen nalezenou věc 
vydat vlastníkovi, jestliže vlastník uvedené 
věci není znám, je nálezce povinen tuto 
odevzdat na kterýkoliv úřad obce na jejímž 
území k nálezu došlo. V případě, že by si 
nálezce tuto věc přisvojil, musí počítat 
s možností trestněprávního nebo správního 
postihu. V případě, že jste nalezli věc mimo 
pracovní dobu úřadu obce s rozšířenou 
působností, je možné nález předat na které-
koliv služebně Policie České republiky, kde 
bude o nálezu sepsán protokol a následně 
věc předána majiteli nebo úřadu obce.

(2) Je-li nalezenou věcí občanský 
průkaz, cestovní pas, služební průkaz 
policisty, vojenská knížka, zbrojní průkaz, 
zbrojní licence, průkaz zbraně, zbrojní 
průvodní list, evropský zbrojní pas, cestovní 
doklad cizince, průkaz o povolení k pobytu 
pro cizince, průkaz účastníka řízení o udělení 
azylu, průkaz povolení k pobytu azylanta 
apod. nebo předmět či listina obsahující 
utajovanou skutečnost, je nálezce povinen 
v souladu se zvláštními právními předpisy 
nalezenou věc neprodleně odevzdal na 
policii.

(3) Je-li nalezenou věcí zbraň, střelivo, 
munice nebo jiná výbušnina, jed, omamný 
prostředek, chemická zbraň nebo zařízení 
pro její výrobu, vysoce nebezpečná látka, 
biologická nebo jinak nebezpečná látka, je 
v takové situaci zakázána jakákoliv mani-
pulace s výše uvedenými věcmi. Dále je 
nálezce povinen sdělit Policii ČR přesné 
místo a okolnosti nálezu a dále se řídit 
pokyny policisty.

(4) Je-li nalezen archeologický nález, je 
nálezce povinen oznámit tento nález 
Archeologickému ústavu Akademie věd 
České republiky nebo nejbližšímu muzeu 
buď přímo, nebo prostřednictvím obecního 
úřadu, přičemž archeologický nález i naleziš-
tě musí být ponechány beze změn až do 
prohlídky uvedeným ústavem nebo muzeem, 
nejméně však po dobu pěti pracovních dnů 
po učiněném oznámení. 

(5) Je-li nalezen kulturně cenný předmět, 
detail stavby, chráněné části přírody, jakož i 
archeologický nález, k nimž došlo v souvis-
losti s přípravou nebo prováděním stavby, je 
nálezce povinen ihned nález ohlásit 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památko-
vé péče, popřípadě Archeologickému ústavu 
Akademie věd České republiky nebo orgánu 
státní ochrany přírody, a učinit nezbytná opa-
tření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

(6) V případě prvotního ohlášení nálezu 
podle odst. 4) a 5) na policii, bude 
vyrozumění příslušného úřadu provedeno 
policistou.

Policie ČR
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DĚKUJEME
VŠEM SPONZORŮM 

A DÁRCŮM
za příspěvek na tradiční Hasičský 

ples, který se konal 12. března 2011 
v Kulturním středisku města Bechyně, ke 
vší spokojenosti návštěvníků, hostů 
a pořadatelů.

Získané prostředky budou použity na 
činnost dobrovolných hasičů, mladých 
hasičů a v další veřejně prospěšné 
činnosti pro Vaši jistotu, bezpečí a pomoc 
v nouzi.

„Bližním ku pomoci a vlasti ku slávě 
- nás zavazuje“

Za Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni
Starostka SDH

Jenovéfa ULIČNÁ

+Šestý ročník Zimního 
turnaje KATEŘINA BAR 

v nohejbale

Konečné pořadí :
1. Palírna (Vodňany) 

 Babický, Babický, Köhler
2. Dynín - Ingvort, Klíma, Průša
3. Kateřina Bar (NK Stadion Bechyně) 

Jako každou zimu (tentokrát 12. 2.) jsme  Kadlec, Vičan, Hurtík
se opět sešli na turnaji pořádaném 4. Kapři (Vodňany) 
Nohejbalovým klubem Stadion Bechyně  Šimoník, Sliacký, Jareš, Kvěch
v nové hale za „starou“ školou. Samo 5. Měšice
sychravé počasí těchto dnů nás vyzvalo 6. JIKA (NK Stadion Bechyně) 
k oslavě nohejbalu za účasti kvalitních  Horák, Hrubant, Kožený
amatérských, ale i soutěžních týmů. 7. Pedagog (Bechyně) 

Ta se opravdu povedla, což prokázaly – Pekár, Šindelář, Bernáth
jak výborné individuální i týmové výkony, tak 8. Kypta Team (Týn N.Vlt.)
dostatečná výška stropu a okolního prostoru 9. Juniors
v již zmíněné nové hale. Stín na herním 10. Hasiči
plánu nezanechala ani neomluvená neúčast 11. Praha
týmu Pedagog, takže o postup se bojovalo 

NK Stadion Bechyně děkuje touto ve dvou skupinách, šestičlenné a pětičlen-
cestou svému sponzorovi p. Marcelovi né, z nichž první tři týmy postoupily do 
Ouškovi (Kateřina Bar) za finanční podporu. play-off. Tam se utkaly o příčky nejcennější.
Dále děkuje svým přítelkyním J. Vičanové Největším překvapením turnaje byl 
(za originální ručně vytvořené diplomy), M. domácí tým Kateřina Bar, kterému se za 
Stejskalové, A. Kožené a J. Klúfové (za velkého aplausu fandů bechyňského 
obětavou celodenní obsluhu bufetu).nohejbalu podařilo prodrat sítem těžkých 

zápasů až k bronzu, přestože nenastoupil Martin Hrubant, NK Stadion Bechyně
v obvyklé sestavě – blahopřejeme ! Sportu zdar a nohejbalu zvlášť!

–

–

–

–

Klub českých turistů Bechyně
zve všechny příznivce zdravého pohybu 

na 38. ročník aprílového závodu

BECHYŇSKÉ SCHODY
Termín: sobota 2. dubna 2011
Zápis startujících dvojic 8,30 - 9,00 hod. 
(sraz účastníků u schodů do Zářečí pod 
Domovem důchodců). Zahájení závodu, 
slavnostní slib závodníků v 9.00 hod. 

Startovné: děti do 14 let zdarma, 
starší 10,- Kč za osobu.

Bechyňské schody jsou závodem 
dvojic (jedna dvojice tvoří jeden soutěžní 
pár), v cíli rozhoduje čas pomalejšího. 
Děti do osmi let startují na zkrácené trati, 
která má 81 schodů. Připraveny jsou 
tradiční chutné odměny.

Za Klub českých turistů Bechyně 
předseda Petr Chaloupek

tel: 737 529 220
 

Pěší turistický pochod 
a cykloturistická jízda

ÚDOLÍM LUŽNICE
Termín: sobota – 7. května 2011 
Start pochodu: od 8.00 do 9.15 hodin 
z parku před vlakovým nádražím ČD 
v Bechyni.
Cíl pochodu: tělovýchovný stadion 
Bechyně, Písecká ulice, uzávěrka cíle 
v 17 h.
Trasy pochodu: pěší 8 - 35 km, 
cyklotrasy 10 - 100 km. Připravena bude 
i dětská trasa doplněná o hry a soutěže.

Jednotlivé trasy vedou okolím 
Bechyně a údolím řeky Lužnice a Vltavy.

e-mail: chaloupek.velo@seznam.cz

Ještě váháte, zda chodit na aerobic, 
zumbu, do posilovny…?

Nabízíme vám vyzkoušet si

SPINNING zcela ZDARMA!
V úterý 19. 4. 2011 proběhne ukázková 
cvičební lekce v 17.30 – 18.30 hod. 
pro úplné začátečníky, kteří u nás ještě 
nebyli. S sebou pouze pevnou obuv, 
sportovní oblečení, pití a ručník. 
Zamluvte si své kolo na telefonním čísle 
777 601 633, těšíme se na vás!

+Osadníci z Katanu 
v Bechyni

vítězové minulých ročníků v Plzni, ale 
i začátečníků, kteří se s hrou teprve 
seznamovali, nebo „rekreačních“ hráčů; lidi 
ve věku od asi 6 let po důchodce.V sobotu 5. března se v Bechyni konal 

Nejlépe se z bechyňských účastníků první Malý kvalifikační turnaj ve hře Osadníci 
umístil Miroslav Marek na sedmém místě, z Katanu, započítaný do Mistrovství České 
ostatní kolem poloviny a trochu níž. Takže republiky v Osadnících. Zúčastnilo se ho 
i když se mi osobně nepovedlo získat sedmnáct soutěžících – z Bechyně, z Plzně 
potřebný druhý kvalifikační bod, tak alespoň a z Prahy. Nejmladšími účastníky byli teprve 
se plzeňácká odplata nepovedla – všichni ti, jedenáctiletý Radek Procházka z Bechyně 
co si dali za úkol mě porazit, tak se jim to a dvanáctiletý Jan Knapek z Prahy. A nutno 
„zase“ nepovedlo. dodat, že neskončili poslední. 

Vždyť tyhle akce se hlavně dělají kvůli Vítězství zůstalo díky bývalému bechyň-
zábavě. Občas se u toho něco vyhraje, ale skému faráři Jozefu Leškovskému 
hlavní je zábava.v Bechyni, druhé místo putovalo dík paní 

Kdyby si někdo chtěl tuto hru, a nejenom Bělské do Plzně a třetí místo zůstalo také 
ji, odzkoušet a naučit se ji hrát, jsem v Bechyni – zásluhou pana Martina Herzy. 
k dispozici. A eventuelně i pro rodiče, kteří Věcné ceny – společenské hry – sponzoro-
chtějí svým dětem dát pod stromeček valo Město Bechyně, kterému tímto patří 
zajímavý dárek, jsou tyto hry dobrou poděkování. Vítěz turnaje kromě ceny získal 
inspirací. Veškeré hry, které mám kvalifikační bod pro mistrovství republiky.
k dispozici, umím hrát, můžu vysvětlit Osud tomu nepřál, protože tři zájemci, 
pravidla a vše kolem nich. Jsou to hry pro kteří se chtěli turnaje zúčastnit, na poslední 
různé věkové kategorie; krátkodobé (cca 20 chvíli účast odřekli. A podle turnajových 
minut hra) po dlouhodobé pro náročné hráče pravidel při účasti dvaceti hráčů získává 
(i 200 minut hra).vítěz dva body a tím přímý postup na 

Jozef Leškovský, mistrovství republiky. 
organizátor bechyňského turnaje. A tak jsme se v sobotu 19. března vydali 

(jozef.leskovsky@seznam.cz)v pětici nejenom pro body, ale hlavně kvůli 
zábavě na velký kvalifikační turnaj do Plzně. 
S heslem: padneme za slávu Osadníků 
v Bechyni. Z letošního turnaje u nás 
i z loňského turnaje v Budějovicích mi 
Plzeňáci měli totiž co oplácet. 

Turnaje se zúčastnilo 44 hráčů – mezi 
nimi i vicemistr republiky 
z loňského roku, 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT



PODLAHÁŘSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA

www.podlahy-tyn.cz

koberce (výběr z 350 vzorů), lina - 
šíře 1,5 m, 2, 3, 4m (výběr z 500 
vzorů), plovoucí podlahy, dřevěné 
podlahy, podlahový a obkladový 

korek, podlahářská chemie 
a podlahářský materiál, vyřezávání 

obrazců
PRÁCE PO CELÉ ČR

      

Provedení rozpočtu 
a možnost pokládky

    

Provozní doba:
Po - Pá 9.00 - 11.45, 14.00 - 

17.00, So 9.00 - 11.00
Tel. 776 022 403, 776 698 744

Adresa provozovny:
Vinařického nám. 209, 

Týn nad Vltavou

OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64
Po, St: 9 – 13 14 – 18
Út, Čt, Pá: 8 – 13 14 – 17
So: 8 – 11

Brýle sluší každému
Jen u nás se můžete vidět najednou ve 

čtyřech různých obrubách na čtyřech 
fotografiích nebo na čtyřech sekvencích 
videa. 

Velké množství kvalitních brýlových 
obrub, 3D diagnostika systému Visioffice a 
naše znalosti a zkušenosti jsou pro Vás 
garancí, že v nových brýlích budete nejen 
skvěle vidět, ale i perfektně vypadat.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tel.: 381 214 996
www.mmoptik.cz

Provedu kácení stromů ve ztížených 
podmínkách, bezpečnostní, stabilizační 
a výchovný řez           Tel: 606 931 760

Prodej st. pozemku se stodolou 
2o celkové rozloze 1444 m  a oplocené 

2zahrady o rozloze 1156 m  na 
Plechamru v obci Bechyně. Více 
informací na www.andelreality.com 
nebo na tel. 774 616 800.

ČISTÍRNA PEŘÍ
PÉŘOVÉ VÝROBKY
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�Bechyně - 
bývalý dům služeb

tel: 602 659 011 

�Malšice - bývalý Bazar

Autohas

p. Dlouhá

tel: 604 925 690
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POHŘEBNICTVÍ
Josef Buřič

Novodvorská 301,  391 65 Bechyně

tel.381 215 537
mobil 602 297 102

non stop služba 602 447 007
e-mail ps.bechyne@seznam.cz 

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových 
plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý 
a modrý.

Stáří slepiček 19 20 týdnů.
Neprodáváme kuřice, ale slepičky 
těsně před snáškou. Slepičky pouze 
z našeho odchovu.

Cena 138 - 148 Kč/ks dle stáří. 

Sobota 16. dubna 2011 
Bechyně u vlakového nádraží.

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

–

v 14.00 hod.

Městská policie hledá dobrovolníky pro dohled na přechodech 
pro chodce. Bližší informace na tel: 725 575 261


