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ÈERVEN 2006

Nová služba pro rodiny s dítětem s postižením
Naše středisko rané péče podporuje rodiny s dětmi se zdravotním
postižením (pohybovým, mentálním a kombinovaným) nebo dětmi
s opožděným vývojem odnarození do sedmi let.
Poradci rané péče vyjíždějí do rodin vjihočeskémregionu.

Navštěvujeme rodiny 1 krát za 4-6 týdnů v jejich domácím prostředí,
kdese dítě cítíbezpečně a nejlépe seučí novýmdovednostem. Délka
a průběhnávštěvy se řídípotřebami apřáním rodičů.

- provázení a podporu rodičů v prvních letech života dítěte
s postižením

- poradenství v oblasti postižení dítěte, praktické návody
k činnostem a hrám, které rozvíjí psychomotorický vývoj
dítěte

- sociálně-právníporadenství
- pomoc při výběru vhodného předškolního a školního

zařízení
- podporu a aktivní pomoc při integraci do běžné mateřské

školy
- zprostředkování kontaktů sodborníky
- společná setkávání rodin apřednáškypro rodiče
- půjčování vhodných pomůcek a hraček pro děti a odborné

literatury pro rodiče
- pomoc při jednání s úřady

Služby rané péče jsou rodinámposkytovány zdarma.
Projekt rané péče finančně podpořili Výbor dobré vůle Nadace
O.Havlové a Jihočeský kraj.
Můžete nás kontaktovat na tel. 381522518, 775104920, 776028955
nebo na e-mailové adrese:

Jaknašeslužba probíhá?

Jaké služby nabízíme?

Za občanské sdružení „I MY“ Projekt rané péče Kateřina Růžičková
katerinaruz@seznam.cz.

Zprávičky z MŠ Jahůdka
Před koncem školního roku by chtěly děti a zaměstnanci MŠ

připomenout program, život a dění v MŠ od lednado června2006.
Navštívily jsme spoustu divadelních představení: Pyšná

princezna, Kašpárkovo dobrodružství. Indiánská pohádka, Kouzelník
Marek, Klaun ajehokamarádi.

Zúčastnily jsme se besedy o myslivosti / p. Kodad /, uspořádaly
„Maškarní a čarodějnický rej“, navštívily knihovnu, Zámek Bechyně
a její ZOO, koncert v ZUŠ, Arboretum v Týně nad Vltavou, oslavily
jsme Denzemě úklidem zahrady MŠ.

Čeká nás setkání s hasiči, k MDD divadlo v Týně nad Vltavou
„Začarované písničky“, výlet vlakem do Bechyňské Smolče a za
„Cha-cha-duchem“do Pouště.

Předškoláci budou mít opět „tablo“ a rozloučení s nimi bude
v Obřadní síniza účasti p.starosty.

Děkujeme všem sponzorům: obchod Beruška - hračky, p. Barták
ml. - materiál pro - keramický kroužek, TH Consult s.r.o. - elektronika,
Květinka p. Beneš - květiny a výzdoba MŠ a ostatním rodičům za
finanční i věcné dary.

ŽIVOTNÍ JUBILEA ÈERVEN 2006
94 let Suchanová Marie
86 let Babíková Jarmila
85 let Stach Ladislav
84 let Kuchařová Vlasta
82 let Hamerle Antonín
79 let Jarošová Marie, Váňa Ladislav
78 let Bureš Jaroslav, Petráň Ladislav,

Sládková Marie
77 let Kalousková Soňa
76 let Čápová Anna, Martanová Jaroslava
75 let Valenta Theodor

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

Dne 16. května 2006 byli přivítáni starostou města Bechyně,
JaroslavemMatějkou tito noví občánci:
Bláhová Marie, Burian Adam, Duda Jindřich, Fák Ondřej, Hlávková
Klára, JandaFrantišek, UrbánkováSabina, Voběrková Nikola.

Bechyňský Zpravodaj rok 2006
V únorovém čísle Zpravodaje jsme otiskli „Informace z redakce“.
Všechny články a informace se setkaly spozitivnímohlasem, jen jsme
se dopustili některých informačních omylů týkajících se rodiny
Šimáků. Děkujeme za zájem všech zainteresovaných čtenářů, kteří
opravili a doplnili naše texty. Náprava, snad konečná, je zde, s novou
informací je seznámen i pracovník Zdravotnického muzea Národní
lékařské knihovny v Praze pan Mgr. Šimon Krýsl. Jeho dotazy se
týkaly lékařů medicíny pocházejících z Bechyně, konkrétně Johanna,
Antona a Josefa Šimákových. Jak už to bývá, historie není
jednoduchá, pokusíme se o amatérské rozkrytí. A začněme od těch
nejmladších:

IVAN ŠIMÁK (nar. 1962 v Praze), elektrotechnik
JAN ŠIMÁK (nar. 1935, Mnichovo Hradiště),
elektromechanik,řidič,zásobář
JAN ŠIMÁK (nar. 1907, Bechyně, zemřel 1984),
kolář,automechanik,řidič
JOSEF ŠIMÁK (nar. 1879,Bechyně, zemřel 1968), spilný
v pivovaře, sládek
JOSEF ŠIMÁK, MUDr (nar. 1838,Bechyně, zemřel 1901)
ANTONÍN ŠIMÁK, MUDr (nar. 1804,Bechyně)
JAN ŠIMÁK, MUDr (nar. 1774, Bechyně,zemřel 1833)
FRANTIŠEK ŠIMÁK (nar. 1740), chirurg v Bechyni
VOJTĚCH JIŘÍ ŠIMÁK (nar. 1706)
MATĚJ ŠIMÁK
JIŘÍ ŠIMÁK

Děkujeme za Vaši trpělivost a konkrétní příspěvky, hlavně paní Jiřině
Páslerové a panuJanuŠimákovi.

Děkujeme čtenářům za doplnění seznamu sakrálních památek, snad
budoupokračovat, v zářijovém čísle se k nim vrátíme.

tak

Redakce

Redakce

Sběrný dvůr i v sobotu
Bytenes Bechyně spol. s.r.o. Na Libuši 614, informuje občany města
o rozšíření provozu sběrného dvora.
V období od do bude pravidelně každou
sobotu v době od hodin zajištěnprovoz sběrného dvora.

1. června 2006 3. září 2006
8:00 - 11:30

Miroslav Král
jednatel

POZVÁNKA NA X. ZÁŘEČSKOU POUŤ

Přijďte v sobotu 17. června 2006 od 13 hodin!!!

Bechyně nasadila opět veliký kalibr, aby zastínila Zářečskou pouť.
Chce v tomto termínu otevírat veřejné záchodky.

Jednak jsme přesvědčeni, že se to nemůže podařit a jednak
Zářečská pouť je nezastínitelná, protože záchodky jsou

1. a pouť 10.!!!

Pouťový krisovývýbor

VZPOMÍNKA
Dne 2.května 2006 zemřel ve věku 84 let JUDr. Libor Fiala,
bechyňskýpatriot, alehlavně moudrý člověk.

Vzpomínají Zářečáci.

Poděkování
Děkujeme za úklid sněhu v zimě a za květinovou úpravu okolo
pečovatelského domu: Věře Němcové, Růženě Hobzové, Janě
Hruškové, Drahuši Hamerlové aFrantiškuRalbovskému.

mailto:katerinaruz@seznam.cz


MEDAILON

Václav HAŠKOVEC (1863-1903)
Další z bratrů Haškovcových, magistr farmacie,který pracoval

u Cedar Rapids Iowa, USA, zahynul při leteckém neštěstí v USA
vdubnu r. 1903.

prof. Ing. Antonín HAŠKOVEC (11.2.1858-13.7.1921)
Nejstarší ze čtveřice slavných bratrů Haškovců nejprve studoval

na vyšší reálcev Táboře, kde maturoval v roce 1877. Pak vyučoval na
obecné škole v Bernarticích, kde si našetřil nějaký ten zlatý pro další
studium.Tím byla česká polytechnika v Praze, obor technická chemie
(lučba), kde v roce 1880 vykonal státní zkoušku s vyznamenáním. Za
výborný prospěch byl vyznamenán ministerstvem osvěty avyučování
peněžitou odměnou.

Po absolvování vysoké školy nastoupil na místo asistenta
v cukrovaru Fr.Kinského ve Zlonicích, po třech letech následoval
cukrovar v Hospozíně a pak rafineriev Chrudimi.

Jako bechyňského rodáka vedla jeho zájem keramická výroba,
nalezištěkeramických hlín, keramická chemie. Je proto logické, že po
vzniku bechyňské keramické školy ho lákalo působení na této škole
v jeho rodném městě. Nejprve však musel absolvovat praxi
v keramické zkušební stanici rakouského muzea ve Vídni. Pak byl
přidělen jako zkušební kandidát na odbornou keramickou školu ve
Znojmě a od 1.ledna 1886 byl jmenován učitelem na odborné škole
keramické v Bechyni, 27.února 1900 obdržel titul profesora. Byl
jedním zprvních průkopníků v keramické chemii a technologii.Podnikl
mnoho studijních cest po celé Evropě a tyto své bohaté zkušenosti
používal jednak ve výuce, v laboratorních pracech i v mnoha
publikovaných článcích a pojednáních v odborné literatuře.
Jmenu jme alespoň ty nejznámě jší : prof .Haškovec byl
spolupracovníkem Ottova slovníku naučného, přispěvatelem
mnohých časopisů,např. Živnostník, Technické listy, Chemické
listy…Témata jeho příspěvků jsou převážně z jeho oboru (emaily,
glazury,hlíny, kamenina, majolika, porcelán, fajáns, živec, čínské
hrnčířství, španělská fajáns, sévresské kameniny, kamnářství). Ale
také články o archeologických nálezech hliněných střepů a „Zprávy
z cest“ (Německo,Nizozemí, Belgie,Anglie…).

Bohužel z důvodu nervové choroby nedošlo ke splnění všech
plánů a v září r. 1908 byl přeložen do výslužby. /Na jeho místo byl
ustanoven r.1909 Ing.Arnošt Stašek./

Byl to v naší zemi první odborný keramik, vědec, který napsal na
60 pojednání, proslovil mnoho přednášek a hlavně vychoval mnoho
keramiků. Tím si zachovává čestnou památku v naší bechyňské,
keramické a lidské společnosti.

- ap -

Použitá literatura: Barta,Rudolf:Bechyně.Zvláštní otisk z časopisu
Stavivo, roč.1934, číslo 15-17.Praha,vl.nákl. 1934.

Šatra,Josef: Paměti města Bechyně, 1922.
Zpráva státní čsl.odborné školy keramické v Bechyni z r. 1934.

PhDr. Prokop Miroslav HAŠKOVEC (1.2.1876-20.12.1935)
Slavný bechyňský rodák byl vždy citově i fyzicky připoután ke

svému rodnému městu, kde prožil v početné rodině šťastné dětství.
Naše čtenáře odkazujeme na květnové letošní číslo Zpravodaje, kde
jsou otištěny dva články; jeden z nich obsahuje vzpomínky syna
jmeno vaného pana pr of es ora , d ru hým je medai l on
o MUDr.Lad.Haškovcovi.

PhDr. Haškovec studoval na gymnáziu v Jindřichově Hradci
a Českých Budějovicích. Následující vysokoškolská studia
absolvoval na Karlově univerzitě v Praze a svá studia románské
a slovanské filologie si doplnil na univerzitě v Paříži a v Heidelberku.
Zajímala ho zvláště srovnávací filologie - komparatistika, byl pilným
žákem Jana Gebauera, Jana UrbanaJarníka a JosefaZubatého,kteří
v něm podpořili lingvistickou zvídavost. Své znalosti i tu zvídavost
předával dále svým studentům v Pardubicích, Českých Budějovicích
a vPraze. Po tomtoobdobí středoškolského profesorabyl v roce 1908
jmenován docentem francouzské literatury na Karlově univerzitě, od
roku 1920 pak působil jako řádný profesor románské filologie na nové
Masarykově univerzitě v Brně. Rád si při svých četných cestách
doplňoval vzdělání ibudovanouknihovnu.

Měl bohatý pedagogický, badatelský i publikační život. Uveďme
některé publikované práce: „Rabelais, studie literárně historická“
(1907), „Počátky novodobého románu francouzského“ (1917),“Byla-li
George Sandová v Čechách...“ Psal již za studií do Studentských
směrů,kde byl také spoluredaktorem, redaktorem Přehledu,kritického
časopisu Česká věda, Časopisu pro moderní filologii, revue Morava,
Časopisucírkve pravoslavné vČeskoslovenskua mnoha dalších.

V těchto dobách bylo povinností i radostí zúčastnit se spolkového
života, který byl velmi bohatý. Dr.Haškovec byl za svého působení
v Praze zvolen předsedou Cercle francais de Praque (1918-1921)
a v Brně předsedou Alliance Francaise, kde také založil a byl
předsedou až do své smrti Českoruského sdružení. Za své zásluhy
o propagaci kulturních styků francouzsko-československých byl
jmenován rytířem Čestné legie a za práci v prohlubování a utužování

přátelství československo-jugoslávského řádem sv.Sávy.
I přes svůj předčasný odchod z tohoto pozemského světa

zanechal zásadní stopy ve svém oboru a předal mnohým studentům
lásku k linquistice,dar vlastenectvía snahu o občanskou aktivitu.

Zastihl jsem pana prof.Haškovce ještě v tom prvním organisačním
údobí jeho činnosti na filosofické fakultě brněnské v roce 1922.
(S profesorem Titzem) obezřetně kladli základy Románského
sem iná ře a obě tavě ř íd i li j eho vybaven í a vn i t řní
uspořádání…vybudovali nový ústav podle bohatých zkušeností
z ciziny na široké základně (romanistika v nejširším slova smyslu,
kabinet jazykového zeměpisu, paleografická sekce, folklor)
s rozvahou, rozhledem a láskou…Stáli jsme často oslněni
nevyčerpatelným bohatstvím vysoce kultivované a jedinečně
podnětné osobnosti, která neodolatelně poutala a sváděla.Apřece tak
rád vycházel vstříc každému z nás,obratně zjišťoval osobní záliby
svých posluchačů o vědecké problémy a starostlivě o ně
dbal…odsuzoval exklusivnost,povýšenost a okázalost, učil svým
příkladem lásce k prostotě a rozumné úměrnosti vposuzování všech
jevů,jak na poli vědeckém takv životě.

Profesor Haškovec byl pohřben v Bechyni do rodinného hrobu
24.12.1935 pravoslavným obřadem.Bylo to v té době neobvyklé,proto
možná je třeba vysvětlit jeho pravoslavné vyznání. Po vzniku
samostatné Československé republiky sílil odpor ke katolickému
vyznání, který vedl i k velké ateistické vlně.Dr.Farský založil Církev
československou,ale určitému okruhu, do něhož patřil i dr. Haškovec
a jeho přítel patriarcha Gorazd (ten,který ukrýval parašutisty
a atentátníky na R.Heydricha v pravoslavném kostele v Praze
v Resslově ulici) se postupně tato nově založená církev zdála příliš
civilní,formální bez pravosti víry, a proto se přiklonili k pravoslaví, ale
ne k ruskému,nýbrž jihoslovanskému.

Použitá literatura: Šesták,Antonín: Prokop Miroslav Haškovec.
(In: Almanach Kroužku studentů v Bechyni,1938)

Přišel k nám do Českých Budějovic na podzim r.1903. Byli jsme
v kvartě a dostali jsme ho na francouzštinu, jíž se vyučovalo
nepovinně na klasickém, nynějším Jirsíkově gymnásiu.Rázem si nás
získal. Byl docela jiný než vážní,přísní profesoři, které jsme měli na
povinné předměty. Vnesl svěží, jarní vánek v ovzduší, v němž se za
Rakouska tak těžce na střední škole dýchalo.Galský temperament,
vtip, nabádavá podnětnost, laskavé vystupování, srdečný poměr
k studentům,věc, která na ústavě byla něčím zcela novým, to vše nás
k němu přitahovalo.Těšili jsme se na jeho hodiny,na jeho výklady
oFrancii a její velké kultuře.

Karel Šafář, České Budějovice

Dr. Antonín Dokoupil
…byl nejen dobrý, svěží a duchaplný společník,ale také muž

dobrého srdce,ryzího jádra i citu ,zanícený pro pravdu,dobro
a krásno,zvláště pak - což není zjevem tak běžným - pro čistotu
osobního charakteru. Byl totiž profesor dr. M.P.Haškovec nositelem
vysokých hodnot mravních,jenž bystře i ostře vystihoval a pozoroval
mnohé myšlenkové proudy, které se vnášely do našeho veřejného
života za posledních dob, z nichž mnohé nebyly vždy k našemu
prospěchu. On dobře ve svých rozhovorech naznačoval neblahé
konce jednotlivců i národů,přejmou-li za své některé nezdravé,
nejasné, frázíplné theorie.

Ing. Bohumil Vlček
Vzpomínky in: Sborník prací věnovaný památce prof. dr. P. M.
Haškovce.Vyd. Kroužek brněnských romanistů při Jednotě českých
filologů,odbočka vBrně, 1936.

- ap -

Ze vzpomínek:

Prof. Ing.
Antonín Haškovec

Prof. Dr..
Ladislav Haškovec

Prof.PhDr.
Prokop Miroslav Haškovec



Ticho de Pre Cupe BAND
Some other place

Vinohradský kvintet
Tanec v Jeteli

Povětroň
Mimosmysly

Psí Vojáci

Muchslet

Zrní

Slipping Mads
Parajazz

Mýtus

Jazzový
průvod městem

(v rámci Jazzfe)

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE
KURZ

VÝSTAVA

Pondělky 5.,12.,19. a 26. června / 18 a 19 h / Klubovna KD

ZAHRADNÍ SLAVNOST - pro dìti zdarma!!!

HUDBA

Sobota 10. června / 10.00 / Klášterní zahrada / Dospělí 80,-

BUBENický workshop
Pátek 16.- sobota 17. června / Začátek 16.00 hod. před KD

Čtvrtky 1.,8.,15., 22. a 29. června / 9.00 hod. / Klubovna KD
tel.: 385 340 579, 777 213468, e-mail: info@attavena.cz

JOSEF ŠIMEK - POHÁDKOVÉ BYTOSTI
Právě probíhá v Galerii U Hrocha, potrvá do 21. června

...I MYŠ MÙŽE BÝT KAMARÁDKA!

10 - 12 - Udělejte si vlastní podrážku!
14 - 16 - D. Urbánková: Pohádka o vysvobození/

Pohádkový kufr/ O mlsné Kateřině / Baočtení
17:00 koncert pro děti i dospělé
18:00
19:30 - film Martina Marečka

BAODÍLNY PRO DĚTI
DIVADLA

VAŠEK KOUBEK
BILBO KLAUN & SYLVIE K.
ZDROJ (Lipsko, JI Jihlava,
Febiofest...)

20:30 Koncert
21:01 Básník - čtení
22:30

KAPELY ZATÍM BEZ NÁZVU + hosté
TICHO / ETIEN LÉVY/ CABOVICZ

HUDEBNÍ UKOLÉBAVKA
Koláče na slano i sladko, pivolimo, kakao, knížkyz Baobabu
Pořádá KS města Bechyně, nakladatelství Baobab, OS Klášter
a ZUŠ Bechyně

Alena Kazatelová, Zuzana Lacová,
Miroslav Jiøele NENÁPADNÌ

Vernisáž středa 28.června. / 18.00 hod./ Galerie U Hrocha
Tímto Vás zveme hlavně nenápadně na výstavu fotografií
a instalací, která potrvá do20. července 2006.

Akce se zaměří na tvorbu zvuku nejen z klasických bubnů či
kong, bong apod, při workshopu se pokusíme zvuky a rytmy
vyloudit ze všeho, conám tento svět poskytne.
A proto zveme všechny, kdo mají zájem experimentovat se
zvukem, přijďte 16. 6. v 16.00 hod. před Kulturní dům. Vy, kteří
vlastníte nějaký rytmický nástroj, vezměte jej s sebou.
Dvoudenní snažení vyvrcholí veřejnou
produkcí na bechyňském náměstí.

17. června. ve 20:00

PRO DÌTI a nejen pro nì

LETNÍ ZAHRADNÍ HRANÍ

Pátek 30. června/20.00/Klášterní zahrada/Vstupné 105,-Kč
První z řady koncertů, které se v průběhu prázdnin uskuteční
v Klášterní zahradě, v případě nepříznivého počasí ve velkém
sále KD.
Zvemevšechny bez ohledu na věk

.V předprodeji od5. června v Galerii U Hrocha za85,-Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ
Pondělí - pátek 15 - 17 hod., sobota - neděle 14 - 17 hod.

NEBOJTE SE MYŠI, MÁMO!
… a vzdìlání už vùbec ne!

Pondělí 12. června / 11.00 / Klubovna KD / Vstup zdarma
Přednáška o možnostech vzdělávání v práci s počítačem
a o vzdělávání obecně (rekvalifikace, celoživotní vzdělávání,
dálkovéstudium VŠ,…).

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Úterý 6. června / 19.00 hod. / Velký sál KD
Žáci sami sobě. Pořádá ZŠ Libušina ve spolupráci s KD

JAK BUDDHOVÉ PØIŠLI NA ZÁPAD
Středa 14. června / 18.00 / Klubovna KD / Vstupné 30,-Kč

CESTY POZNÁNÍ

Další ze série přednášek s touto tématilou.
Pořádá KS města Bechyně ve spolupráci s Vltavotýnským
buddhistickým centrem.

mailto:reditel@kulturnidum.cz
mailto:e-mail:info@attavena.cz


„MODŘÍNEK“
Mám sice raději borovice, snad proto, že to byl v době poledové

první strom ve střední Evropě, nebo snad proto, že je Keltové pro
jejich počet semínek nazývali symboly plodnosti. Ale ten hlavní důvod
asi je, že mě svým pokrouceným a znetvořeným kmenem připomíná
lidský život.

Vraťme se však k našemu modřínku. Stojí u „nového“ hřbitova,
který tamvšakdřívenebýval. Takže po většinu svéhobytí byl osamělý
a vzhlížel do malebné jihočeské krajiny, která je v těchto místech
mimořádně krásná. Je to zkrátka takové bohulibé místo, které jakoby
říkalo: tady jsi doma.

Když říkáme osamělý, není to tak docela pravda. Protože stojí při
cestě na Liškya snad dokoncena rozcestí, protože druhá cesta vedle
kolem hájenky k Hutím; byl postaven vedle něj křížek. Úplně prostý,
chtělo by se říci klasický. Žulový podstavec a na něm litinový kříž
s Kristem. Je stále ozdoben, v době zimní umělými květy, které mi
však tady nevadí. A v době letní lučním kvítím ve sklenici od
marmelády.

Já sám mám k tomu modřínku i osobní vztah.Moje maminka říká,
že tak jako řada jiných, chodila k tomu stromu randit. Atak si říkám, že
jsem mohl býtna tomto místě počat.

Co pamatuji, byl modřínek poznamenán bleskem. Třeba to bylo
ve chvíli mého počínání. A tak není divu, že jsem tím místem, tím
stromem poznamenán. Je příjemné mít svůj strom, milovat ho, žít
s ním v přátelství; to je štěstí.

A tak ti, modřínku, přeji ještě mnoho let, protože tak nějak
podvědomě cítím, že až tynebudeš, nebudu už ani já.

Hodně štěstí!
Martin Gärtner

„U ZLÝHO VÍRA“
Je červen, čas výletů, těch školních i těch rodinných. Proto nám

promiňte ještě těch pár kilometrů vzpomínek.

Letní Bechyně a koupání „U zlýho víra“ na říčce Smutná patří
romanticky k sobě. Zlý vír se tam nebezpečně točil, a tak nejen pro
krásný kout Bechyně, ale i vzhledem k adrenalinovému napětí bylo
zdevždyplno mládeže.

„K našemu štěstí pár minut pod městem byla na potoce krásná
asi dvacetimetrová louže. To kdysi, když ještě lidi nebyli líní, nějací
neandrtálští kluci přivalili do potoka kus skály a měli zábavu z toho,
jak se voda začala čuřit a čeřit, nabublávat a nadouvat a jak potom
utíkala okolo skály pryč, aby ji zase nechytili. A tak to bylo při každé
velké vodě. Voda se o tu skálu zarážela, vířila a točila se, prskala
a bublalaa kdemohla se do té skály zakousla a časemdo ní vyhlodala
plno rýh a závrtů a tak vznikly na té skále všelijaké boule a záhlody
a podhlody, a protože se vody při tvoření světa něco namáhaly,
vysošily ze skály různé podoby.

Tenhle koutek musel mít odjakživa proděti velký půvaba všechny
ty skalní tvary dostaly svoje jméno.Když někdo prohlásil, že jde na
Megeru, tak skočil do vody asi tak z dvoumetrové výšky s takového
převisu, který připomínal bok nějaké příšery - no, Megera. Tak bylo
možné skočit z Malé či Velké špice, z Malého nebo Velkého válce,
z Podvelké, z Ocasu, z Malého nebo Velkého tygra, z Malého nebo
Velkého slona nebo z nevyššího Pepíka. A pro začátečníky byl
Stupínek, ten vyčníval pás centimetrů nadvodu, neboBoule, ale to už

musel skokan alespoň trochu plavat, tam už bylo vody nad hlavu. Ty
nižší skály byly vysoké na dva metry, ty vyšší od pěti do deseti.Apodle
toho, jak se tam voda při povodni vzdouvala a točila, říkalo se tam
u Zlýho víra. Byla to pro nás přímozázračná tůň. Jak začalo teplé jarní
počasí, shodili jsme doma školní brašny, a pokud nebyla nějaká
nenadálá rodinná překážka, za pár minut jsme byli všichni v plavkách
u Zlýho a začaly naše nekonečné hry, laškování a mazlení s těmi
krásnými skalami, s vodou a žhavým slunečním míčem.“

Nebyli to jen rozpustilí, na hraně bezpečí řádící kluci, ale podle
vzpomínek i odvážné dívky. V době svých osmdesátiletých narozenin
ráda vzpomínala paní Mařenka - Bláhová, jak skákala z „ Pepíka“.
Abylo by jistě mnoho dalších,ozvete se?

Majka Čech

- ap -

Nastává léto a vzpomínáme

Trocha historie: První byl kiosek školníka pana Koláře, s nápisem
upomínajícím na jeho původní povolání: „U skalního ševce“. Podle
něj se ševcidělili na luční, mírnější a skalní, vzteklejší,prudérnější. Po
kiosku zbyl jen sklípek,krásné chladné místo pro limonády a pivo.
Pamětníci vzpomínají i na báječný chléb s vychlazeným máslem,
ozdobený vrypy na mřížky. Ale proč ten kiosek? Ve 20. letech 20.
století vznikly spontánně na břehu řeky kabiny. Ve vlastní režii je
užívali první Bechyňáci. Postavil je truhlář Zahrádka z Plechamru a
pan Puc, který mimo jiné stavěl pramice, celou louku síknul. U lesa
vznikly ještě kabiny pro převlékání, které se však neprovádělo
kolektivně, ale postupně.

V roce 1939 vznikla na jaře u Rujány ledová bariéra, kterou
odstřelovali vojáci. Nastalou dřenicí bylykabiny odneseny.

Po válce byla zrušena Lázeňská plovárna, která inzerovala 100
kabin apísečnou pláž. Stála vmístech dnešní loděnice, kabiny byly do
patra av řece byl dřevěný bazén, který sev zimě vytahoval na břeh.

Majitel lázní pan Krátký věnoval kabiny poválečnému
obnovenému Sokolu. Kabiny byly demontovány a v blocích po pěti
přemístěny na sokolskou louku a tam postaveny na kamenné
patky.Stály těsně u lesa a kopírovaly terén obloukem vydutým k řece.
Plovárna měla dvě křídla po 25 kabinách, v jejichž středu byl domek
plavčíka, který obsluhoval i bufet. Vcházelo se právě tímto středem
okolo pokladny. Charakteristická barva a pach byl dán nátěrem
vyjetýmolejem, karbolou a potem.

Montáž kabin byla dokončena v roce 1947 a slavnostní zahájení
proběhlo

KUDY JSME CHODILI
Varování: některá místa jsou silně návyková, vakcína neexistuje!

S T A R Á S O K O L S K Á P L O V Á R N A

formou karnevalu. Pan Janko zajistil provisoriem el. energii
a vše bylo osvíceno prostými žárovkami. Sešlo se neuvěřitelných dva
tisíce lidí, hrála hudba, pan Josef Picálek čepoval pivo a za každé
druhé si dával do kapsy.Tanec, zpěv.

Nastal normální provoz. Zprvu se o plovárnu starala rodina
Zelenkova, pak Majka Čech, později pan Matějka. V sezóně nebylo
k hnutí. 300 - 400 návštěvníků nebylo výjimkou.Jednalo se o jakousi
beztřídní společnost sokolsko - intelektuální vrstvy.

Můj děda, zvaný Tygr, byl svého času náčelníkem bechyňského
Sokola, takže se samozřejmě podílel i na vybudování plovárny. Jak se
později ukázalo, bylo to neobyčejně výhodné, protože když se
vybírala jedna koruna vstupného, bylo mu řečeno: „Ne, pane, Vy
neplatíte.“ Děda se vždy velice hrdě nafoukl a rozhlédl se, zda to

A nyní trocha vzpomínek:



V O L B Y
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na
území České republiky se konají ve dvou dnech,

Volební obvod Bechyně je rozdělen opět .
Voliči budou volit v jednotlivých okrscích podle místa svého
trvalého bydliště.
1. ( vstup hlavním

vchodem !)
2.
3.

4.
5.
6.
7.
Informace o způsobu hlasování se souborem hlasovacích lístků
bylykaždému voliči doručeny. Další informace naleznete na úřední
desce a vývěskách MěÚ, webových stránkách (). Jakékoliv další
informace k volbám poskytneme i v průběhu voleb na telefonních
číslech MěÚ Bechyně ( 381211 012, 381 213 911- 4 ).

v pátek dne
a v sobotu dne

Základní škola -Libušina 164

Základní škola - Školní 293
Kulturní dům - Galerie U Hrocha ,
U Nádraží 602
Městská knihovna - U Nádraží 602
Klubovna MO ČRS - U Nádraží 610
Domov mládeže - Písecká 365
Škola Hvožďany

2.června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
3.června 2006 od 8.00 hodin do14.00 hodin .

do 7 volebních okrsků

( Tisková oprava: V květnovém Bechyňském městském zpravodaji
došlo k chybě v uvedení hodiny zahájení druhého dne voleb-od
7.00 hod.. Správně mělo být uvedeno od 8.00 hodin, jak uvedeno
výše. Za tuto chybu seomlouváme.)

(fs)

všichni kolem slyšeli a patřičně ocenili. A protože byl zároveň i velmi
spořivý, těšilo jej to dvakráte. A z tohoto důvodu jsme také trávili na
koupališti celé léto. Vždy ráno jsme sbalili deky a ručník, obdrželi
chleba se sádlem, rajčata, ředkvičky, nějaké blumy a vyrazili až do
slunce západu.

Děda plaval ještě v 85 letech, lehl si na vodu s bílou hadrovou
kšiltovkou na hlavě (ty vyráběla babička) a plaval znak. Vždy u toho
odfukoval, takže to vypadalo, že pluje parník. Mě naučil plavat ještě v
předškolním věku.Vnuk náčelníka Sokola přece musel být plavec!
Učil mě za pomoci korků. To byly takové cihličky z korku spojené
dvěma provázky v podpaží. Později jsem už plaval bez korků. Babička
mi samozřejmě ušila na hlavu modrou lodičku, aby mě děda mohl
hlídat ze břehu, zda se netopím. Když se mi ještě nechtělo z vody,
strčil jsem si lodičku do plavek a vesele se koupal dál.Až když jsem
viděl, jak děda nervózně pobíhá po břehu a shání plavčíka, lodičku
jsem nasadil azpozakřoví se nevinněobjevil nabřehu.

K dobrému vkusu patřilo mít na koupališti předplacenou kabinu.
Jinak člověk nepatřil mezi horních deset tisíc. Protože byly všechny
kabiny stejné, měla každá velké plechové číslo, které bylo nutné si
zapamatovat. Samozřejmě, žekabiny bylysamádíra, ať užpo suku či
zúmyslně. Důvodem bylo okukování svlékajících se žen a dívek.
Ujišťuji Vás, že pro tmu v kabinách jsme stejně nic neviděli, ale jak
krásně se o tomvyprávěloa přehánělo!

Před kabinami byla taková průchozí pavlač se zábradlím, které
bylo občas přerušeno schůdky na louku. Po pavlači jsme běhali nebo
posedávali na zábradlí a pozorovali cvrkot. Výsledkem však bylo, že
vždy po návratu domů mě babička vytahovala třísky, ať už z chodidel
či zadku.Hrozně jsem u toho řval.

Nejvíce se provozoval nohejbal. Byly to tuhé boje, ať už bratrů
Fárníků či Matějkové (otec a syn). Velmi jsme je obdivovali a oni na to
byli patřičně hrdí.

Vzpomínám na MajkuČecha-Tarzana,na jeho limonádu z prame-
nité vody a frťana sirupu za korunu (to byla Karotela). Na jeho saunu,
harmonium, ale hlavně jeho zpěv, který se nádherně odrážel od skal
kolem Lužnice.Když byl později v televizi, ztratilo se kouzlo někde
v kameře.

Ale už dost, i když to koupání bylo takédlouhé, alezároveň krátké.
Tím chci hlavně říci: toho koupaliště a koupání je veliká škoda.Vždyť
koupat se v bazénu v městě nad Lužnicí je rouhání proti kouzlu
přírody. Naštěstí ta louka zůstala a je to opravdu utěšené
místo.Slunce tam svítí opravducelý den, tráva tam voní, stromy v lese
šumí a řeka, ta krásná řeka, plyne vznosně dál. Tam všade jsou
všechny ty vzpomínky, všechny ty člověčí příběhy a osudy. Cítíte je
kolem sebe, tyzůstaly, neodplavaly. Je to prostěBožímísto!

Martin Gärtner
Oznámení:
S vědomím Městského úřadu v Bechyni a za podpory pana starosty
města Jaroslava Matějky se část plochy bývalé sokolské, poté
městské plovárny na řece Lužnici upravuje pro osobní rekreaci.
Jakýkolivdruhpodpory zestrany občanů jevřelevítán!
Informace podá správce městských lesů pan Jan Bakule, tel.spojení:
381213 872, mobil 606 412 141.
S dětmi ze školy v Libušině ulici bude s bývalým plavčíkem Majkou
Čechem natočen film o tom, jak to dříve bejvávalo. A jak to bejvávalo,
je ipřístup na bejvalou plovárnupěšky.
Těšíme se na Vás!

Majka Čech

Šťastný úsměv dětských pacientů
Dětské psychiatrické léčebny jsou stále na okraji zájmu

společnosti, a to i přes fakt, že nikdo z nás neví, zda někdo z jeho
blízkých nebude péči tohoto druhu někdy naléhavě potřebovat. O to
chvályhodnější je každá snaha dětským pacientům jejich pobyt
zpříjemnit a dát jim alespoň na chvíli zapomenout na vlastní trápení.
Právě takovou aktivitou byla akce "Quelle - pro štastný úsměv" ve
spolupráci se známým zásilkovým obchodním domem. Kulturní
program, připravený speciálně prodětské pacienty, se konal ve středu
24. května 2006 od 14:00 do 15:30 hodin v Dětské psychiatrické
léčebně v Opařanech.

Mottem akce bylo "štěstí" a jejím patronem Petra Černocká, která
nejen zpívala, ale i moderovala. Akce se zúčastnily jako diváci nejen
děti z léčebny, která je největším zařízením svého druhu u nás, ale
podívat se přišly i děti z okolí. Tato integrace zdravých a duševně
nemocných dětí dokládá, že podobné akce pomáhají překonávat
předsudky a bariéry, které v naší společnosti stále ještě přetrvávají.
Děti i dospělí z řad personálu se aktivně zapojovali do celého
programu. Samy děti se účastnily her či soutěží o lákavé ceny.

Není to ojedinělá akce, program, který začal již v březnu, se bude
opakovat i v dalších dětských psychiatrických léčebnách v České
republice. Dětští pacienti ze všech těchto zařízení, kam program
zavítá, jsou zváni k účasti v celostátní soutěži. Úkolem je navrhnout
a vyrobit část oděvu. Výsledky této soutěže budou vyhlášeny na
podzimním setkání v Praze.

SVEZTE SE ELINKOU Z TÁBORA DO BECHYNĚ
V průběhu nastávající letní sezóny máte jedinečnou příležitost udělat
si výlet z Tábora do Bechyně historickým vlakem 400-001 zvaným
Bechyňka. Svezete se po elektrifikované dráze Františka Křižíka
dlouhé 24 km, která byla poprvé otevřena pro pravidelnou vlakovou
dopravu 1.června roku 1903.Ačkoliv byl provoz modernizován, i dnes
nabízímožnost romantickéhocestování.
Nostalgické jízdy historickým vlakem z Tábora do Bechyně (24 km)
v sezóně 2006 (vždy sobota) : nástupiště před vlakovým nádražím
vTáboře
Pořádá: Klubpřátel elektrickédráhy Tábor-Bechyně

Odjezdy zTábora vždy v10.01hod.

Odjezdy z Bechynědo Tábora 13.57hod.

Cena zpáteční jízdenky:
dospělí 70,- Kč, děti 6 15 let 35,- Kč, děti do 6 let zdarma.

Informace a objednávky jízdenek upanaKrejčího na tel: 381 254 798.
Historický vlak má bufetový vůz (prodej teplých a studených nápojů),
ve vlaku hraje buďživá hudba neborádio.

17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8.a 26.8.

( příjezd do Bechyně11.08 hod.)

(příjezddo Tábora 14.55 hod.)

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení v pátek 15.září v 19.00 hodin
Lektoři kurzu: Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné: 1.000,-Kč, gardenka 300,- Kč

Přihlášky a bližší informace v kanceláři Kulturního domu
na tel. 381 213 338,
e-mail: program@kulturnidum.cz, www.kulturnidum.cz

mailto:e-mail:program@kulturnidum.cz
http://www.kulturnidum.cz


Pěvecký sbor Post Scriptum v Bechyni
Dne 30. dubna 2006, se představil občanům Bechyně vynikající

sbor Post Scriptum v kostele Na nebevzetí P. Marie za vedení
sbormistryně paní Veroniky Lozoviukové, dříve Kvardové. Pěvecký
sbor pracuje v rámci Základní umělecké školy Taussogova v Praze 8.
Díky farnímu úřadu v Bechyni byly poskytnuty nádherné prostory
uvedeného chrámuk jejich vystoupení.

Post Scriptum patří k jednomu z nejlepších pěveckých,
amatérských souborů v naší republice. Předvedený repertoár
obsahoval písně od dobyrenezance až posoučasnost, napříč mnoha
zeměmi a jazyky. Písně světské i církevní, spirituály, tradicionály,
populární atd. Jejich výkon byl násoben nejen prostředím, ale

bechyňského kostela. Účastníci koncertu byli nadšeni
a každá píseň byla odměněna bouřlivým potleskem. Že se jedná
o vynikající pěvecký sbor dokumentuje i jejich vystoupení ve Velké
Británii, kde měl dva velké koncerty a to v Nottinghamu. Jsou
i pravidelnými účastníky červnového mezinárodního soutěžního
festivalu Svátky písní Munti Cantat v Olomouci v kategorii komorní
sbory dospělých. Jejich výkon byl v minulém roce oceněn zlatou
medailí. Rovněž se zúčastňují i nesoutěžních přehlídek, jako je
Libeňskéjaro mladých nebo festival duchovní hudby vLitoměřicích.

Spolupracují s dalšími zahraničními sbory. První znich je smíšený
sbor „Sangervereinigung 1885 MZ Fithen“ z německé Mohuče.

i akustikou

Společné koncerty v Praze i v Mohuči měly velký úspěch. Pěvecký
sbor Post Scriptum se opět připravuje do Německa. Soubor
spolupracuje také s mužským sborem „Carlton Male Voice Choir“
zVelké Britanie.

Výčet akcí by nebyl úplný, kdybych se nezmínil, že zpívají
v novém koncertním sálku ZUŠ Taussigova Praha 8 a spolupracují se
smyčcovým orchestrem této školy. Společně provedli dvě části
s Oratoria Mesiáš G.F.Handela, skladby W.A.Mozarta a písně
z muzikálu Jesus Christ Superstar. Sbor zpívá na různých místech
v Praze - Lichtenštejském paláci, Muzeu hlavního města Prahy nebo
v kostele S. Salvátora na Starém městě. Z profesionálních těles
spolupracují se smyčcovým kvartetem „Eve kvartetPraha“.

Jako občané krásné Bechyně můžeme být hrdí na naši rodačku,
paní Veroniku Lozoviukovou, že svojí prací sbormistrovskou,
hudebně pedagogickou přináší do srdcí všech, kdož chtějí
naslouchat, krásu a radost. Paní Veronika na své město nezapomíná.
Vrací se ke svým rodičům a zorganizovala víkendové soustředění pro
členy svého pěveckého souboru. Výsledkem byl i závěrečný koncert
vprostorách kostela NanebevzetíP.Marie v Bechyni. Ještě jednou dík
za pochopení i podporu farnímu úřadu vBechyni.

Mgr. Josef Černoch
Bechyně

(redakčně zkráceno)



TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Mladší přípravka (6-8 let)

4. místo je super

Starší přípravka (9-11 let)

E.ON junior
Cupu

8.5.2006 se naši nejmenší vydali sbírat zkušenosti na
turnaj do Roudné. Začátek turnaje začal velmi slibně,
první tři zápasy se jim dařilo a postupně kluci vykopali tři
body proti Soběslavi B (Římanek, Krejčí), proti Veselí 1:0

(Římanek) a proti FK Tábor B 2:0 (Římanek, Karkule). Plni euforie
jsme nastoupili do zápasuprotiRoudné, bohužel v domácímprostředí
byl soupeř houževnatý a nám se štěstíčko někam odkutálelo. Branka
nepadlaani na jednéstraně. V posledním zápase proti silným

Č. Dvorůmjsmese sice snažili, ale lepší soupeř nás jasně přehrál
4:0. Druhé místo po základní části nás opravňovalo ke vstupu do
semifinále. Zde jsme narazili na nabušené FK Tábor A. Kupodivu ve
vyrovnaném souboji jsme soupeře často ohrožovali, nakonec se
protihráčům podařil vsítit gól a po našich několika neproměněných
šancích,upravilo v posledních vteřinách FK na 2:0. V boji o 3.-4. místo
jsme se utkali sTýnem. Zklamaný Týn, který se nedostal do finále, vrhl
do zápasu poslední síly. Na našem výkonu se silně projevila únava a
vyčerpanost. Velmi smolným gólem jsme prohráli bednu! Kluci ale
hráli moc dobře a za předvedený výkon si zaslouží velkou pochvalu.

!!!
Vanýsek, Chmelař, Římanek, Krejčí, Karkule, Sazma,

Kabíček,Šťastný R., Homolka J., Kosztyo,Procházka, Csikfejes

Pro hráčskou přípravu jsme zvolili turnaj v Roudné. Zde bylo
přihlášeno 10 celků, ale jeden tým (Týn nad Vltavou) nepřijel. Byly
nalosovány dvě skupiny. Spolu s námi byly zařazeny do skupiny tyto
týmy: Soběslav, Planá,FK Tábor. Zahajovali jsme s Planou a výhrou
3:1 jsem se dobře uvedli.Tempo hry jsme udávali my a bylo to znát na
pohodě hráčů a trenérů. Druhý zápas nám ale nevyšel. Soběslav se
každoročně předvádí jako silný soupeř, a tak jsme zvolili spíše
obranou taktiku. Tu kluci nezvládli a zápas skončil 4:0 ve prospěch
týmu Soběslav.Třetí zápas byl sehrán opět velmi zodpovědně a
výsledkem 3:1 pro Bechyni jsme se umístili na druhé místo ve
skupině. Z druhé skupiny postupovaly týmy: Opařany - první místo,
Spartak Sezimovo Ústí. První semifinálový zápas jsme prohráli 1:0.
Kluci si nebyli schopni přesně přihrát a fyzicky to také nezvládli. Je
pravda, že byli pod velkým tlakem jak diváků, tak i trenérů. Druhý
zápas o 3. a 4. místo byl po herní stránce o malinko lepší. Hrálo se
převážněna naší straně, ale rychlými brejky jsme soupeře udržovali v
nejistotě. Zápas skončil, i po sporné situaci v našem pokutovém
území, nerozhodně 1:1 a byly nařízeny pokutové kopy. Na ně byli
vybráni: Honza David - dal, Homolka Jiří - nedal, Šťastný Jan - dal,
Benda Richard - dal, Pindej Jiří - dal. Na pokutové kopy jsme vyhráli
4:3 a umístili jsme se tak na velmi slušnémtřetímmístě. Celkově kluci
odvedli na turnaji velmi dobrou, tvrdou a jistě i nakoukání pěknou hru,
za což všem náleží ocenění a dík nejen od trenérů. Zbývá ještě se
zmínit o střelcích. Nejlepší střelec našeho týmu byl se 4 góly Honza
David (nejlepší střelec turnaje měl 5 branek). Dalšími střelci byli
Homolka Jiří - 2 a Kodad Štěpán - 1. Svou hru samozřejmě odvedli i
obránci,mezi nimižnechyběli 2posily z mladší přípravky (SazmaPetr
a Kabíček Jan). Brankář Dorňák Dominik zastupoval zraněnou
jedničku, ale na turnaji sepředvedl vevelmi dobrém světle

14.5.2006 se v Táboře uskutečnil již druhý ročník
okresní kolo. Na turnaj bylo přizváno osm týmů. Trenéři měli

nelehký úkol postavit tým z desetiletých a mladších kluků, nakonec
jichjelo 10 ze staršípřípravky adoplnili je tři z mladší. Do naší skupiny

Sestava:

(L. Staňo)
Druzí... přestovítězní

byly nalosovány Chotoviny, Sokol S. Ústí, FK Tábor A. S losem
byli trenéři spokojeni, i když dle jejich slov: „ Soupeři nerozhodují, hrát
se dá s každým aklukům věříme, jedeme si pro dresy !!“Nikdo nebral
jejich slova moc vážně ….Kluci byli výborně naladěni. Hned v prvním
zápase porazili Chotoviny 3:0. Ve druhém nastoupili proti
favorizovanému FK Tábor „A“, v nervy rvoucím zápase se naši ujali
senzačně vedení 1:0, poté chytil náš brankář Kuba penaltu, poté FK
vyrovnalo na 1:1! V nařízeném pokutovém kopu se zase vytáhl náš
gólman a lapil!! Po mnoha závarech na obou stranách již zůstal stav
nezměněn. V přestávkách mezi jednotlivými zápasy si kluci užívali
doprovodného programu, hudby, dovednostních soutěží, trampolíny
apod., ze kterých si odnesli mnoho upomínkových předmětů a
sladkostí. Kposlednímu zápasu ve skupině se nachystali proti Sokolu
S. Ústí. Překvapivě slabého soupeře si podali 4:0!! Bohužel kvůli
horšímu skóre naši postupovali ze druhého místa a narazili na dosud
neporažený tým Mladé Vožice. Ale ani toho se naši nezalekli…
Odpovědně hráli dozadu i dopředu a snažili se protlačit míč do
soupeřovi branky. Bohužel začala nějak váznout střelecká potence.
Nakonec se přeci jen zadařilo - 1:0!! Bechyňáci zaslouženě postoupili
do finále!! Všichni již věděli, že horší než druzí být nemůžeme!! Velký
úspěch byl na světě a ještě větší byl na dostřel!! Bechyňští sahají po
krajském finále v Českých Budějovicích po boku velikánů z Dynama,
Písku, Č. Krumlova..!! V pauze se naši zúčastnili autogramiády hráčů
druholigového Dynama Č.Budějovice, fotili se a nechali si
podepisovat kde co. Zklamání byli snad jen z toho, že nepřijel Karel
Poborský, který tuto akci propagujev médiích!!

K velkému finále došlo až po 16. hodině. Oba týmy již nastoupily
v nových sadách dresů, které věnovala firma E.ON a které také
prvním třemtýmůmpřipadly.. FC Bechyně v červeno-černé kombinaci
a Spartak MAS S. Ústí v žluto-černé kombinaci. Za drobného deště
a vydatné hlasové podpory všech přítomných začal boj o první místo
a zlatou medaili!! Naši mohli jen překvapit!! Cíl byl splněn dresy jsou
doma a medaile také!! Na obou týmech již byla znát velká únava,
vždyť mnozí hráči již byli od časného rána na nohou a měli jíž
naběháno okolo tří hodin a ještě je 40 minut čekalo. V infarktovém
zápase, kdy se střídaly nebezpečné situace u obou branek a kdy už
bohužel našim opravdu docházely síly (některé už nohy
neposlouchaly a nechtěly se hnout z místa),se oba týmy rozešly
smírně 0:0!! Nutno podotknout, že velkou zásluhou brankáře, který
soupeře báječně vychytal. Došlo na nemilované penalty!! Z každého
týmu nastoupilo 5 odvážných, kteří se nebáli, akteří měli ještě tolik sil,
aby vůbec do brány dokopli!! Celý tým se semknul a po vzoru naší
reprezentace se objal kolem ramen a držel palce…!!! Po
nekonečných minutách byl stav 2:2!! A jelo se dál, bohužel na náhlou
smrt.. Spartak dal, … … Bechyně nedala!!!! … A krásný a toužebný
sen se rozplynul…….Většině klukům spadla brada na prsa a v jejich
očích se objevily slzy!! ..

Ale úplně zbytečně… vždyť
!!! Velký úspěch našich fotbalových nadějí!! Na trenérské

lavičce vládla spokojenost a

Ještě doplníme, že Kuba Švejda byl vyhlášen nejlepším
brankářem celého turnaje. Přejeme ještě více takových úspěchů!!

Fotbalový klub FC Bechyně upozorňuje všechny fotbalisty plné
síly, kteří byse chtěli podílet na obnověčinnosti týmu - který
zahájí svou existenci v průběhu měsíce června 2006, pod vedením
zkušeného trenéra p. V. Staňa, aby se přihlásili u členů výboru nebo
přímo u trenéra. Děkujeme.

druhé místo je nádherné, krásné
a super

VŠEM kluků patří VELKÝ DÍÍÍK!! Hráli
jste super!!

muži „B“,

(ms)

Družstvo muži“B“ se chystá ke svémuvzniku!!



ŠACHISTI
Přátelské utkání na závěr sezóny

Bechyňská blicka 2006

V sobotu 29. dubna 2006 se na Kameňáku konalo přátelské
utkání v šachu a v bowlingu mezi hráči Bechyně a Týna nad Vltavou.
Celou akci provázela uvolněná a veselá atmosféra, což bylo po
náročné sezóně hlavním účelem tohoto setkání dvou spřátelených
šachových oddílů. V šachu byla domácí Bechyně jasným favoritem a
svou herní převahu potvrdila jasným vítězstvím 11,5 : 4,5, když obě
své partie vyhráli Alois Bartoš, Štefan Bernáth, Pavel Houdek a Pavel
Malý. Bowling byl pro obě družstva velkou neznámou, ale nakonec i v
této disciplíně jasně vyhrála Bechyně 1889 : 1610, když nejvíc
„naházeli“ Štefan Bernáth a Ivan Horňák ml. Výsledek však tentokrát
nebyl důležitý, a tak domů odcházeli všichni spokojeni z vydařené
akce.

1. května 2006 se v přísálí Kulturního domu konal pod záštitou
starosty města už 10. ročník celostátního turnaje čtyřčlenných
družstev v bleskovém šachu.. Ředitelování turnaje se opět ujal šéf
místního Šachového spolku Reality Horňák Bechyně Vratislav
Šťastný, počítač obsluhoval a o výsledky se staral Ladislav Havlík a
hlavním rozhodčímbyl Filip Valtr z Týna nad Vltavou.

Letos k nám přijelo o něco méně družstev než obvykle, ale i tak
jsme si skvěle zahráli a alespoň nikdo neodešel bez ceny. Hrálo se
systémem každý s každým dvakrát a od začátku turnaje potvrzovali
hráči družstva Weiler Praha, že jsou jasnými favority. Prvenství
nakonec získali s jednoznačným náskokem a po zásluze získali
„zlaté“ medaile.Boj odruhé místo bylnapínavý až do koncea družstvo
Lokomotivy Brno si zabezpečilo „stříbrnou“ příčku až v posledním
kole. „Bronz“ zůstalpro Sokol TáborA.

V kvalitní konkurenci se neztratili ani naši šachisté. Družstvo
Reality Horňák Bechyně A v sestavě Pepík Janeček, Lojza Bartoš,
Venca Hašek a Pavel Houdek skončilo na 6. místě a béčko v sestavě
Pavel Malý, David Mazur,PištaBernáth a MarekBrčák byloosmé.

Konečné pořadí
Por. Tým Part. + = - Body

1 22 21 1 0 75
2 22 16 3 3 62,5
3 22 16 2 4 61,5
4 22 13 2 7 57,5
5 22 12 2 8 53,5
6 22 11 4 7 49,5
7 22 7 3 12 34
8 22 5 2 15 32
9 22 6 3 13 31,5

10 22 4 1 17 27
11 22 6 2 14 25
12 22 2 1 19 19

Weiler Praha
Loko Brno
Sokol Tábor A
Vyšehrad
Sokol Tábor B
Reality Horňák A
Slovan J.Hradec
Reality Horňák B
USK Praha
Sokol Tábor Z
Royal Č.Budějovice
Soběslav

KANOISTIKA TJ JISKRA BECHYNĚ
V měsíci květnu se naši kanoisté a kajakáři ve výsledkových

listinách opět neztratili. Na závodech republikové úrovně dosáhli
výborných umístěnía potvrdili tím svékvality.

V Opavě se konaly závody NKZ ( národní kvalifikační
závody ), kde Tomáš Macášek vypádloval na kajaku skvělé 2. místo a
na deblkanoi sLuďou Medřickým vyhráli svou kategorii. Natradičních
slalomech v Táboře vybojovali naši kanoisté mnoho předních
umístění a patřili k nejúspěšnějším oddílům. V kajaku mužů byl 3.
Michal Háša, kat. starších žáků vyhrál Tomáš Macášek, Luďa
Medřický získal bronz a společně zvítězili na deblkanoi. Honza
Zvolánek v mladších žácích zabojoval a urval pěkné třetí místo. Ve
veteránech zůstala na Žanka Pazourka, i přes kvalitní výkony,
nepopulární bramborová medaile. Celkovými vítězi v kategorii deblů
se stali M.Háša s Janem Pazourkem, bratři Měšťanové získali 1.místo
mezi veterány ( 35-40 let ).

- pokračoval také ČP vesjezdu dvěma závody ve Špindlu
a na Čeňkově Pile. Součástí bylo i , kde
deblíři M.Háša-J.Pazourek vypádlovali výborné 6. místo, v dlouhých
sjezdech jim patřila opět šestá příčka. V Českém poháru si zatím drží
po šesti závodech skvěléčtvrtémísto.

Pozor ! se nezadržitelně
blíží! Za měsíca půl, přesně ,

se můžete všichni zúčastnit lítých bojů pod bechyňskou duhou a
večerní vodácké párty s THE MŇAUCS

SLALOM

SJEZD

RAFTY

Mistrovství ČR ve sprintu

6. ročník raftových závodů
15.7. 2006

za oddíl kanoistiky pazi

Poděkování.
TJ Jiskra Bechyně děkuje tímto za laskavou a nezištnou pomoc

při odstraňování následků letošní povodně ve vodácké základně
Židova Strouha jednak panu starostovi Matějkovi a panu
místostarostovi Benešovi, a dále pak Sboru dobrovolných hasičů
v Bechyni pod vedením pana Doudy,kteří odvedli velký kus obětavé
práce.

Doufejme jen,že,že jejich pomoci v takové záležitosti nebudeme
již dlouho potřebovat.

Za TJ Jiskru Bechyně Karel Wodinský, předseda TJ

MLADÍ HASIČI SDH Bechyně
OBHÁJILI ZLATÉ MEDAILE

Dne 13. května 2006 se v Táboře uskutečnilo okresní kolo v
hasičském sportu mladých hasičů. Za město soutěžila tři družstva
mladých hasičů SDH Bechyně: Delfíni, Vlaštovky a nejmladší
přípravka Gumídci.

Nejstarší družstvo „Delfíni“ ve složení: Sopko P., Červinka O.,
Škaloud J., Nováková K., Lálová E., Rypáček J., Rypáčková L.,
HubálkováA. a Ryba L. vzorně reprezentovali naše město a zvítězili v
celoroční soutěži „HRY PLAMEN“ a tím obhájili zlaté medaile z
loňského roku. Přivezli domů nejen zlaté medaile, ale i putovní pohár
pro nejlepší mladé hasiče okresu Tábor. Za tento výkon postoupili do
krajského kola, které se uskuteční 10. června 2006 v Českých
Budějovicích.

Ani ostatní naše družstva se neztratila v tak silné konkurenci.
Družstvo „Vlaštovky“ poprvé ve starší kategorii (do 15 let) se
nenechalo zahanbit. Nasbíralo mnoho zkušeností, nápadů a rad, jak
příští rok ještě lépezabojovat a přivézt některou z medailí.

Nejmladší družstvo přípravka „Gumídci“ získali krásné první
místo. Ve své kategorii prostě nenašli ti naši malí špunti přemožitele.
Tak ať jim to vydrží, neztratí tu svoji odvahu a radost si společně
zasportovat.

PS: Děkujeme všemrodičům, kteří byli ochotni nám ty naše mladé
hasičedopravit nasoutěž doTábora.

Kolektiv vedoucích Mladých hasičů SDH Bechyně



KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ÈERVEN 2006

2. pátek, 3. sobota 20h

Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Pro děti do 12 let nevhodné

4. neděle, 5. pondělí 20h

Premiéra českého barevného filmu.
Mládeži přístupno

8. čtvrtek, 9. pátek 20h

Premiéra německého barevného filmu
Pro děti do 12 let nevhodné

12. pondělí, 13. úterý 20h

Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Pro děti do 12 let nevhodné

15. čtvrtek, 16. pátek 20h

Premiéra barevného filmu USA
Pro děti do 12 let nevhodné

22. čtvrtek, 23. pátek 20h

Premiéra barevného širokoúhlého filmu Velké Británie
Mládeži do 15 let nepřístupno

26. pondělí, 27. úterý 20h

Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Mládeži do 15 let nepřístupno

HRANICE ŽIVOTA

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU

DEVÁTÝ DEN

MISSION: IMPOSSIBLE III

DĚSNEJ DOJÁK

LIBERTIN

HORY MAJÍ OČI
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AKCNÍ MODEL ŠKODA FABIA 1,2 HTP/40 kW NA LEASING ZA 229 900 Kc
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Nabízíme pronájem nebytových prostor

Využití prostor nájemcem

Poskytnutí b ližších informací
a možná i prohlídka

v nemovitosti Písecká 374,
Týn nad Vltavou - bývalá samoobsluha u silnice ve směru na Písek

je možné na obchodní nebo výrobní
činnost, je možné přizpůsobení vnitřních prostor potřebámnájemce.

u pronajímatele:
firmy EXÚČET s.r.o., Písecká 374,
Týn nad Vltavou, V. Bečvář, P. Šonka

Informace o nabízené nemovitosti - vnitřní plocha přízemí je 300m
(30 x 10 m), vnitřní výška 3, 5 m. Objekt je částečně podsklepený, jeden
sklep 40 m , vnitřní výška sklepů 2,6 m, zařízený jako šatna a jídelna
včetně WC. V zadní části je objekt přístupný pro zásobování
i nákladnímiauty

2

2

Pozvánka na výstavu
15. května 2006

„Svět ticha“.
René

Melichárek

Malá Galerie-Vinotéka

zahájila svou třetí sezónu
Galerie-Vinotéka pana Ludvíka Janků
výstavou fotografií Amatérské
fotografie pořídil tř iatř iceti letý

př i svých výpravách do
podvodního světa, kam doprovází jako
průvodce nadšence stále se rozrůstající
obce sportovních potápěčů . René
Melichárek vyrostl na Moravě v rodině
profesionálního potápěče, a tak se tomuto
sportu věnuje od dětských let. Dnes se pro

něj stal i živobytím. Syrové fotografie, počítačem nijak nevylepšené
a nezkrášlené, nám pravdivě přibližují kouzelná zákoutí a mírumi-
lovné obyvatele i dravce tajemného světa Rudého moře v Egyptě
a Karibského moře v Mexiku, Maledivských atolů…i sladkovodního
ráje mexických jeskyní zvaných Cenoty.Prohlídku fotografií Vám oživí
i videoprodukce doprovodných dokumentárních filmů z potápěčských
výprav.

, která je s vodou spojena i díky svému
umístění v Bechyni v ulici Parkány 555 u horního mlýna pod precizně
zrekonstruovaným bechyňským mostem se Vám alespoň na chvíli
může stát místem, které potěší okoa pohladí ducha...

Prodám zařízený novinový stánek
i se zásobami v Bechyni u autobusového nádraží.
Bližší informace po 15 hod. na tel: 724 687 244! !


