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Volby do zastupitelstev obcí
ve dnech 20. a 21. října 2006
Ve dnech 20. a 21. října 2006 se budou konat volby do zastupitelstva
města Bechyně. Bude se volit celkem 15 členů zastupitelstva. Volby
proběhnou v pátek a v sobotu v sedmi volebních okrscích. Hlasovací
lístky se jmény kandidátů budou v zákonných lhůtách doručeny
občanům do jejich domovních schránek. Kandidátní listiny pro volby
do zastupitelstva města podaly tyto subjekty:
! Občané pro město (Unie svobody - Demokratická unie)
! SNK Evropští demokraté
! Komunistická strana Čech a Moravy
! Česká strana sociálně demokratická
! Občanská demokratická strana
! Volba pro Bechyni.
O místu a době konání voleb budeme informovat podrobně v říjnovém
Zpravodaji. V Bechyni se nebude v říjnu 2006 volit do Senátu
Parlamentu ČR.
V. Fišerová

Program regenerace mìstské památkové zóny na rok
2007
Ministerstvo kultury ÈR pøipravuje program regenerace mìstských
památkových zón a mìstských památkových rezervací na rok 2007. Z tohoto
programu mohou vlastníci nemovitých kulturních památek pøíp. movitých
kulturních památek pevnì spojených se stavbou a nacházejících se na území
mìstské památkové zóny nebo mìstské památkové rezervace získat dotaci na
obnovu. Pøíspìvky poskytované z tohoto programu jsou pøísnì úèelové,
mohou být použity jen na úhradu prací zabezpeèujících uchování souhrnné
památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy
provádìné v zájmu jejího vlastníka,ani napráce investièní povahy.V Bechyni je
prohlášena mìstská památková zóna, která zahrnuje námìstí T.G.Masaryka a
pøilehlé ulice, Køižíkovu vilovou ètvr a Záøeèí. Do mapy mìstské památkové
zóny s vyznaèením objektù, které jsou vyhlášeny jako kulturní památky je
možné nahlédnout na investièním odboru MìÚ v Bechyni. Na tomto odboru je
možné si také vyzvednout úplné znìní zásad Ministerstva kultury ÈR pro užití a
alokaci státní finanèní podpory v Programu regenerace MPR a MPZ. Žádosti o
dotaci na rok 2007 se pøijímají do15.10. 2006 na investièním odboru MìÚ
Bechynì.K žádosti musí být pøiloženo:
- závazné stanovisko úøadu obce s rozšíøenou pùsobností tzn. MìÚ Tábor,
referát regionálního rozvoje
- doklad osvìdèující vlastnické právo ke kulturní památce, tzn. výpis z
katastru nemovitostí, který není starší než6 mìsícù
- pokud nejste vlastníkem nebo jediným vlastníkem nemovitosti, plnou
moc od vlastníka nebo spoluvlastníka, že mùžete vykonávat veškeré
úkony spojené sobnovou dané kulturní památky
- stavební povolení, pøíp. ohlášení vydané MìÚ Bechynì, odbor výstavby
a ŽP
- fotodokumentace souèasného stavu kulturní památky nebo jejích èástí
podle rozsahu prací, ke kterým se váže žádost odotaci
- položkový rozpoèet na obnovu té èásti kulturní památky, na kterou se
žádá o dotaci
Všechny doklady musíoriginály nebo ovìøené kopie.

Uzavírka silnice è. II/122, most event.è. 122-008 pøes
øeku Lužnici v Bechyni
druh uzavírky: èásteèná jeden jízdní pruh (pravý jízdní pruh ve smìru do
centra). Provoz bude øízen svìtelným signalizaèním zaøízením.
délka uzavøeného úseku: cca 350 m
doba trvání uzavírky: od 11.9. 2006 od 8:00 hoddo 22.9. 2006 do 20:00 hod
naøízená objížïka: opaèným jízdním pruhem
vedení pravidelné autobusové dopravy: není dotèeno
vedení pravidelné vlakové dopravy: není dotèeno
dopravníøešení: schválil ODI Policie ÈR

Obnova Božích muk u Haškovcovy Lhoty
Jedná se o hodnotná pilířová Boží muka klasicistního charakteru
asi z 1. poloviny 19. stol. nacházející se u polní cesty před
Haškovcovou Lhotou, kdysi hlavní cestou a zlatou či solnou stezkou
procházejícím bechyňským arcijáhenstvím. Pilíř je ojediněle vyzděn z
cihel a zdoben bohatě profilovými římsami a výklenky s obrázky, které
dnes chybí. V současné době je objekt podmáčen, chybí téměř
všechna omítka, cihly jsou částečně poškozené a objekt se naklání,
hrozí jeho spadnutí. Krytina je tvořena bechyňskými háky - tradiční
krytinou této oblasti.
Na obnovu byl poskytnut finanční příspěvek Jihočeského kraje z
grantu „Obnova drobné sakrální architektury v krajině“ve výši 18.000,Kč, což je 55% celkových nákladů na obnovu. Ostatní finanční
náklady budou hrazeny z rozpočtu Města.
Obnova proběhne v měsících září až říjnu letošního roku.
Oprava technického stavu objektu by měla zachovat jeho původní
charakter tak, aby nedošlo ke snížení památkové hodnoty objektu.
Bude zachován tvar, původní materiálová skladba i výzdoba Božích
muk. Stabilizace objektu spočívá v doplnění základu a v izolaci
objektu a jeho odvodnění. Budou zachovány a doplněny poškozené
ozdobné prvky, tj. bohatě profilované římsy a stupňový sokl. Původní
krytina bude nahrazena krytinou prejzovou do malty, spodní římsa
b u d e z a k r y t a b ob r o v k a mi .
Vrcholový křížek bude šetrně
o č i š t ě n a o p a t ř e n n o v ým
grafitovým nátěrem. Obrázky do
výklenků doplněny nebudou,
protože dle vyjádření Národního
p a má tk ové ho ú s ta vu n el ze
výklenky zamřížovat, tudíž by
hrozilo odcizení obrázků.
V příštích letech se bude v obnově
staveb tohoto typu nacházejících
se na katastrálním území Bechyně
pokračovat. Komise kultury spolu s
i n v es t i č n ím o d b o r e m M ěÚ
Bechyně pracuje na seznamu
všech staveb tohoto typu s
určením pořadí nutnosti oprav v
dalších letech.
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Syrovátková Anna
Soldátová Ludmila
Kolář Karel
Lálová Božena, Rottová Jiřina
Štumbaurová Ludmila
Drdová Jana, Kabátová Anastázie
Bílková Milada
Hruška Ladislav, Vondrová Růžena
Hlaváčková Svatava, Toman Václav,
Volák Stanislav, Zbudil Josef
Chaloupková Milena
Ing. Procházka Josef, Šťastná Stanislava

Zlatá svatba
50 let společného života oslavili 18. srpna manželé Miloslav a
Alena Vítkovi. K tomuto významnému jubileu jim osobně
poblahopřál starosta města Bechyně Jaroslav Matějka a
místostarosta Miroslav Beneš.

Diamantová svatba

24. 8. 2006 uplynulo již 60 let od sňatku manželů Eduarda a
Bohumily Stachových. Starosta města Bechyně Jaroslav
Matějka i místostarosta Miroslav Beneš jim osobně poblahopřáli
k tomuto životnímu jubileu a my se k jejich přání připojujeme.

nevzhledná budka autobusové čekárny, pan Zunt s cementárnou již
také nejsou. Místo dětského výskotu znějí motory projíždějících
automobilů.
Ve vzpomínkách však zůstávají: stará Michalská ulice a její
obyvatelé z 60.letminulého století.
Marie Márová, roz. Škrétová

Husův kámen

Vzpomínky na ulici dětství
Kdosi řekl: Každý má svou malou ves, má ji ve svém srdci, ať je
odkudkoli. Když ji nemá, tak to strašně bolí…
Je to něco odplynulého, střípek vzpomínky, který máme po celý
život v srdci a pomáhá nám jít dál přes všechna bolestivá životní
úskalí.
Také já si nesu vzpomínku na svoji ulici dětství, vzrostlý kaštan
sražený bleskem a lavičku pod ním, na kamarády, které čas odvál do
dálek, ale především na obyvatele ulice s kostelíkem sv. Michala,
hřbitovní zdí s márnicí a drolící se taras za cementárnou pana Zunta
uprostřed záplavy kaštanové zeleně.
I na samém počátku ulice se zelenal ostrůvek s kašnou bez vody,
svítila žlutá zeď „Jägerhausu“, k posezení lákala hospoda U Podlahů
s vyhlášenou kuchyní paní Podlahové. Naproti voněly z pekárny
rohlíky, které prodávala paní Tupá, vedle garáží měla svoji dílničku
švadlena paní Strangmüllerová a těch „babek“, většinou v zástěrách
a šátcích, co se scházelo na lavičce. Bylo to takové tiskové středisko
„Pod kaštanem“, kde spolu s mojí babičkou a dědou sedávala paní
Pouzarová, žena s upracovanýma rukama a širokým srdcem, zemitá
stejně jako půda, kterou celý život obdělávala, osobitá paní
Kukrálová, hodná paní Karafiátová, cestou z hudební školy se
zastavila paní Sekyrová, pár slov prohodil při návratu ze zubní
ordinace v Čechově ulici pan Konývka nebo doktor Kovařík;
popovídat si chodila paní Fantová či paní Hedvika,vdova po
„iniciátorovi“ našich zabijačkových hodů a další obyvatelé okolních
ulic.
Rohová vilka pana Konývky se skvěla záplavou květů a skalniček,
o které přepečlivě dbala jeho elegantní paní, přes ulici bydleli
Hesounovi, jejichž syn Franta zahynul u Zlého víra, s nimi sousedil
dům pana číšníka Peterky s paní, jejíž dorty v mlékárně na náměstí
byly „manou nebeskou“ pro mlsné dětské jazýčky. Halas tří „holek
Peterků“oživoval kaštanové zátiší s pumpou u Židovského hřbitova.
Nedlážděné chodníky skýtaly dětem při deštích svými potůčky
velké obveselení, po silnici klapávaly podkůvky kobyly pana Petráčka
svážející seno z louky „U jatek“.
Dávno již tomu, „babči“ vesele drbají na „nebeské lavičce“ až
zvoní Svatému Petrovi v uších, místo lavičky s kaštanem se tyčí

Při procházce na náměstí T.G.Masaryka v jeho dolní části,
v parčíku, objevíme kámen s již mizející červenou kresbou
husitského kalicha. Sice je ohrazen, ale pro většinu obyvatel
zapomenut.
Kde se tu vzal? V roce 1919 při první oslavě 28.října, vzniku
Československé republiky byl položen na toto místo jako základní
kámen k příštímu památníku osvobození. U toho zůstalo. V té době
byla také otevřena Husova veřejná čítárna,která však pro malý zájem
veřejnosti zanikla.
U tohoto „Husova kamene“ každoročně pořádalo město Bechyně
spolu se vzdělávacími spolky a korporacemi v předvečer upálení
Mistra Jana Husa společnou oslavu (5.července). Po slavnostním
projevu starosty následovalo zhodnocení Mistrova významu v naší
historii, jeho věky osvědčený mravní a myšlenkový přínos (mezi
řečníky byli ing. M.Petrů, V.Filip, prof. M.P.Haškovec, R.Burian,
Fr.Jáchym, dr.Brandejs). Nebyly to jen oficiální, povinné proslovy, ale
proslovy, které připomínaly filosofický i praktický vztah k realitě
současného života.
„Zapomíná se, že např. heslo Husovo „Hledej pravdu, uč se
pravdě, miluj pravdu, braň pravdy až do smrti“ je heslo velmi praktické
do každé doby, které lze sice buď uznat nebo zavrhnout, ale ne obojí
současně a že dle poměru k němu vyvíjí se morálka jednotlivců
i skupin nebo i jedinců. ..Za tímto heslem jsou však v díle a životě
Husově zdroje osobní
statečnosti.Nestačí pro plynulý klid
kolektivního života oprávněnost hesla uznati, ale při prvním zahřmění
od poznané pravdy zbaběle prchnouti. Máme v naší současné
společnosti všude dost této statečnosti? Nezvykáme si spíše
považovat zbabělost za společenskou slušnost? …“ R.Burian: in čas.
Lázně Bechyně, červenec 1936.
Známý pěvecký sbor „Lužničan“ pod vedením pana učitele
Rudolfa Buriana zazpíval
buď u Husova kamene nebo po
lampiónovém průvodu osvětleným městem u hořící hranice na
fotbalovém hřišti u lázní chorál „ Kdož jste Boží bojovníci“, státní
hymnu a píseň, kterou Vám předkládáme ve dvou verzích (jistě
existují i další):
Hranice vzplála,
tam na břehu Rýna,
na ní umírá
dálné vlasti syn.

Hranice vzplála na břehu Rýna,
na ní umírá drahé vlasti syn
a vůkol něho kacíře proklíná
temnoty vášeň, velebí svůj čin.

A vůkol něho
mnichů rota líná
temnoty vášeň
velebí svůj čin.

A vy se ptáte:Kdo v těch plamenech?
Toť Mistr Jan, toť chlouba Čechů všech.
A vy se ptáte: Kdo v těch plamenech?
Toť Mistr Jan, toť chlouba Čechů všech.

A vy se ptáte,
kdo v těch plamenech?
Toť Mistr Jan,
toť neslavnější Čech.
- ap -

VÝSTAVA
Antonín Suchan - DØEVO SE HUDBOU
ODÍVÁ
Právě probíhá v Galerii U Hrocha, potrvá do 24. září 2006
Do Bechyně se tato výstava přestěhovala přímo z poslanecké
sněmovny parlamentu ČR. Rozhodně by neměla ujít Vaší
pozornosti.

GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ

Pondělí - pátek 15 - 17 hod., sobota - neděle 14 - 17 hod.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

HUDBA

JIŽNÍ NOC
Pátek 1. září / 20.00 hod./ Velký sál
Předprodej: 80,-Kč / Na místě do 21h 100,- / od 21h 120,-Kč
Rozloučení s prázdninami ve velkém stylu!!!
Dvě pódia: disco + techno, laser show, slosovatelné vstupenky
o ceny
Hrají: Dj Lubke, Dj Paul, Dj elimann

BABÍ LÉTO

Suicide / Oversight / Straight / Pau in Town

Pátek 8. září / 20.00 hod. / Přísálí / V předprodeji 60,-Kč /
Na místě 80,- Kč
HRAJÍ: Suicide (Milevsko),Oversight (Strakonice),Straight
(Jihlava), Pau in Town (Bechyně),

PRIESSNITZ

pøedkapela SELFBRUSH

Sobota 16. září / 20.00 hodin / Velký sál / Předprodej 110,/ Na místě 130,-Kč
Čtyřleté čekání na další řadovou desku s novými skladbami se
uzavíra na konci roku 2005, kdy kapela po tradičním vánočním
koncertu nastupuje do studia a pod názvem Stereo nahrává
novou desku. Na té se podílí další nový člen kapely - bubeník
Zdeněk Jurčík. A teď jsme se dočkali i v Bechyni!
Již v předprodeji v Galerii U Hrocha

VÁCLAVSKÁ TANEÈNÍ ZÁBAVA
Středa 27. září / 19.00 hod. / KD / Vstup zdarma

PRO DÌTI i rodièe
ROZLOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI
Sobota 2. září / 17.00 hodin / sraz před KD / Zdarma
Průvod městem ke stadionu (masky jsou vítány),hry a soutěže
(pro děti i dospělé), táborák a diskotéka. Buřty s sebou!
Ve 21:00 oficiální ukončení prázdnin!
Akci pořádají: VÚ 3517 Bechyně,KS města Bechyně,
Občanské sdružení Galaxie Bechyně, Sbor dobrovolných
hasičů Bechyně.
Nezapomeňte přijít, bude sranda !
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná

KURZY, DÍLNY...
I MYŠ MÙŽE BÝT KAMARÁDKA
Středa 6. září 2006 - 17. ledna 2007 / Klubovna KD
Rekvalifikační počítačový kurz pro ženy na mateřské
dovolené. V Bechyni začínáme ve středu 6. září v KD, kurz
bude celkem trvat 21 týdnů. V současné době je ještě několik
volných míst, můžete se přihlásit na tel: 777 213 468 nebo
385 340 579. Kurzy jsou určené pro začátečnice a během
výuky je zajištěno hlídání dětí. Kurzy jsou zdarma a jsou
financovány Evropskou unii a rozpočtem České republiky.

ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE
Od 18. září každé pondělí od 18 a 19 hod. / Klubovna KD
Rozpis lekcí: 18. a 25 září; 2., 9., 16., 23. a 30. října; 6., 13.,
20. a 27. listopadu; 4., 11. a 18. prosince 2006, 8.,15.,22.,
29. ledna; 5. a 12. února 2007
Ideální pohybová aktivita pro ženy každého věku, cvičení pro
zformování Vaší postavy a zvýšení tělesné kondice.
Vyučuje místní lektorka Kristýna Procházková.
Přihlášky a informace: tel 222 523 800, 603 844 424
e-mail: aisha@aisha.cz, www.aisha.cz

KURZ TANCE A SPOLEÈENSKÉ

Zahájení v pátek 15. září v 19. 00 hodin
VÝCHOVY
Lektoři kurzu: Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné: 1.000,- Kč, gardenka 300,- Kč
Chlapci mají stále ještě možnost se do kurzu přihlásit.
Přihlášky a bližší informace v kanceláři Kulturního domu nebo
na tel. 381 213 338, e-mail: program@kulturnidum.cz

BUBEN II.

Pátek 22. - 23.září /17.00 hod./ U Kulturního domu
Tak, a je tu pokračování bubenické dílny! Kolem Kulturního
domu opět vyrostou stany plné rytmických nástrojů. Bubenická
dílna se bude orientovat více na klasickou sestavu, ale ani
etnické nástroje nebo alternativní možnosti nezůstanou
pozadu. Dílnu povedou fundovaní lektoři. Snažení opět
vyvrcholí sobotní veřejnou produkcí na náměstí.
Všichni od 1 roku do 100 let jste srdečně zváni.
Foto z Bubnu I na www.kulturnidum.cz .
V případě nepřízně počasí se akce bude konat v KD.

FAUSTOVÁNÍ
Čtvrtek 28. září - sobota 30. října / Prostory KD
Dílna se zaměřením na loutkové divadlo, pantomimu,
pohybové divadlo a výtvarné divadlo.
Info: reditel@kulturnidum.cz, tel: 381 212 433, 606 911 007

PØIPRAVUJEME
MONOLOGY VAGÍNY
Úterý 10. října / 19.00 h / Velký sál KD / 210,-/190,-/150,-Kč
Legendární provokativní představení, které otevírá divákům
cestu sebepoznání.
Hrají:Dáša Bláhová, Míša Sajlerová, Anna Polívková
Scénář: Eve Ensler, režie: Irena Žantovská
Již v předprodeji v Galerii U Hrocha

MALOVÁNÍ NA TMU
Sobota 28. října /15.00 h / Velký sál KD /130,-/110,-/80,-Kč
Černé divadlo zavádí malého diváka do světa fantazie a
humoru. Je svou unikátní technikou, která je celosvětově
patentována, divácky velmi zajímavé a atraktivní.
Již v předprodeji v Galerii U Hrocha

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

LETNÍ KALEIDOSKOP
Již po 2 roky se snažíme pod názvem „Letní kaleidoskop“ zmapovat
letní dění v Bechyni. Nyní pokračujeme; již v minulých číslech (červen,
červenec - srpen) jsme se snažili přiblížit aktivity všech našim
čtenářům.
„I myš může být kamarádka“ Obecně prospěšná společnost
Attavena pořádá v rámci tohoto projektu počítačové kurzy pro
maminky s malými dětmi, které čeká návrat do zaměstnání. Cílem je
zvýšit těmto ženám jejich příležitosti/možnosti na trhu práce tím, že se
naučí ovládat práci s osobním počítačem.
Specifikem společnosti Attavena je, že výuka těchto kurzů probíhá i v
menších městech Jihočeského kraje a maminky nemusí nikam
cestovat. Navíc je zajištěno hlídání dětí během celé výuky.
Dojmy z právě proběhlého kurzu v Bechyni přibližují jeho absolventky:
Počítačový kurz, který byl pořádán neziskovou společností Attavena,
o.p.s. pro maminky s dětmi od tří let, byl dle mého názoru přínosem.
Jelikož jsme všechny již delší dobu na mateřské dovolené a vývoj
počítačů značně pokročil, velmi jsme tento kurz přivítaly.
Osvojily jsme si práci jak se samotným počítačem, tak i s internetem,
wordem, excelem a s grafickými editory. Oporou nám byl trpělivý a
vstřícný lektor a společně s ním dětmi oblíbené „tety“, které se (v rámci
programu) o děti po celý den staraly.
Tento kurz nám přinesl mnoho nových poznatků a jistotu v práci s
počítačem.
Kurz mě opravdu mile překvapil a jsem ráda, že jsem ho mohla
absolvovat.
Tímto bych chtěla poděkovat celému týmu, který se nám každý čtvrtek
věnoval v KD Bechyně.
Jitka Habrová
Na úvod bych chtěla napsat, že počítačový kurz byl pro mě velkým
přínosem, jak v oblasti vzdělání, tak v oblasti odreagování se od
všedních starostí. Našly se i chvilky k zasmání, jenž nám zpříjemnily
hodiny učení. Vždy jsem se těšila na další hodinu. Práce s počítačem
mě velmi bavila a baví. Děkuji lektorovi za trpělivost, kterou s námi měl
po celou dobu kurzu.
Pavlína Krasanovská
„Letní zahradní hraní“ probíhalo od 30.června do 19.července 2006
Nabídlo řadu jednodenních koncertů v klášterní zahradě v Bechyni a
při nepřízni počasí v Kulturním
domě, kde se během letních dnů
v ys tří dala c e lá řa da p rofe sionálních a neprofesionálních
hudebních těles z různorodou
s ty l o v ou na b í dk o u . B ěh e m
prázdnin se nám představili: Zrní,
Ticho de pre cupe band, Some
o th e r p l ac e , P ov ě t ro ň ,
Mimosmysly, Psí vojáci, Slipping
ma d s , M us c hl e t , M yt u s ,
Parajazz, Vinohradský kvintet,
To be delirious, Tanec v Jeteli,
Pau in town, Ta Jana z Velké
Ohrady(26. srpna v KD).
I když se akce jmenovala Letní
zahradní hraní, ne vždy se na nás
slunce usmálo a koncert se mohl
konat pod širým nebem. Nicméně
alternativní řešení Kulturního domu na kvalitě akcí nic neubralo.A tak
jsme mohli během prázdnin zajít na koncert od folku přes jazz až po
rock. Taktéž se v rámci Jazzfe hrálo v ulicích města, což byl
n ez a p om e nu te l ný zá ž it ek .
Schodiště před kinem a náměstí
nořící se do tónů Parajazzu a
Vinohradského kvintetu navodilo
idylu bezstarostného léta v
malebném lázeňském městečku.
Kulturní středisko děkuje všem,
kteří se nějakou formou podíleli
na organizaci a těší se na příští
Letní zahradní hraní, které snad
bude v Bechyni tradicí.
XIV. ročník „Divadla v trávě“
proběhl letos v Klášterní zahradě
tentok rát za přízně počasí
29.-30.července. Další informace
naleznete v článku o předávání
Travního žezla.

Na Stadioně se konal 6.srpna již XIV.
r o čn í k „ B ec h y ňs k éh o fe s tiv a lu
dechových hudeb.“
P oh á dk u „ P ri n c J ar o mi l “
uvedenou12.srpna v Klášterní zahradě,
nastudovalo divadlo Studna.
„ Pepa Veselý uvádí “ 11. dobročinný
koncert operních árií a duet v kostele
Nanebevstoupení Panny Marie v klášteře
dne 19.srpna. Účinkovali: D. Krausová, L.
Švehlíková, J. Veselý, V. Musil, klavírní
doprovod: M. Navrátil
V Kulturním domě v Galerii
U H r oc h a s e k o n al a
výstava fotografií Aleny
K az a t el o v é, Zu z an y
Lacové a Miroslava Jiřele
„ Ne n áp a dn ě “ , d ál e
výstava soch Antonína
S uch ana „D ř evo s e
hudbou odívá“, na jehož
v er n i sá ž i s e s e šl o
n eu v ěř i t e ln ý ch 1 30
návštěvníků.
Na tři desítky výstav u nás i
v cizině dokazují úsilí i
vývoj toho to s ocha ře,v
jehož dřevených plastikách
zaznívá také vlnění řeky
Lužnice v rodné Bechyni. V
nových pracích se stává
hlavním motivem hudba;
dřevo se proměňuje v
kytaru, housle, loutnu.
Do Bechyně se tato výstava přestěhovala přímo z poslanecké
sněmovny parlamentu ČR a potrvá do 24.září 2006.
Nesmíme zapomenout na Galerii M paní Štachové v knihkupectví v
Písecké ulici, kde v letních měsících vystavoval své obrazy Valentin
Horba.Narodil se ve Strakonicích v r. 1952, výtvarné vzdělání získal u
ak.malíře Jiřího Rejžka a Mariana Hemely. V současné době se
věnuje především malbě a užité grafice. Nejčastějším námětem jeho
obrazů jsou štíty jihočeského baroka a jihočeské vesnice, které
zobrazuje realisticky s nádechem naivismu a laskavého humoru. Žije
a pracuje v malé vesničce Pamětice u Písku. Výstava probíhala od 8.7
do 2.9.2006.
Velkou událostí pro Bechyni a nejen pro ni bylo otevření Muzea
turistiky 1.července 2006 spolu se stálou expozicí „ Židé a židovské
památky na Bechyňsku“ v rekonstruované synagoze v Široké ulici.
Další podrobnosti naleznete v článku "Muzeum turistiky otevřeno".
V souvislosti s touto událostí proběhlo slavnostní otevření nového
turistického okruhu „Bechyňské výhledy“, 5 km pěší trasa.
Z parku před vlakovým nádražím se vydáte po místním značení (MZ)
směrem k mostu přes řeku Lužnici. Přejdete bechyňský most a hned
za mostem zahnete doprava. První vyhlídka je hned za mostem s
výhledem na most z roku 1928.
Druhá vyhlídka nabízí pohled
na řeku,mlýn a na bechyňský
most ze žabí perspektivy.
Z třetí vyhlídky je pěkný pohled

na Křižíkovu vilu a část Křižíkovy vilové čtvrti, klášterní zahradu a
klášter. Čtvrtá vyhlídka nad Zářečím nabízí pohled na klášter z druhé
strany a bechyňský zámek na skalnatém ostrohu. V Zářečí přejdeme
most přes řeku Lužnici a za mostem dojdeme k soutoku řeky Lužnice
a říčky Smutná. Odtud jsou malebné zářečské domky jako na dlani.
Zde zabočíme doprava nahoru a nejdříve lesní cestou a následně po
silnici kolem zámku dojdeme na náměstí T.G.Masaryka (zde v parku
mapa, rozcestník). Městem se vrátíme zpět do cíle.
Informace z Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad VltavouMezinárodního muzea keramiky v Bechyni:
19.května 2006 byla zahájena výstava „Mezinárodní keramická
sympozia (vývoj,souvislosti přehled)“, v červenci a srpnu
probíhala výstava „Mezinárodní keramické sympozium Bechyně
2004“.Premiéra této výstavy byla v roce 2005 v Praze,Nostickém
paláci.
V galerii je dále instalována výstava „Nejstarší česká odborná škola
keramická v Bechyni “, která prozrazuje různé směry téměř od
vzniku školy do poslední doby, sleduje kontinuální vývoj tvůrčího
sebevědomí.
1.července 2006 byla zahájena výstava „Současná česká keramika
I - tajnosti a legendy, tajnosti a příběhy“ Jiřího Hlušičky (1971) a
Heleny Hlušičkové (1968). Jsou zastoupeni průřezem díla, jeho
určitou ohraničenou etapou.Snahou bylo zachytit z dostupného
materiálu jejich individuální profily, odlišit názorové přístupy, ale i
vyznačit působící směry a požadavky doby, aktuálnost možností
nejsoučasnější české keramiky, pokusem zvýraznit vtip a myšlenku,
kdy se název stal součástí závěrečného úderu;někdy je takové
pojmenování důležité pro pointu nebo je na něm postavena celá
hříčka, nejčastěji s aktuálním námětem, s každým dílem je ale
sdružena vzpomínka osobní,soukromá, která se k názvu nějak
přimyká, která zná váhu a tíhu pojmenování… Je tu tedy předestřena
ta podoba současné české keramiky,kde podstatou je vyprávění,
převaha výpravných prvků nad lyrickými, kde věci vzdálené stávají se
blízkými, jevy nehmotné lze už nahmatat…

K uctění památky Antonína Škody byla 12.srpna t.r. otevřena
výstava jemu věnovaná.
Antonín Škoda se narodil 3.11.1935 v Soběslavi, žil ve Veselí nad
Lužnicí, v letech 1950 1953 studoval na Státní odborné škole
keramické v Bechyni, zemřel
1 4. 5 . 2 0 0 0 v Č e s ký c h
Budějovicích.
Obsáhla vše, co je základním
znakem keramiky posledních
let - nedokončená práce,
roz me zí l et 1 990- 1999 ,
posle dní umělcovo dílo,
dovršení díla má hodnotu
závěti: ultima verba. Práce z
průmyslového designu je
také příběhem Jihotvaru,
v ýr o bn í h o z áv o du v
H r d ě j ov i c íc h , k d e b y l
a ut o r em o r i g i n á l ní m ,
vnímavým vůči veškerým
podně tům evropské ho a
světového 20.století.
A. Škoda, jemuž se hlína
stala životním posláním, je
nesporně zajímavá osobnost
n ej e n v m í st n í m a
regionálním kulturním dění…Uplatňuje dokonalé řemeslo, jemnou
reflexi, citlivost, zanechal svědectví nemalé hodnoty zásluhou
důrazu, který kladl na stylzároveň tradičnía moderní.
Mezinárodní akce keramiků v ČR, která vděčí za svůj vznik
mimořádné organizaci a velkorysým finančním prostředkům, trvá již
40 let, poprvé se uskutečnila v r. 1966. Jejich jméno

INTERSYMPOSIUM KERAMIKY, jejich inspirující myšlenku,
koncepci, formu organizace a mezinárodní charakter, ono zvláštní
napětí a svěžest úsilí, jež je tu tradicí, nese i jejich 22.ročník:
Mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2006. Konalo se od
31.7. do 25.8.2006 s touto účastí: Tom Bartel (USA), Helena
Hlušičková (CZ), Anna Horváthová (SK), Kamila Marková (CZ),
Martin Möhwald (D), Svato Mikita (SK), Veronika Selingerová (CZ),
Antje Scharfe (D), Brad Schwieger (USA), Eva Svobodová (CZ).
25. srpna t.r. byla v místě realizace,v prostorách Střední průmyslové
školy keramické, pořádána krátkodobá výstava všech děl
vytvořených v daném běhu.
Dr.M.Růžička (red.kráceno)
Keramika není jen muzejní a sympoziová; o tom nás přesvědčil
Keramický trh 1. července v
parku na náměstí
T.G.Masaryka v Bechyni.
Originální, nápadité výrobky,
které si návštěvníci prohlédli i
zakoupili, přispěly k oživení a
kultivaci tohoto prastarého
ře m e s l a . Š k o da , ž e s e
plánovaný koncert skupiny Yo
Yo Band pro nepřízeň počasí
konal místo v Klášterní
zahradě v Kulturním domě.
V rámci bechyňského hudebního léta se uskutečnil na nádvoří hotelu
JUPITER** v Bechyni ve dnech 2.8. 2006 a 23.8. 2006 koncert
„Ratajské duhy“, hudebního souboru netradiční lidové muziky. Tak
jako v minulých létech byly koncerty pro téměř stovku posluchačů
neocenitelným hudebním a uměleckým zážitkem.
Ve Vinotéce - galerii, Parkány 555 probíhá výstava obrazů Karla
Pavlíka , malíře Vysočiny (od 5.8. do 28.9. 2006).
Tento malíř se narodil v r. 1917 v Podlíšťanech u Chrudimě, v
Chrudimi absolvoval učitelský ústav. Své učitelské poslání naplňoval
v řadě škol, od září 1942 až do důchodu v r. 1981 učil a posléze
řediteloval na škole v Nasavrkách. Zde také organizoval od r. 1971
každoroční výstavy výtvarného umění pod názvem Nasavrcká paleta.
Za jeho organizace po 25 let zde byly výstavy mnoha jedinečných
českých malířů (J. Grus, V. Sedláček,F. Kavan, A. Hudeček, V. Rabas,
O. Nejedlý, V. Špála a další).
Sám K. Pavlík se věnoval malbě. Jeho prvním školitelem byl ak.malíř
F. Pochobradský, dále ak.malíř Václav Živec, žák J.Preislera a
M.Švabinského. Trvale se vzdělával, účastnil se četných
prázdninových kursů. Zemřel v r. 2002.
Jeho obrazy zachycují romantickým stylem krajinu Čech a květinová
zátiší. Prostě staré dobré učitelské malování. Potěší svým klidem,
srozumitelností, zvláště v romantickém koutě Bechyně pod mostem u
jezu ve vinotéce Parkány.

V Bechyni se v sobotu 29.7.06
uskutečnil již 34. ročník
„K oloběžkových závodů GP BECHYNĚ 2006“. Podrobnosti o této
události naleznete v článku KOLOBĚŽKOVÁ GP BECHYNĚ 2006.
Letní dění na zámku Vám přiblížíme v říjnovém Zpravodaji.

MUZEUM TURISTIKY OTEVŘENO
První červencový den přijeli již ráno do Bechyně turisté, aby se
zúčastnili pochodu, který odbor KČT Bechyně uspořádal k otevření
Muzea turistiky v Bechyni a zároveň k otevření nové turistické stezky
na levém břehu Lužnice „Bechyňské výhledy“ (o tom více na jiném
místě).
Po obědě, kdy již všichni byli v cíli, se sešly v Široké ulici přes dvě
stovky návštěvníků slavnostního aktu k otevření muzea. K tomu
přijela i řada oficiálních hostů, na prvním místě je třeba jmenovat
hejtmana Jihočeského kraje pana RNDr. Jana Zahradníka a pana
starostu Mgr. Jaroslava Matějku, kteří oba slavnostní otevření muzea
zaštítili.
Otevření muzea se zúčastnil ředitel Jaderné elektrárny Temelín,
generálního partnera Muzea turistiky, pan Ing. Miroslav Vilím.
Dalšími významnými hosty byli Ing. Michal Borges, tajemník Židovské
obce v Praze, ředitel akciové společnosti Matana, která provedla
opravu synagogy pan Ing. Zdeněk Novák, řada zástupců
partnerských organizací Klubu českých turistů v čele s předsedou
České asociace Sport pro všechny panem Doc. Ing. Jiřím Laurencem,
CSc. Slavnostní akt zahájil předseda KČT pan PhDr. Jan Stráský.
Přítomné hosty pozdravili a otevření muzea ocenili ve svých
projevech hejtman Jan Zahradník, starosta města Bechyně Jaroslav
Matějka, ředitel JETE Miroslav Vilím a ředitel a.s. Matana Zdeněk
Novák. V hlavním projevu pak význam muzea pro českou
organizovanou turistiku vyzdvihl čestný předseda KČT Ing. Jan
Havelka, který zároveň vysvětlil i historický podíl turistiky na rozvoji
české společnosti. Tajemník Borges pak předal symbolicky Janu
Havelkovi klíč od synagogy, ředitel JETE symbolický šek na 500.000,Kč a starosta Matějka, ředitelé Vilím a Novák přestřihli červenomodro-bílou pásku.
O něco později byla slavnostně odhalena informační tabule v
lázeňském parku, informující veřejnost o stezce „Bechyňské
výhledy“. Turisté se v Bechyni bavili pak dlouho do večera. A mnozí
říkali, že se do tak hezkého a tak romanticky do údolí Lužnice
zasazeného města musí znovu vrátit.
Tolik o slavnostním otevření muzea. Více než čtyřem stovkám
turistů a hostů, kteří ten den muzeum navštívili, se líbilo. Pro ty, kteří
muzeum teprve uvidí, zde uvedu stručný popis jeho celkové
koncepce.
Klub českých turistů si pronajal synagogu na 10 let. V nájemní
smlouvě je definován přesně účel využití prostorů synagogy, včetně
vyhrazení práva Židovské obce na zřízení stálé expozice „Židé a
židovské památky na Bechyňsku“ na galerii synagogy. Synagoga
dostala v minulém roce novou střechu, byla zpevněna středověká
hradba, na které částečně stojí, letos byl opraven těžce poškozený
interiér, včetně oken, dveří, portálu a schodů. Nově byla provedena
celá elektroinstalace, osvětlení a instalován bezpečnostní a
protipožární systém, instalována vstupní bezpečnostní mříž.
Vnitřní, jednolodní prostor synagogy není veliký. Finanční
možnosti KČT v prvním etapě budování muzea byly omezené. To byly
dvě zásadní podmínky, ze kterých jsme vycházeli při návrhu expozice.
Z první podmínky vyplývá, že nejvhodnější by bylo využití co
největšího množství audio-vizuálních prvků pro představení co
nejširšího množství dokumentů, fotografií, turistických předmětů atd.v
omezeném prostoru. Ze druhé podmínky pak vyplynulo, že v první
etapě můžeme zatím vybudovat jen jednu část muzea na této
technické úrovni.
Proto jsme tvůrci architektonického návrhu vlastní výstavy dali

zadání, aby v muzeu byly co největší možnosti pro umístění předmětů
a dokumentů ve vitrínách, dále pak pro umístění velkého množství
textových a obrázkových dvoustranných panelů, zavěšených do
skupin, umožňující „listování“ v takto zavěšených panelech. A jako
hlavní exponát jsme zvolili podrobnou interaktivní elektronickou
mapu, zobrazující více než 200 rozhleden v Česku.
Arch. Vladimír Bouček po dohodě s námi navrhl zvláštní tvar 5
vitrín připomínající kmeny stromů (výška 3,5 m), který koresponduje s
výškou interiéru synagogy a který na zadní straně umožňuje upevnění
již zmíněných panelů s texty a s obrázky (viz obr. 1). Do průčelí lodi
pak situoval polokruhový stůl (poloměr 2 m) s mapou ČR s 218
rozhlednami, s prosvětlovanými hlavními řekami a s krajskými městy.
Před ní je ovládací pultík s interaktivní ovládací obrazovkou, vzadu
nad stolem je plazmová obrazovka, na které se zobrazují jednotlivé
rozhledny a jejich hlavní data (viz obr. 2) Realizace tohoto
jedinečného exponátu by nebyla možná bez úžasné podpory, které se
nám dostalo od nejlepšího českého znalce v oblasti rozhleden Prof.
Ing. Jana Nouzy, CSc. Ten nám totiž bez nároků na honorář poskytl
úplný přehled vybudovaných rozhleden, včetně jejich souřadnic a
nadmořských výšek a včetně souhlasu s použitím dat a obrázků z jeho
knih o rozhlednách. Za tento čin, srovnatelný s činy historických
osobností KČT, upřímně děkujeme! Náplň jednotlivých vitrín jsme
rozdělili tématicky takto: historie klubu a jeho odborů, značení,
klubový časopis, EURORANDO (jednorázově uspořádáno pro rok
2006), druhy turistiky + odznaky a symboly.
Na zadních stranách vitrín jsou upevněny dvoustranné panely,
které lze otáčet jako listy v knize. Každá vitrína umožňuje zavěsit 6 až
8 panelů, což představuje 12 až 16 ploch o rozměrech 52 x 105 cm
(šířka x výška) na stěně jedné vitríny. Dohromady tedy 30 až 40
panelů, tj. 60 až 80 stran textů (zatím jich je využito jen 32). Takto
vzniklé „knihy“ jsou opět tématicky zaměřeny na: vznik a vývoj turistiky
v Evropě, vznik a vývoj turistiky u nás, historické odbory KČT,
historické objekty a projekty KČT, osobnosti v KČT.
Hlavní exponát, jedinečná interaktivní mapa s 218 rozhlednami,
umožňuje nejen každoroční doplněni nově vzniklých rozhleden, ale
zejména doplnění nových snímků, v konečné formě i promítání
rozhledových snímků z rozhleden samých. Dobře osvětlené vitríny
umožní každoroční částečnou obměnu, v textových panelech máme
ještě 50 % rezervu místa.
Věříme, že brzy doplníme ještě další audiovizuální exponáty, že v
Bechyni seženeme i prostory pro depozitář a vyřešíme i vztah mezi
vznikajícím archivem KČT a historickým archivem KČT ve Státním
archivu. Práce je to hodně, ale je zajímavá a jak jsem již napsal,
potřebujeme její výsledky. Najdeme-li i v budoucnosti takovou
podporu, jakou nám poskytl generální partner tohoto projektu Jaderná elektrárna Temelín, pak jistě předsevzatých cílů dosáhneme.
Na závěr ještě pár potřebných informací pro zájemce o návštěvu
muzea:

OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA
letní měsíce (1.6. - 15.9.) úterý až neděle
jaro a podzim (1.5. - 30.5. a 16.9. - 15.10.) jen soboty,
neděle a svátky
vždy 9,00 až 12,30, 13,00 až 17,00
Informace: Klub českých turistů, www.kct.cz,Václav Sedláček,
tel. 728 980 575 (od 17,00 do 19,00 hod.)

Pøedávání Travního žezla v Bechyni
Cestou na jih Èech mi tanulo na mysli, jak to asi letos bude s pilotováním
„Létajícího hrocha“ (KD Bechynì), když se jeho duchovní otec Josef Brùèek
rozhodl „sbalit fidlátka“ a odebral se do bezesporu již zaslouženého dùchodu.
Byl jsem samo sebou také zvìdav, jak bude pùsobit ve své funkci lodivoda
bechyòské kultury „nové koštì“ Mgr. Štìpán Ondøich. Ale nepøedbíhejme,
vždy „Divadlo v Trávì“ není jen „vedení“ a víkend v Klášterní zahradì. Víkendu
pøedchází také týdenní divadelní dílna. Ta letošní navazovala na tu loòskou
a podržela si téma „Maska“. Opìt jsme se s úèastníky dílny pohybovali na
širokém poli charakterových masek. Zabrousili jsme tentokrát do specifické
oblasti larválních masek a polomasek typù, inspirovaných komedií dell`arte.
K mému potìšení se masky zase ohromnì povedly a tak výsledky našeho
snažení shlédl záhy nejeden pøekvapený bechyòák a lázeòský host, protože
jsme v nich podnikali prùzkumné cesty do místních pohostinství. Masky na
téma komedie dell`arte i s kostýmy jsme si nechali jako pøekvapení do
divadelního prùvodu a na pøedávání tradièních Travních ocenìní „všem
nejlepším z nejlepších“. Tak jsme se skoro týden
pøíjemnì bavili ahráli si.
Pátek27. 7.
Pøed Létajícím hrochem se to hemží maskami,
které starostlivì pokukují po zamraèeném nebi.
Úderem cca 18:42hod, po krátké pøeháòce,
odstartoval Josef Brùèek vyzbrojený „Travním
žezlem“ oèekávaný divadelní prùvod mìstem, za
zvukù „kapely“ složené ze seminaristù a lektorù
keramického semináøe Tatrmanù ze Sudomìøic.
Vyrazili jsme pod vedením komediantského
trakaøe a protagonistù Divadla Kvelb. Do prùvodu,
jehož jádro tvoøí seminaristé divadelní dílny, se
zapojili i èlenové hrajících souborù a Tatrmanští
keramiètí seminaristé, všichni v divadelních
maskách. Mohutný maskovaný prùvod, sunoucí
se pozvolna Bechyní, za všeobecné pozornosti
pøihlížejících i poulièních „atakù“ kolemjdoucích
a projíždìjících posádek automobilù. Tento
poulièní hapening je již tradièní pozvánkou a
úvodem pøed „oficiálními“ projevy a zahájením
festivalu v Klášterní zahradì. Zahajoval Josef
Brùèek, který se pøi svém jako vždy nepodaøeném
pokusu spálit kamenný pomník Trávy, zbavil
„pilotního žezla Trávy“ a pøedal je coby „veslo
pøevozníkovo“ novému øediteli KD Bechynì Štìpánu Ondøichovi. Projevù se
aktivnì zúèastnily i naše „Larvy“, které snaživì „metly cestièku“ právì
odcházejícímu a pøicházejícímu pøedstaviteli bechyòské kultury, takže se oba
upøímnì rozkašlali.
Než padl soumrak, vystoupili úèastníci divadelní dílny s nìkolika
ukázkami práce s larvální maskou. Nešlo vùbec o vypilované etudy, ale
otevøenou zkoušku improvizace a seznámení s tímto druhem masek. Diváci se
pøesto dobøe bavili naivitou, nemotorností a tápáním larev.
Po larvách se vìtšina divákù pøesunula ke stánku, kde hasièi stateènì
a v potu tváøí svádìli boj s plameny neutuchající žíznì pøítomných. Než se kdo
nadál tak se setmìlo a na poøad mohlo pøijít divadlo Klubu pøátel spoleèností
zavrhlých her z moravského Slovácka s autorským pøedstavením
„O místnosti, muži a jisté tváøi…“. Stvoøitel ve fraku a slušivém trojúhelníku
diriguje trojici protagonistù a na prospektu za nimi bìží projekce. Bìhem
dirigování si Stvoøitel sem tam odskoèí èi „dáchne“ a na nehlídané „scénì
života“, jak už to bývá,vznikámilostný trojúhelník. Láska, tomocná èarodìjka!
Stvoøitel bez mrknutí oka vloží zhrzenému muži do ruky zbraò a pak je vše již
dílem okamžiku. Nìkolik výstøelù a jsou všichni mrtví. Nic naplat, ani
naturalistické postøižiny kajícníkovy neodvrátily ruku mstitelovu. Ale stvoøitel
je zdá se demokrat (naštìstí ne sociální ani obèanský), lidské pøedsudky
a morálnínormy mu pøece nemohou èinit žádné potížea naši mrtví hrdinové se
spolu záhy veselí v nebi, kde jim manželské závazky a sliby již potíže èinit
nebudou. Inscenace, která svou komorností, charakterem i prostøedky
smìøuje spíše do klubového prostoru, se dotýká vìèného tématu:
zamilovanosti, lásky, milosrdenstvía odpuštìní. Zatím spíšejen dotýká.
Tma jako v pytli nebo spíše jako stvoøená pro Tomáše Machka a jeho opìt
autorský „Americký sen“. Diváci se houfují u „týpý“, které Tomáš „rozbil“
v malebném zákoutí zahrady pod tøemi krásnými smrky. Blikne svìtýlko,objeví
se hlava a„malývelký“Tomáš s indiánskými copánky uvedediváky do pøíbìhu.
Do indiánského vyprávìní vstupujeme již skrze zevnitø osvìtlenou stìnu
„týpý“, na níž probíhá stínohra o genocidì hodných amerických indiánù
a podlosti bílých køesanù. Pøíbìh je vyprávìn bohužel bez výraznìjšího
hlasového rozlišení postav, kromì zlého jesuity, který se tak paradoxnì stává
jediným èitelným hrdinou. Postavy indiánù z rùzných trav bohužel splývají jako
loutky ve stínohøe a na bizony malované na šamanském bubnu by byla potøeba
lupa. Je to škoda, protože køehké a zajímavé výtvarné nápady nejsou pøíliš

èitelné a inscenace potom vyznívá jako monotónní „protestsong“ nebo spíše
proklamace obhájce indiánù a pronásledovatele jesuitù. Tomáš jako správný
indián to jistìnevzdá.
Sobota 29.7.
Druhý den dopoledne, za stálého zvedání oèí k nebi zda sprchne èi ne,
nastoupilo Divadlo Kvelb se svým pøedstavením „První èeský loutkový,
nekoneèný seriál o Eulálii a Celestýnovi“. Poulièní loutkáøská improvizace na
pokleslost a oslava svobodného komediantství a „šmíráctví“, nepostrádající
pokleslost i šmíráctví samo. Pøi pøedstavení se vìtšina divákù upøímnì bavila
i když se potom nìkteøí ušklíbli: „O èem to bylo?“. Inu o divadle, nebo ne?
Mraky se kupí, starostlivé pohledy zodpovìdných èinitelù smìøují k nebi,
ale voda v mracích zatím trpìlivì èeká. Pøed polednem pøíjemnì zní klášterní
zahradou “inovace“ v podobì lehkého jazzíku v podání hudebního uskupení
MK3, které v pauzách mezi pøedstaveními provázelo diváky celým Travním
festivalem.
Odpolední rundu po pøedání ocenìní zahajovali opìt seminaristé
a pøedvedli asi tøi desetiminutové improvizace ve dvojicích s larválními
maskami. Zvídavé a neodbytné larvy zkoumaly
náruživì a se zaujetím vše, co jim padlo do oka,
diváky nevyjímaje. Ti se s nimi kupodivu chutì
pustili do hry. Pøíjemným zjištìním pro mì bylo, že
tento typ masek ani svou velikostí nedìsí i ty
nejmenší dìti, což se tuším o ostatních maskách
øíci nedá.
Bez dlouhých „cirátù“ je na scénì Matìjka
a spol. a jejich „Variace na Venkoncem“. Volné
varírování se sbírkou básní Martina Davida
„Venkoncem“ pøedvedla pìtice - herec, hereèka
a tøi muzikanti, z èehož trumpetista také významnì
„pøihrával“ a vùbec pìknì vstupoval do situací nesituací. Myslím si, že tato minimalistická plavba
ve vodách témìø vyskoèilovského „Nedivadla“
neseného tóny country-mexického šramlu,
nepostrádala pro mne to nezbytné, to je vnitøní
obsah a napìtí i bez jakýchkoli scénických efektù.
Tuším, že by zalahodila i mistrovu oku. Není ovšem
pochyb, že lahodila oku i uchu pøítomných divákù
sledující s potìšením doslovnou personifikaci
vnitøního dialogu: „Jsem muž..., a jsem taky
žena…, Ž ena,…hm,… a když muž???“
Souhlasím s Matìjkou a spol.: „Kdo má právo na
experiment ne-li ten, kdo je za to placen.“ Ano!...
Musím se zde vyznat, že je mi v poslední dobì velmi blízký tento neefektní
zpùsob komunikace, nebo spíše osobního setkávání, které pøirozenì voní
èlovìèinoua vrchovatì naplòuje míru hodnovìrnosti a upøímnosti. Snad proto
ještì poøád umínìnì vyžaduji toto od divadla kojíc se bláhovou nadìjí , že by mì
mìlo dìní na scénì zasáhnout. Asi mívám èasto hroší kùži.
Kocábka, J. Cinkejs:„Šmajchle aneb o to pøece vùbec nejde“. Kocábka
pøiplula v tradièní sestavì: Kytara, dva neuvìøitelnì upovídaní
„nemakaèenkové“ a dáma, kterou si oba pøejí vystrnadit, ale ona se nedá
a záhadnì jim „padne do oka“ nebo spíše do noty. Hlavní tìžištì je v
samozøejmosti interpretù, kteøí se brodí záplavou slov hypertrofované
expozice. Pøipomíná mi to svým zpùsobem Tarantinovu povídku ze ètyøech
pokojù, kdy to, o co jde, se odehraje v nìkolika vteøinách na konci. Alespoò se
mají vytrvalcina co tìšit, že.
Divadelní spolek Uvidíme, Woody Alen: “Bùh“ ?Bùh? ne bùh,… no
tìbùch!…studentsky èisté, nepøedpojaté ba bezskrupulózní uchopení
nejednoduché látky Woodyho Alena, který ústy svého hrdiny Diabeta, kárajíc
autora, cituje Aristotela: „Každá hra musí mít zaèátek, prostøedek a konec!“
Pokládá si tak jako autor otázku, jak skonèit a proè a co potom. Pro jistotu po
Nietscheovsku ve finále konstatuje boží exitus a tudíž ani „deus ex machina“
nepomùže rozuzlit konec a uchopit „smysl“. O hó…!: „Paradox a absurdita to
synonyma pravdy“, jak praví klasik. Woody Alen, jak se zdá, vydrží i takový
nápor studentské srandy a pøivádí nadšené a zvídavé adepty lehké múzy, jak
sami øíkají, k èisté zábavì. Právì èistota prvního uchopení se z pøedstavení dala
vytušit. V groteskním balábile sevýraznou èistotou zaskvìl herecký výkon Jitky
Marelové v roli Dáši z Prahy, ale i Diabetes Jiøího „Krajíce“ Krajíèka byl hodný
pozornosti. To je pro zaèátek jistìpozoruhodné. No…, Uvidíme!?
Už je zase tma jako… , a teprve teï pøi závìreèném slovu Štìpána Oldøicha
zaèíná krápat, ale nìjak nìžnì. Myslím, že Pavel Èernoch, který letos „Trávu“
sledoval už z Perunovy blízkosti, vládce bleskù celou dobu ukecával a nedá na
meteorology ani na cara Vladimíra a popøeje letos divadlu travní svátek. Díky,
Pavle, a nejen za poèasí. Nikomu se nechce odcházet, povídání o divadle
postupnì pøechází v zábavu, která nenucenì pokraèuje v hospodì. „Tráva“
skonèila, „U létajícího hrocha“ letos skonèil i Pepa Brùèek, ale „vezmìte na to
jed“, že jeho tatrmanský duch bechyòskou kulturu jen tak neopustí. Bohu za to
dík, jo a a žehná i „novému koštìti“.
Karel Vostárek

Knihovna

Zpráva z „Infocentra Bechynì“

Během Vašich pravidelných či náhodných návštěv knihovnyjste určitě
zaznamenali předprázdninovou výtvarnou výstavu Strašecích
plakátů. Vznikly při letošním besedování
s dětmi I.stupně základních škol na téma
"Život a tvorba Václava Čtvrtka". Pátrali jsme
po neznámé osobě, pomocí pohádkového
testu jsme si připomněli spoustu pohádkových
postav i večerníčkových příběhů. Dohledali
jsme rozs ypan ý o brázek a ovládán í
elektronického katalogu je pro děti dnes už
hračkou. I pro výtvarné vyžití jsme našli
chvilku a vzniklo 21 krásných soutěžních
„Strašecích plakátů“(mottem báseň Pavla
Šruta : P říš erk y a p říše ři) , z nic h ž
nejpovedenější putoval do Jičína-města pohádky, kde se od
12.-17.září 2006 vystaví ty nejlepší na pohádkovém festivalu. Letos
pod názvem Strašidla, strašáci a strašpytlové.
V naší soutěži získaly největší a shodný počet bodů 2 skupiny dětí ze
4. tříd ZŠ Libušina:
lplakát č.10( Švejda Jakub,Růžička Adam, Novák Filip, Pindej
Jiří, Pokorný Jan)
lplakát č.21( Kovář Pavel, Zářečská Jana, Škarvadová Marie,
Malina Jan)
Do Jičína jsme však mohli poslat jako poctu pohádkáři Václavu
Čtvrtkovi pouze jediný a tím se stal plakát č.21! Gratulujeme a čekejte
odměnu!
I letos proběhneTýden knihoven od 2. do 8.října a chystáme zajímavé
akce! Bližší informace na plakátech a stránkách www.kulturnidum.cz.
EH

Vážení spoluobèané,
utahaní,umluvení, ale šastní, že jsme pro své mìsto zase udìlali kus
práce, Vás zdravíme z turistických informací (Infocentrum) na námìstí.
Chceme Vás seznámit s prùbìhem turistické sezóny a s nápady, co by bylo
tøeba zlepšit.
O naše mìsto je stále vìtší zájem, o èemž svìdèí prùmìrná denní
návštìvnost; v letních mìsících kolem 500 lidí, v zimních 20. Potìší a pøesvìdèí
i zimní návštìvnost turistù z USA, Mexika, Nového Zélandu èi Austrálie.
Zde se musíme trochu pochlubit; nepodávámejen informace turistùm, ale
v posledních tøech letech jsme byli spoluautory informací o Bechyni pro
vydané prùvodce v Nìmecku, Austrálii a Francii.Vydavatelé tìchto prùvodcù u
nás strávili nìkolik dní a naslouchali o všem zajímavém, co jejich turisté mohou
navštívit.
Zvýšit zájem o turistický ruch v našem mìsta je naší prioritou; máme k
tomu všechny pøedpoklady.Dostali jsme do vínku nádhernou polohu na
soutoku Lužnice a Smutné, krásnou okolní pøírodu, máme jedineèný klášter,
zámek, kostely,velmi hodnotnou galerii keramiky, bohatou lázeòskou a
keramickou tradici. Kdo jiný má tak bohatý základ?
Jenže to všechno musíme umìt také využít a „prodat“, ve smyslu dobøe
nabídnout a lidi k nám pozvat. V propagaci našeho mìsta hodnì pokulháváme!
Bylo by tøeba umístit informaèní cedule o našem mìstì nahlavním tahu z Prahy
do Èeských Budìjovic, kudy projede nejvíce turistù a o naší Bechyni nic netuší.
Dále by bylo tøeba investovat do propagace našeho mìsta na veletrzích
cestovního ruchu, mít perfektní, stále aktualizovanéinternetové stránky.
Propagace samotná nebude samozøejmì staèit, musíme se postarat o
nabídku bohatého programu.Tradièní poøady zachovat a udržet,rozšíøit je o
nové nápady.Pravda, drží se jazzový festival na zámku, koncerty Pellegriny,
koncerty Pepy Veselého, znovu se zrodily keramické trhy, pokraèuje záøeèská
pou, kolobìžky, hasièské soutìže a oslavy, historické jízdy Bechyòky, festival
dechových hudeb, Divadlo v trávì a další drobnìjší akce nastupují.Velkým
nedostatkem však je, že probíhá nìkolik akcí najednou a pak dlouhý èas nic. Z
toho vyplývá, že je nutné programy sestavovat s pøedstihem a to i proto, že nás
oslovují rùzné instituce, které naše dìní mohou zanést zdarma do rùzných
materiálù a internetových nabídek doma i v zahranièí. Nemìli bychom se
omezovat jen na léto, mnoho lidí by nás navštìvovalo celoroènì, jen
kdybychom mìli co nabídnout.
Jednou z velkých slabin našeho mìsta je špatná spolupráce v týmu. Každý
si tak hraje na svém píseèku.Vyzýváme tedy všechny, spolupracujte, vytisknìte
materiály o sobì a dejte nám je do Infocentra, lidé se po nich ptají, budou o Vás
vìdìt.Dávejte nám vèas informace o tom, co poøádáte v Bechyni a okolí, dejte
nám do prodeje vstupenky na akce, turistické informace je první místo, kde se
lidé ptají. Navíc jsmeu nás dennì i v soboty a nedìle, nás lidé zastihnou vždy!
Možná je pøedèasné psát o výsledku sezóny již dnes, ale dosud (do 15.8.)
jsme provedli 2000 lidí klášterem; je pravdìpodobné, že celoroèní èíslo
dosáhne poètu 3000.Kromì prohlídek kláštera provádíme návštìvníky
mìstem, poøádáme pùldenní výlety po jižních Èechách.Tato nabídka platí i pro
Vás, obèany mìsta, mùžete s námi poznávat jižní Èechy, mít náplò pro výlety
rodiny i návštìvy;zajišujeme i ubytování pro hosty mìsta. Doufáme tedy, že
naše ètrnáctiletá práce ve mìstì pøispìje do budoucna i všem Vám, milí
spoluobèané.
Ilona Davey, turistické informace v Bechyni, nám.T.G.Masaryka è.9

OHLASY, PŘIPOMÍNKY
Do třetice lékaři z bechyňského rodu Šimáků podle pracovníka
Zdravotnického muzea Národní lékařské knihovny p.Mgr Š.Krýsla:
Jan Šimák obdržel chirurgický a porodnický diplom v Praze r. 1802
Antonín Šimák byl inkorporován chirurgickým grémiem v Táboře r.
1824 a získal chirurgický diplom z pražské university r. 1835
Josef Šimák byl inkorporován v Táboře r. 1856, získal chirurgický a
porodnický diplom v Innsbrucku r. 1860.
Jsou to další slavní bechyňští rodáci
Zpravodaje).

(viz předchozí čísla

Poděkování za informace k článku o bechyňském kinu v minulém
čísle Zpravodaje patří Ivaně Tupé, M. Gärtnerovi, J. Sojkové, M.
Novákové.
Připomínky: Kostel sv.Michala stojí
na svém místě důstojně, ale smutně
- žádné koncerty, žádné výstavy…
Zato okázalost a nevkus bují. Tyto
hradby k vilce z l.republiky?

Chcete bydlet aneb vyberte si svého souseda?

Památková zóno v Křižíkově čtvrti,
zase si přišla o kus své jedinečnosti,
která spočívá i v jedno tném
urbanistickém a architektonickém
řešení exteriérů. Co na to investiční
a stavební odbor MÚ? Co na to
památkáři?

Málem bychom zapomněli, že
1.července 2006 sice bez velké
slávy, ale přece byly otevřeny
veřejné záchodky na parkovišti.
Vivat!

Jedním z trendù èeské ekonomiky je zákon o deregulaci nájemného. Nyní
se náklady na nájemné pohybují cca na 20% pøíjmu domácnosti. Do roku 2010
by tato èástka mìla èinit až 50%.Proto je v souèasné dobì nejlepší poøídit si byt
do osobního vlastnictví.
I Mìstský úøad v Bechyni by rád svým obèanùm tuto možnost zajistil.
V posledních letech došlo k postupnému odprodeji nìkterých mìstských bytù.
Plánuje se i nová výstavba. Kromì možností, které se nabízejí pro výstavbu
rodinných domù, je zde i možnost výstavby cenovì dostupných bytových
domù.
Teï možná nìkoho napadá, že na poøízení bytu do osobního vlastnictví
nemá pøíjmy. I to se dá mnohdy vyøešit. Mìstský úøad má možnost zahájit
spolupráci s týmem nezávislých finanèních odborníkù, kteøí všem dosavadním
i novým zájemcùm o výstavbu rodinných domkù a bytù nabízí provést
bezplatné finanèní analýzy, které žadatele k nièemu nezavazují. Cílem tìchto
analýz je vyhodnotit všechny možnosti na finanèním trhu a najít øešení i pro
obèany s nižšími pøíjmy zjištìním souèasného stavu a nastavením
finanèního plánování. Navázání spolupráce s tìmito nezávislými finanèními
poradci by umožnilo øešit také mnoho dalších situací, jako je napø. oprava
a údržba panelových domù formou programù Revit a Panel.
Prosíme stávající i nové zájemce o bydlení v Bechyni, které tato
nabídka zaujala, aby se obrátili na finanèního poradce Alexandra
Yakovleva, tel.: 608 151 949, e-mail: alexyakovlev@seznam.cz.
Mìstský úøad Bechynì

TÌLOVÝCHOVA
6. ROČNÍK RAFTOVÝCH ZÁVODŮ
K bechyňskému létu již pár let neodmyslitelně patří tradiční
raftové závody, kterých se může zúčastnit každý, kdo má smysl pro
legraci a recesi a kdo se nebojí vody . Akce proběhla v polovině
července a velký dík patří samozřejmě krásnému počasí, které vždy
přitáhne spoustu závodníků i diváků a umocní tak příjemnou
atmosféru.
Letos se zúčastnilo závodu celkem 24 čtyřčlenných posádek, tzn.
96 aktivních sportovců! A přihlížejících fanoušků bylo aspoň dvakrát
tolik, to vše hovoří o tom, jak se tato sportovně- kulturní bechyňská
akce stává populární, i když věhlasu „Koloběžek“ samozřejmě zatím
nemůže konkurovat. Ale rozhodně je přínosem pro trávení volného
času během letních prázdnin. Jako již každoročně přijelo mnoho
posádek ze všech koutů naší republiky, například z Frýdku Místku (!),
Prahy, Brna, Pardubic, Sokolova, Písku, Týnce nad Sázavou a mnoha
dalších méně známých měst. Potkávají se zde již pár let známé tváře,
dochází k navazování nových přátelství a k obnovování těch starých,
a to je, dle mého názoru, na této akci to nejkrásnější. I když
samozřejmě i sportovní výkony zaslouží velký obdiv. Proto zde ve
stručnosti zkusím nastínit atmosféru neúprosných soubojů na
rozbouřené Lužnici .
V kategorii dětí, za
ú ča s t i 6 po s á d e k ,
zvítězil favorizovaný DD
Team, který byl složen
ze špičkových
slalomových závodníků.
Tito mladí nadějní borci
poté předvedli divákům
show v „eskymáckých
o bratech “ a s klid i li
z a s l o už e n ý o b d i v .
K až d o p á d ně v e l k ý
p ot le s k p at ří vš em
d ětsk ý m p os ád kám ,
které změřily své síly s řekou Lužnicí. Oko nezávislého a náročného
diváka se mohlo pokochat při zápolení ženských posádek, kde se
snoubila síla, krása a elegance. Účast pěti dámských raftů je zatím
rekordní a to ještě některé posádky zdokonalily svou krásu
nápaditými převleky, které více odhalovaly než zahalovaly . U mužské
kategorie se jednalo spíše o vítězství hrubé síly nad ladností
pádlování. Například veteránská posádka z Plechamru předvedla i
dokonalý klasický kanoistický styl, neboť posádku tvořili bývalí aktivní
závodníci. V jednom z raftů pádloval dokonce i současný reprezentant
ve sjezdu na divoké vodě Roman Mornštejn z Pardubic. Ale ani jeho
mocné záběry neposunuly tuto posádku k vítězství. I když se jedná
pouze o stometrový sprint, důležitá je především souhra všech čtyř
borců, aby udrželi raft v přímém směru. To zřejmě nejlépe dokázala
posádka Pazi Týmu, která tak obhájila loňské prvenství. Koneckonců
zvítězily všechny posádky, které zdárně protnuly cílovou linii a naplnily
tak slova pana Coubertina : „ Není důležité zvítězit, ale neutopit se !“ .
Každý ze závodníků si odnesl účastnický diplom s medailí a mohl si
také vybrat některou z věcných cen, které darovali štědří bechyňští
sponzoři.
O veselé završení raftových závodů se večer postarala
folkrocková kapela THE MŇAUCS, která vydržela hrát až do pozdních
nočních či brzkých
r a nn í c h h od i n .
Chtě l bych
poděkovat všem
sponzorům, kteří
p o d p o ři l i t u t o
sporto vn í ak c i .
Dále těm, kteří se
zaslouži li o
u sp o ř ád á ní a
h ladký pr ůběh
z á v o d ů ,
především Darině
K oco urk ové ,
Žanku Pazourkovi,
Romanu Mayerovi
a Brďovi.
za oddíl Jan Pazourek - pazi
Oddíl kanoistiky všem jmenovaným sponzorům velmi děkuje za
podporu a přispění ke zdaru celé akce
: Q-ART DESIGN
V ONTROBA, L ADIS LAV ŠVEJDA - HOTEL U DRAKA ,
FOLKROCKOVÁ SKUPINA THE MŇAUCS, STAVEBNÍ FIRMA SNN,

&

SPORT

LÁZNĚ FELICITAS s.r.o.-HOTEL JUPITER, PANSTVÍ BECHYNĚ
a.s., PENZION U PICHLŮ, s.r.o, JOLA-PŮJČOVNALODÍ A RAFTŮ,
HERNA-BAR BECHYNĚ KONIBAR, BAZAR U BÍLÉHO ZVONU,
POTRAVINY U LOSOSŮ, POTRAVINY KUKRÁL - SLÁDEK, TEXTIL
H. ŠTEFLOVÁ, ELEKTRO BENEDIKT, JEDNOTA OD TÁBOR,
RŮŽOVÁ CUKRÁRNA U HRADEB, VINOTÉKA NA PÍSECKÉ J.PAZOUREK, JEDNOTA SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO ČESKÉ
BUDĚJOVICE, ELEKTRO ZELENKA, TRAFIKA ONDŘEJ,
DROGERIE S + J, HERNA-BAR KATEŘINA, W PARTNER s.r.o.,
CENTRUM LEVNÉHO NÁKUPU NA LIBUŠI, AKVÁRIA-TERÁRIA
VONTOR, HODINÁŘSTVÍ A KLENOTY REŠL, TEXTIL SIMONA
MALINOVÁ-SÝKOROVÁ, FOTO-VIDEO NA LIBUŠI, PAPÍRNICTVÍ
A.RAUŠEROVÁ-NA LIBUŠI 642, OBUV MÁROVÁ, NOVINOVÝ
STÁ NE K V.A ND REJS OV Á-NA LIBU ŠI, KLE NO TNICT VÍ
VONTROBOVÁ, DROGERIE HLAVATÁ, BECHYˇNSKÁ VEČERKA
(ITALÁČ), OPTIK URSÍNY, AUTO-MOTO HRUBÝ, M + M,
EUROCERA spol.s r.o.,HRNČÍŘSTVÍ U TŘÍ MEDVĚDŮ,
1.BECHYŇSKÁ VINOTÉKA.- LIBUŠINA, ELEKTRO KORBEL,
LAUFEN CZ s.r.o, KERAMIKA - MILAN VOBORSKÝ, KERAMIKA PETR KABÁT, OVOCE - ZELENINA KYRIAN, RESTAURACE
HERMÍNA, ZÁBAVNÍ CENTRUM KAMEŇÁK, KERAMIKA BARTÁK,
VINOTÉKA A GALERIE U JANKŮ, PIVNICE U DIBLÍKA, KINO
KAVÁRNA, ROMAN MORŠTEJN - KYLIE SERVIS, EUROSHOP,
ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ

Liga města Bechyně 2006/2007
Vážení sportovní přátelé z Bechyně a okolí. Jménem pořádajícího
týmu Pedagog si Vás dovoluji pozvat na nový ročník fotbalové Ligy
města Bechyně 06/07. Letošního ročníku se účastní celkem 7 týmů:
Pedagog, Leader, Extrém, SPŠK, Prča, Zbytek světa a Dukla. Kromě
stávajících týmů se přidaly i dva nové týmy. Dobře známý Zbytek
světa a tým Dukla z vojenské posádky Bechyně. Týmy Protivka a
Čabuzy se sloučily a utvořily tým Prča. Všechny zápasy, které Vám
uvádíme níže, by se měly odehrát na víceúčelovém umělém povrchu
stadionu Bechyně. Děkujeme městu Bechyně za podporu a všechny
Vás srděčně zveme.
Zápasy - podzimní část
Den
Kdo
Čas
Středa
30.8.2006
Leader - Prča
18:00
Čtvrtek
31.8.2006
Pedagog - Dukla
18:00
Čtvrtek
31.8.2006
ZS - Extrém
19:00
Úterý
5.9.2006
Prča - Extrém
18:00
Středa
6.9.2006
Pedagog - Leader
18:00
Čtvrtek
7.9.2006
SPŠK - ZS
17:30
Úterý
12.9.2006
Prča - Dukla
18:00
Středa
13.9.2006
Leader - Extrém
18:00
Čtvrtek
14.9.2006
SPŠK - Prča
17:30
Čtvrtek
14.9.2006
Pedagog - ZS
18:30
Úterý
19.9.2006
SPŠK - Dukla
17:00
Úterý
19.9.2006
ZS - Prča
18:00
Středa
20.9.2006
Pedagog - Extrém
18:00
Čtvrtek
21.9.2006
Leader - SPŠK
17:30
Čtvrtek
21.9.2006
ZS - Dukla
18:30
Úterý
26.9.2006
Pedagog - SPŠK
17:00
Úterý
26.9.2006
Dukla - Extrém
18:00
Středa
27.9.2006
ZS - Leader
17:30
Čtvrtek
28.9.2006
Pedagog - Prča
17:30
Úterý
3.10.2006
SPŠK - Extrém
17:00
Středa
4.10.2006
Dukla - Leader
17:30
Za pořádající tým Pedagog - Jiří Kadlec

KOLOBĚŽKOVÁ GP BECHYNĚ 2006
V Bechyni se v sobotu 29.7.06 uskutečnil již 34. ročník Koloběžkových
závodů GP BECHYNĚ 2006. Za krásného letního počasí se na startu
dětských kategorií seřadilo 104 dětí od 2 do 15 roků.

Kategorie K2 – mix - Peterkovi – Radětice
Kategorie K3 – Red hod - BULLDOGS - Bechyně
Kategorie K4 – Hromy třesky plesky – Bechyně
Kategorie K5 – Cerhovičáci
Kategorie K6 –.Stréci z Brna
Kategorie K7 – 7 Lemplos – Bechyně,Plzeň
Kategorie K8 – Žluté nebezpečí – Sudoměřice u Bechyně
Miss Koloběžkou se stala Jana Peterková z Radětic.
Po vyhlášení vítězů a předání pohárů a dalších cen se konala tradiční
zábava,která končila ráno v půl čtvrté.Všichni už se těší na 35. ročník
Koloběžkové GP Bechyně 2007.

KINO BECHYNÌ PROGRAM
NA ZÁØÍ 2006
1. pátek, 20h

SILENT HILL

Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA Japonsko
Film natočený podle nejprodávanější videohry v žánru
horor.
Mládeži do 15 let nepřístupno, 126min, 65,-Kč
Výsledková listina dětí.
Kategorie 1 - 6 let, 52 závodníků
děvčata 1. místo: Valentína Polévková - Lišov
chlapci 1. místo: Lukáš Placatka - Bechyně
Kategorie 7 - 9 let,27 závodníků
děvčata 1. místo: Nikola Míchalová - Elink
chlapci 1. místo: Jan Bonaventura - Tábor
Kategorie 10 - 12 let,22 závodníků
děvčata 1. místo: Tessina Braunerová - Bechyně
chlapci 1. místo: Matěj Erben – Rokytnice n.Jiz.
Kategorie 13 - 15 let,3 závodníci.
děvčata 1. místo: Anna Bonaventurová - Tábor
chlapci 1. místo: Jan Tupý - Bechyně

8. pátek, 9. Sobota, 20h

POSEIDON
Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Boj skupinky lidí o záchranu z převrácené lodi.
Katastrofický film.
Pro děti do 12 let nevhodné, 98min, 60,-Kč
10. neděle,11. pondělí, 20h

BÍLÁ MASAJKA

Premiéra barevného širokoúhlého filmu SRN
Sen o velké lásce se změnil v boj o přežití.
Pro děti do 12 let nevhodné, 126min, 60,-Kč
16. sobota, 17. neděle, 20h

RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA
Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
V rychlosti je krása. Další pokračování úspěšné akční
série.
Pro děti do 12 let nevhodné, 104min 60,-Kč
21. čtvrtek, 22. pátek, 20h

GARFIELD 2

Premiéra barevného filmu USA v českém znění
Jeho královská výsost je zpět!
Mládeži přístupno, 77min, 60,-Kč
23. sobota, 24. neděle, 20h

ŠIFRA MISTRA LEONARDA

Na start hlavního závodu se po přejímce strojů postavilo 152
závodníků na 84 strojích.22 žen a 130 mužů vyrazilo na netradiční
okruh vzhledem k rekonstrukci komunikace ze Zářečí na náměstí
T.G.Masaryka.Trať měřila 4100m a svým profilem se zdála celkem
jednoduchá.
Rychle jedoucí pole závodníků si nemělo na trati kde odpočinout. Po
krátkém sjezdu čekal závodníky asi 500m dlouhý výběh k první
kontrole u Restaurace Na Růžku.Potom po Libušině ulici na náměstí a
okolo parku před Měst.Úřadem ke kašně na kontrolu číslo dvě.Po
konzumaci mléka a nafouknutí balónku rychle do cíle.
Po celé trase závodu se shromáždilo velké množství diváků, kteří
povzbuzovali jedoucí pole závodníků. Někteří závodníci sdělili po
projetí cílem moderátorovi celé odpolední akce Honzovi Pekařovi,že
toho mají plné kecky.
Vítězové jednotlivých kategorií
Kategorie K1 – ženy - Borina - Bechyně, Zbytek Světa
Kategorie K1 – muži - Alibaba
Kategorie K2 – muži - Pazi, Novotný - Bechyně

Barevný širokoúhlý film USA
Hledejte pravdu. Podle světoznámé knižní předlohy
Dana Browna, v režii Rona Howarda s Tomem
Hanksem a Audrey Tautou v hlavních rolích.
Pro děti do 12 let nevhodné, 148min, 70,-Kč
25. pondělí, 26. úterý,20h

LET'S DANCE

Premiéra barevného filmu USA
Každý si zaslouží šanci následovat své sny... ale
někteří lidé mají jen jeden pokus. Romantický taneční
film
Pro děti do 12 let nevhodné, 100min, 60,-Kč
28. čtvrtek, 29. pátek, 20h

SUPERMAN SE VRACÍ
Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Fenomenální návrat největšího komiksového hrdiny.
Pro děti do 12 let nevhodné, 154min, 70,-Kč

UNIQA pojišťovna, a.s.
otevřela novou kancelář

v Bechyni
sídliště 5. května 847

PRODUKTY:

poradce:
tel./fax:
mobil:

Marie Kovaříková
381 213 778
774 521 011

pojištění vozidel - havarijní + povinné ručení,
pojišťění staveb, domácností, chat, životní,
úrazové, cestovní, podnikatelské + další
!!!UŽ ŽÁDNÉ ZBYTEČNÉ CESTY DO TÁBORA!!!

Úklidové služby

Věra Rybáková, Sezimovo Ústí

Pobočka: Bechyně, mobil: 737 841 002
! Denní úklid nájemních domů,
kanceláří, ordinací, škol, penzionů
atd.
! Smluvní úklid bytů, RD
! Mytí oken a výloh
! Úklid po řemeslnících,
rekonstrukcích
! Úklid po malování
! Ruční žehlení a mandlování, opravy
prádla
! Čištění koberců

Koupím domek nebo byt
i ve špatném stavu

Tel: 603 442 474

Penzion u Pichlů

p řijme do praco vního poměru

.

Nástup možný ihned. Bližší informace
na místě nebo tel: 775 066 093, 603 927 893
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Vychází v Bechyni 1. den v mìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97. Náklad 2200 výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm2) poštou, na
tel. 381211012 a 381211490, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz Tisk RUDI - reklamní studio, tiskárna Planá n.Luž, tel. 381259680.

