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Velikonoce
byly vždy oslavou jarního slunovratu, zániku
zimy, vítáním jara, probouzením se pøírody, víry
v obnovení sil a zdraví èlovìka.
Jsou to velké náboženské svátky, od pohanství
až po vyjádøení všech církví.
Vždy je doprovází smrt a nový život, jak už to
nášpozemský život pøináší.
Pohanská Morana je utopena jako symbol
konce zimy. Zároveò s utopením nebo spálením je
vítáno léto. Mladí, kteøí Moranu utopili nebo spálili,
ustrojili léto (líto), které vìtšinou tvoøil vršek
smrèku ozdobený vyfouklými vejci, stuhami,
kokardami nebo malou látkovou panenkou.
S létem seobcházela stavení a zpívaly koledy. Co se
vykoledovalo, spoleènì se snìdlo.
Pøedchùdcem køesanských Velikonoc byl
ži dovsk ý svátek pesach; byl p amá tko u
vysvobození Židù z egyptského zajetí. Pøipadal na
den prvního jarního úplòku. Jméno tohoto svátku
souvisí s deseti egyptskými ranami, je to svátek
svobody. Svátek se slaví v soukromí rodiny, trvá
osm dní, ète se hlavnì kniha pesachového
vyprávìní Hagada, kde se pøedevším mluví
o svobodì jako fenoménu, který není provždy dán.
Svátky jsou pøipomínány i symbolickými pokrmy:
nekvašené chleby macesy (byl èas co nejspìšnìji
opustit Egypt a nebyl èas na kynutý chléb);
symbolizoval i bídu, prostotu a mravní èistotu.
Peèená kost pøipomíná obì beránka, vejce je
vzpomínkou na obìti v jeruzalémském chrámu,
hoøké byliny znázoròují hoøkost otroctví. A proè ta
souvislost s køesanskými Velikonocemi? Mimo
jiné, že poslední veèeøe Pánì byla pesachová
veèeøe. Konala se v pøedveèer Velkého pátku.
Køesanské Velikonoce, nejvìtší svátek této
církve, jsou ve znamení ukøižování a smrti Ježíše
Krista, mesiáše a zároveò vzkøíšení a zmrtvýchvstání. Opìt ta symbolika smrti a zrození.
Pøedcházely dny masopustního veselí, zábav a
tancovaèek, které vyvrcholily poslední tøi dny pøed
Popeleèní støedou, kdy zaèíná postní doba; jde
o symbolické znázornìní Ježíšova ètyøicetidenního
pùstu nebo také ètyøicetiletého putování židù do
zaslíbené zemì. Tato doba je výzvou k pokoøe a
kajícnosti. Popeleèní støeda má svùj název od
obøadu, který sekoná tradiènì v kostele. Knìz spálí
ratolesti (koèièky), které byly pøed rokem na
Kvìtnou nedìli posvìceny. Vzniklým popelem dìlá
vìøícím na èele køíž na znamení pokání se slovy:
„Pamatuj, èlovìèe, že prach jsi a v prach se
obrátíš.“ Židé konali pokání tak okázale, že si
posypávali hlavu popelem, umazali si tváøe,proto
se tomuto dni lidovì øíká Škaredá støeda
Do Velikonoc následuje šest postních nedìlí,
mají názvy podle biblického kalendáøe, ale i èeská
tradièní pojmenování:
1. Invocativ (Povolal mì); Èerná na znamení
èerného postního šatu
2. Reminiscere (Pamatuj); Pražná podle postního
jídlapražma
3. Oculi (Oèi); Kýchavná na znamení prastarého
zvyku spojovat kýchnutí s magickým vlivem na
zdraví
Pokrač ování na str.4

Městské muzeum Bechyně

ŽIVOTNÍ JUBILEA
DUBEN 2007

vás zve na zahájení výstavy

„Kapličky, boží muka, kříže... “

(Sakrální památky Bechyně a nejbližšího
okolí). Ve sváteční den 1. května 2007 ve
14 hod. vystoupí Blaťácký taneční soubor
Ševětín a otevře zatím touto výstavou tak s
námi po dlouhé době „bránu“ muzea.
Všechny srdečně zveme.

92 let
85 let
83 let

Hrachovinová Vlasta
Staňková Marie
Bendová Květuše, Hrubá Vlasta,
Písačka Jan, Pítra Jaroslav
82 let Dohnalová Jarmila, Mikšovská Jiřina
81 let Čiháková Vlasta, Englická Květuše,
Haškovcová Jaroslava,
Klobásová Anna, Šachová Věra
80 let Novotný Vladimír
79 let Dlouhá Marie, Dorňáková Anna
78 let Bouček Václav, Dolejší Zdeněk
77 let Hlasová Božena, Kopečková Anna,
Snášelová Marie, Zeilingerová Jiřina
75 let Toman René

Vítání občánků
Dne 6. března 2007 byli přivítáni starostou
města Bechyně, panem Mgr. Jaroslavem
Matějkou, tito novíobčánci:
Benedikt Erik, Dousková Marie, Holinková
Barbora, Hudek Ondřej, Chlumecká Nela,
Kubašáková Aneta, Martínková Simona,
Novotná Nikola, Pavlát Petr, Peštová
Kristýna, Skřivánek Pavel

Redakèní rada v novém složení

Mìstské muzeum Bechynì dìkuje za sponzorský
dar panu V. Benešovi a firmì Magnum. Díky jejich
zájmu jsme vybavili jednu z místností depozitáøe.
Muzeum je vdìèné za každý projevený zájem. Dále
pøijmeme skøínì, regály, plátna (i prostìradela),
historicky cenné pøedmìty, dokumenty, fotografie.
JJ, správce muzea
Klub èeských turistù Bechynì zve všechny
pøíznivce zdravého pohybu na
34. roèník aprílového závodu dvojic
v bìhu do

„Bechyòských schodù“.
v sobotu 7. dubna 2007.

Zápis startujících dvojic 8,30 - 9,00 hod. (sraz
závodníkù u schodù do Záøeèí pod Domovem
dùchodcù).
Zahájení závodu a slavnostní slib závodníkù
v 9,00 hod.
Startovné: dìti do 14 let zdarma, starší 10,- Kè
za osobu.
Bechyòské schody jsou závodem dvojic (jedna
dvojice = jeden soutìžní pár), v cíli rozhoduje
èas pomalejšího. Tra vede pøes 226 kamenných
schodù, pøibližné pøevýšení èiní 80 m. Dìti do 8
let startují na zkrácené trati, která má81 schodù.
Všichni startující obdrží pamìtní list, pøipraveny
jsou tradièní chutné odmìny.
Za Klub èeských turistù Bechynì
Petr Chaloupek - pøedseda

Rada mìsta jmenovala novou redakèní radu
Bechyòského mìstského zpravodaje. Redakèní
rada bude pracovat ve složení Martin Gärtner, Mgr.
Jana Janáèková, PhDr. Anna Plachtová a Antonín
Zeilinger. Šéfredaktorkou se stala paní PhDr. Anna
Plachtová.
I když se základní schéma zpravodaje zatím
nemìní, nìkteré zmìny na stránkách zpravodaje
mohou ètenáøido budoucna oèekávat.
Pøi této pøíležitosti zároveò dìkujeme všem
bývalým èlenùm redakèní rady za jejich práci a
všem tìm, kteøí se svými pøíspìvky na vydávání
zpravodaje podíleli.
-fs-

BYTENES informuje

Provoz sběrného dvora
S p olečnos t B y tene s
oznamuje všem občanům
města Bechyně, že o d
dubna 2007 až do září 2007
dojde k rozšíření otevírací
doby sběrného dvora a to v sobotu , vždy
8,00 – 11,30 hod.
Vychází se tak vstříc požadavkům těch
obyvatel, kteří přes týden jsou mimo Bechyni
a tudíž nemají možnost odvézt nepotřebný
odpad. Zároveň oznamujeme, že vzhledem k
tomuto rozšíření provozu sběrného dvora
n eb ude již o r ga n izo v á n jarn í sbě r
komunálních odpadů pomocí přistavených
kontejnerů.
Sobotní rozšíření provozu sběrného
dvora bylo schváleno Radou Města Bechyně
dne 14.3.2007.
M. Král, jednatel spol. Bytenes Bechyně

M E D A I L O N
Akademik JAN RYPKA,
orientalista
(nar. 28. 5. 1886 Kromìøíž - zemø. 29.12.1968
Praha)
Svìtový vìdec o mìstì svého srdce - Bechyni.
Nad Bechyní svítí mléèná dráha. Jako
písmena arabského textu, jednoho, dvou,
deseti, sta, tisícù textù, textù tureckých
a tadžických. V domì vìdcù svítí jen nìkolik
oken. Za jedním z nich se sklání postava
dvaaosmdesátiletého pána, korunovaná
nejsvì tìjšími sv ìtovými univ ersitn ími
poctami, nad omšelým kufrem plným knih.
Vozí ho poøád s sebou - i do Bechynì. Ten kufr
je starý a visí na nìm pokroucená vizitka se
jménem Jan Rypka.
„Na Bechyni se vždy tìším už celý rok
napøed, aèli se mi nepoštìstí získat kratší
lhùtu.
Nic mi nezáleží na tom, zdali to bude
v zimì nebo v létì. Je tam vždy pìknì a mile.
Bechyòský zámek, dnes dùm vìdeckých
pracovníkù ÈSAV, je mým eldorádem. A jsem
sám nebo pøi plném obsazení všech obytných
místností, vždy si tam nesmírnì libuji. Již se
nepotuluji po zámku jako kdysi, znám jej
køížem krážem i s jeho pamìtihodnostmi.
Nejdu ani na krok za obvyklé dva pokoje,
nanejvýš do jídelny. Ten božský klid mi udìlal
dobøe, by to bylo v nejprudší sezónì
a spoluhostù jako mravencù. I na chodbách se
tu, tøeba pøi plném provozu, zøídka kdo objeví,
jakoby mìl každý své zvláštní hodiny,
rozdílné od sousedù. Zejména však nepøeje
setkání ohromná rozlehlost budovy, takže se
všichni dokonale rozptýlíme a nikdo nikomu
nepøekáží. Okøávám ze strašného shonu
a lomozu pražských ulic, zejména naší
Holeèkovy. Téže Holeèkovy ulice, která na
pomezí Kinského zahrady byla kdysi ideálem
klidu, dnes však je motory všeho druhu, jak
nejmenšími motocykly, tak obrovskými
nákladními a autokary pøesycena, ano
zamoøena. Všechna vozidla pospíchají,
nejvíce motocykly: jakoby mìli motocyklisté
pøed sebou bùhvíjaké neodkladné dùležitosti.
Bechyòský dùm vìdeckých pracovníkù
bych naproti tomu nazval ztìlesnìním ticha.
Aniletadla, nech by to nejhojnìji bylo v urèité
cvièebnídny, celkem neruší.
Již se vidím v Bechyni za širokým psacím
stolem. Kterákoliv vyhlídka se z protìjších
oken otvírá, každá je kouzelná: kopce, lesy,
zeleò tekoucí vody, a nablízku nebo
z povzdálí. Tìším se z pohledu, nic mu
nemùže ubrat na pùvabu, ani nevlídné poèasí.
Nikdy jsem nebyl v Bechyni bez práce: to
bych nebyl já, kterému je práce nezbytným
atributem. Vždy se nìjaká nebo nutná úloha
najde. Pokud ovšem není nutnost až pøíliš
násilná. Ale i takovým vìcem jsem se musel
podvolit, nechtìl-li jsem se bechyòského
požitku zøíci. Když napø. èekám desetiletí na
korektury a ty dojdou právì v dobì, kdy se
raduji z bechyòského jasu a jakéhosi
oddechu, jak se právì stalo letos, když jsem
musel po týdny vyøizovat tøi archy drobného
tisku bibliografie pro anglické vydání našich
„Dìjin iránské literatury“, práce rozsáhlá,
úmorná a odpovìdná. Potøebné pøedlohy jsem

mìl ovšem s sebou, ponìvadž jsem s tím zlem
poøád poèítal. A dìlám ostatnì cokoliv,
slovníky a literaturu musím si pochopitelnì
vždy pøivést.
Uèená práce se bez knih neobejde. To
bývají ty nejtìžší kufry, èert aby je utáhl. Už
jen psací papír je váha, i nechávám jej radìji
v Bechyni už pro napøíštì. Letos chtìl jsem
pøipravovat také edici Mahabbat - náme,
rozkošného reflexního eposu Háfizova
souèasníka a snad i jeho soupeøe, Imáduddína
Fagího (z druhé pol. 14.stol.), ale vloudilo se
do jiný ch úko lù v èetnì rozs áhlé a
rùznojazyèné korespondence tolik, že jsem se
nedostal pøes pouhý zaèátek vlastního
úmyslu. Pravidelnì si beru úkolù víc, než
mohu splnit. Ale vím už napøed, že by mi
chybìl zrovna ten, který jsem nechal doma.

Nebývám ovšem v Bechyni pouze proto,
abych zmìnil jen psací stùl a židli. Chci
a musím také ven. Teï už toho bohuželmnoho
nepobìhám. Nerad se pøiznávám ke stáøí, ale
tìch bezmála 82 let nedovoluje mi podnikat
daleké vycházky, nanejvýš jen procházky. Ale
i ty jsou krásné, kamkoliv jdu. Už jen ta
zámecká alej vìkovitých lip a pohled dolù do
Záøeèí, a tu jdeme tøebas po tisícáté, nelze se
toho nádherného panoramatu nasytit. Jen
nìkolik krokù dále a už staneme na námìstí,
jehož rozlohou a formou mùže Bechynì
smìle zápolit s jinými. Anebo procházka
lesem kolem Smutné nebo chùze otevøeným,
jasným údolím, jímž protéká Lužnice. Rád
chodívám též smìrem k lázním… Ale naè
tøeba mnohých slov? Rozkošných procházek
skýtá Bechynì plno, delších, krátkých
a nejkratších.
Jednoho se musím však ještì dotknout:
samého zámku. Stojí na strmé skále, odkud je
právì ten krásný pohled na Záøeèí, vskutku
jedineèný Betlém…
Bechyni mám z duše rád.
Zbožòuji Bechyni - oázu klidu. Nikde ho
nenajdeš tolik najednou. Znám každou
místnost, každý kout zámku, každý keøíèek
u Lužnice, každý oblázek na cestì k lázním.
Zbožòuji Bechyni a budu se tam vracet.“?
Z rozhlasového projevu prof.Dr. J. Rypky ?z
r
.
1
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Takové vyznání lásky a obdivu k Bechyni
nás zavazuje se s touto osobností alespoò
struènì seznámit.
Akademik Jan Rypka je jeden z našich
nejpøednìjších orientalistù. Narodil se
v rodinì perníkáøe a voskaøe v Kromìøíži. Ve
tøinácti letech mu zemøel otec. Studoval na
kromìøížském gymnáziu, maturoval v roce
1905. Pak studoval orientalistiku ve Vídni
(1905-1910). Po studiích pracoval až do roku
1919 jako vìdecký poradce universitní
tiskárny ve Vídni. Roku 1919 se vrátil do vlasti
a zprvu pùsobil jako øeditel a prokurista v Ès.
grafické unii. Roku 1921 byl jmenován
komisaøem novì zøízené Universitní knihovny
v Bratislavì. Zároveò však odejel na roèní
studijní pobyt do Istanbulu (1921-1922). Úøad
v Bratislavì zastával až do roku 1927, ale mezi
tím se habilitoval na Universitì Karlovì (1925)
jako soukromý docent pro obor turecké
a perské filologie a v roce 1930 byl jmenován
øádným profesorem. Patøil k zakládajícím
èlenùm pražského Orientálního ústavu
(1922). Další roèní pobyt ho zavedl do
Teheránu (1934), od roku 1936 byl èlenem
Èeské akademie vìd a umìní a v roce 1953 se
stal i akademikem Èeskoslovenské akademie
vìd.
Jan Rypka byl pøedevším skvìlým
znalcem perské a turecké literatury. Jeho
„Dìjiny perské a tádžické literatury“, které
napsal se svými kolegy a žáky, se staly
základním dílem (a zároveò uèebnicí par
excellence) tohoto oboru nejen v Èeskoslovensku, ale stejnou funkci mìl i jejich
anglický, nìmecký èi ruský pøeklad a nakonec
byly pøeloženy i do perštiny.
Významná byla i jeho pøekladatelská
èinnost: již za studií ve Vídni pøeložil
z tureètiny Šelmovství Hodže Nasredina, ve
Vídeòském deníku publikoval (1911) povídku
z perské didaktické sbírky sentencí, anekdot
a novel Baháristán (Jarní zahrada), kterou
na p s al Ab d u rr a h má n D ž á mí (14 1 4
-1492). První pøeklad do èeštiny byl uveøejnìn
v èasopise Eva a to Hejdájata (1936). Pøekládal
Iljáse bin Júsufa Nizámího (1141-1209, napø.
Sedm princezen) a Omara Chajjáma (10481131). Spolupracoval pøitom s pøedními
èeskými básníky, napø. Vladimírem Holanem
(1905-19 80), Bahá ristá n (1900-1958 ),
Jaroslavem Seifertem (1901-1986) a Vilémem
Závadou (1905-1982).
Seznámení s prací a pøekladù viz internet:
www.skks.cz/detaily.php?nid=475
www.libri.cz/databaze/orient/
Vážený pane Rypko, i když již nejste mezi
námi, vážíme si Vašeho vztahu k Bechyni,
pøejeme klid a mír v duši a a se cítíte dobøe
v Zahradì sedmi princezen a tìšíte se písmem
arabského textu, jednoho, deseti, sta, tisícù
te x t ù, t e xt ù t u r e ck ý c h a p er ský c h
a tádžických…
-apPoužitá literatura:
Rozhlasový projev z r.1967 (viz text)
Internet (viz text)
2 výstøižky z novinových èlánkù bez datace
a pùvodu; jedním z autorù: - "náø".

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁØ
PRO DÌTI I RODIÈE

MICHALOVI
MAZLÍÈCI

duben 2007

KURZY
ORIENTÁLNÍ TANCE - nové kurzy

Úterky 3., 10., 17., 24. dubna / 18.30 a 19.30 h / Klubovna KD
Začín ají nové ku rzy s místní lekt orkou K rist ýnou
Procházkovou.
18.30 - 19.30 hod. pokročilí, 19.30 - 20.30 začátečníci ,
cena 10 lekcí pro dospělé činí 990,-Kč, do 18 let 900,-Kč.
Je možné navštívit i jednotlivé lekce.

ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE

Pondělky 2., 16., 23., 30. dubna / 18 a 19 hod. / Klubovna KD

ANGLIÈTINA PRO VŠECHNY
ZAÈÁTEÈNÍCI
Čtvrtek 5., 12., 19., 26. dubna / 18.00 hod. / Klubovna KD
Nedě le 22. dubna / 15.00 hod. / Velký sál / Vstupné 95,- K č
Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s d ětmi.
Jeho „plyšáci“, největší mazlíčci, ho ale př esvě dčí o tom, že z
malého kluka ještě nevyrostl a hrát si m ůže klidn ě dál.
V představení uvidí d ěti skute čné hra čky, své oblíbené
plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče.
Nejnovější představení Michala Nesvadby se již tradičn ě uvádí
v Bechyni. Je připraveno ve spolupráci s Pragokoncertem
Praha.
V předprodeji v Galerii U Hrocha

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

ÚT - PÁ 16.30 - 19.00

SO - NE 14.00 - 17.00

CESTY POZNÁNÍ
IDIOTI NA PLAVBÌ KOLEM SVÌTA
- Ivan Orel

P řednáška, Film, T ombola
Středa 4. dubna / 19.00 hod. / Malý sál / Vstupné: 30,- Kč
"Ten, kdo nerozumí přírodě, jde studovat biologii . Ten, kdo
nerozumí sám sob ě, jde studovat psychologii. A ten, kdo
nerozumí ničemu, jde na moře." Těmito slovy charakterizuje
p ětileté putování plachetnice Victoria svě tovými moři jeden
z účastník ů tohoto dobrodružství a autor knihy Idioti na plavb ě
kolem svě ta, Ivan Orel. Aby to neměli příliš jednoduché, tak si
Viktorku, jak Victorii ř íkali, i sami postavili. Bez velkých
zkušeností, peně z, sponzorů a humbuku médií. I proto si
občas říkali idioti a nemysleli to jako nadávku.
Victoria znamená vítě zství . Jejich Viktorka je nemenším
vítězstvím vytrvalosti a odvahy party lidí osudem náhodn ě
vybraných. Je důkazem toho, že když ně co skutečn ě chceme
dokázat, tak to i dokážeme. Stačí pořádně zatlač it...

POKROÈILÍ
Středa 4., 11., 18., 25.dubna / 17 a 18.30 hod / Klubovna KD

KUM NYE

Pátek 6. - nedě le 15. dubna / Prostory KD
Tibetská lé čebná metoda, spojující jedineč ným způ sobem po
tisíce let rostoucí tradiční buddhistické poznatky, cestu
meditace a vývoj ducha s poznatky moderních západních
metod , zabývajících se terapií těla a prací s energiemi.
Zahrnuje techniku dýchání, meditace, automasáž a řadu
speciálních cvičení, která vedou k vyrovnání, stimulaci
a transformaci tě lesných a psychických energií.

DÍLNA

VÝTVARNÁ HROMÁDKA (XV.)
Sobota 21. dubna / od 10.00 hod v klubovně KD
Pokud máte byť jen malé nutkání něco vytvořit vlastníma
rukama, přijdte do klubovny KD. Z našeho či vlastního
materiálu si vytvořte cokoliv vás napadne na téma "ŽIVLY".
Po instalaci zůstanou objekty jako vždy po celý rok na
chodbách KD. Jestli přinesete již hotový exponát, také dobře,
rádi Vás uvítáme.

HUDBA

EXPEDICE PØEŠTÌNICE v BECHYNI
Pátek 27. dubna / 20.00 hod . / Velký sál / Vstupné : 60,- Kč
V rámci MUSICFESTU Přeštěnice 2007 byla zařazena mezi
místa doprovodných koncertů i Bechyně.
Info: www.ticho.net

TRADICE
XVI. BECHYÒSKÝ SLET ÈARODÌJNIC
Neděle 30. dubna / 17.00 hod. / Sraz před KD
Milé čarodějnice, nezapomeňte dotankovat svá košťátka!!!

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

Pokračování ze str.1

4. Laetare (Radujte se); Družebná, nebo tento den
obvykle chodíval družba s ženichem na námluvy
5. Judica (Domoz mi k právu); Smrtná od starého
slovanského zvyku vynášení smrtky
6. Palmarum - odvozeno od palmových ratolestí,
které stlali na cestu lidé vítající Ježíše pøi jeho
vjezdu do Jeruzaléma; Kvìtná od rozkvetlých vìtví.
Protože u nás nerostou palmy, lidé si pøináší
koèièky, které si posvìcené odnášejí domù
Kvìtnou nedìlí se vstupuje do pašijového
týdne (od latinského passio - utrpení), který
symbolizuje jednotlivé události umuèení Krista,
pøipomíná Ježíšovo utrpení od jeho modlitby
v Getsemanské zahradì až po smrt na køíži na
Golgotì.
Zelený ètvrtek pøipomíná pøedveèer Ježíšova
ukøižování. Ježíš se louèil s apoštoly poslední
veèeøí. Poté byl zajat v Getsemanské zahradì
a pøedveden pøed židovskou veleradu. Kostely v tu
dobu nebývají ozdobeny, oltáøe jsou zakryty
a umlknou i kostelní zvony a varhany. Èasse potom
odmìøu je p ouze døev ìn ým i kl apaèk am i
a øehtaèkami. Následuje veèerní mše, kdy biskup
(i papež) umývánohy dvanácti starcùm naznamení
stejného úkonu Ježíšova podle Janova evangelia.
V té dobì vznikly i lidové pašijové hry,
chlapecké honièky na Jidáše, který mìl Krista
zradit
Velký pátek, jediný den, kdy se v øímskokatolické církvi neslouží mše, má se tím
pøipomenout tragédie Ježíšova ukøižování. Velký
pátek je dnem, kdy má èlovìk pøíležitost oèistit se
od nemocí a ochránit se pøed zlými kouzly, ale také
dnem, kdy se otevírají poklady zemì a pøírody.

Konají se sugestivní obøady Via Crucis - køížová
cesta, která má obvykle 14 zastavení. Vycházejí ze
záznamù o posledních chvílích života a strastiplné
cestì Ježíše s køížem na zádech podle evangelií
Matouše, Marka, Lukášea Jana. (1. Ježíš odsouzen
Pilátem, 2. Ježíš pøijímá køíž, 3. Ježíš padá pod
køížem poprvé, 4. Ježíš potkává svou matku,
5. Šimon z Kyrény pomáhá Ježíšovi nést køíž,
6. Veronika podává Ježíšovi roušku, 7. Ježíš padá
pod køížem podruhé, 8. Jeruzalémské ženy pláèou
nad Ježíšem, 9. Ježíš padá pod køížem potøetí, 10.
Ježíš svleèen ze šatù, 11. Ježíš pøibíjen na køíž, 12.
Ježíš umírá na køíži, 13. Ježíš sòat z køíže a položen
do klína matce, 14. Ježíšpoložen do hrobu).
Bílá sobota uzavírá postní dobu. Je to den
vzkøíšení, den, kdy Ježíš Kristus vstává z mrtvých,
èas oslavy a hodování, ale i zamyšlení nad životem
a jeho smyslu. První slavnost vzkøíšení se koná
veèer, kdy od posvìceného ohnì, rozdìlaného
venku pøed kostelem, se zapálí paškál, veliká svíce
?s písmeny alfa a omega a pìti kadidlovými zrny
pøipomínajícími pìt ran Kristových. Je to obøad
žehnání svìtla - lucernarium. Od Zeleného ètvrtku
poprvé zazní zvony a varhany, slaví sevzkøíšení.
Boží hod velikonoèní - Nedìle velikonoèní
byl dnem, který se prožíval v kruhu rodinném; ráno
se sloužila nejslavnìjší bohoslužba pøipomínající
vzkøíšení Ježíše Krista. Opìt se rozezvoní zvony
a svolávají vìøící do kostela, v Øímì papež udìluje
požehnání „urbi et orbi“ (mìstu Øímu a celému
svìtu). Také se posvìcovaly typické velikonoèní
pokrmy: beránci, mazance, vejce. Každý z rodiny
pak dostal pøed obìdem kousek z tohoto
posvìceného jídla. Podle tohoto zvyku platilo, že
kdykoliv by tento rok nìkdo z rodiny zabloudil,

staèilo vzpomenout si, s kým vejce jedl, bezpeènì
se vrátil domù.
Velikonoèní pondìlí, postaru Èervené pondìlí
je dozvukem slavnosti vzkøíšení. Má dodnes velmi
živé lidové tradice: pomlázka, koleda. Pomlázka
z vrbových proutkù má obdaøit dívky a ženy
ohebností a svìžestí, aby byly vždy mladé a plodné,
do domu pøinášela úrodu, blahobyt a štìstí.
Koledníci jsou obdarováni zejména malovanými
vajíèky, které jsou prastarým symbolem života.
Kromì pomlázky (žíla, korbáè, tatr, dynovaèka,
šlehaèka, metla) se na Moravì a na Slovensku drží
zvyk polévání vodou; voda o Velikonocích mìla
symbolický význam nejen jako oèista, ale i zdraví.

Kdo vydržel tyto øádky èíst, tomu pøejeme,
jako i ostatním, radostné aveselé Velikonoce.
...

Použitáliteratura:
Šiler, Vladimír: Církevní liturgický rok. 2.díl.
Ostrava, Ateliér Milata 1995. 26 s. Rameš, Václav:
Na Velký pátek se zemì otevírá. In: Táborské noviny
- nedìlní kanape, è.14, 3.4.2004, s.2. Rozov,
Michaela: Místo pomlázky pesach. In: Lidové
noviny, 19.4.2003,str 29.Soukromý archiv.
- ap -

Co možná netušíte...
ŠKOLNÍ KOLO
V RECITAÈNÍ SOUTÌŽI
Koncem mìsíce února se již pravidelnì koná
na naší škole školní kolo v recitaènísoutìži.
Tato soutìž nabývá na oblibì. Dùvodù je více.
Jednak na škole pracuje dramatický kroužek, jehož
èlenové zde zúroèují celoroèní práci, jednak se
pøihlásili i další recitátoøi, kteøí soutìží každoroènì.
V letošním kole byla rekordní úèast, a to tøicet devìt
recitátorù. V loòském roce vítìzové postoupili až
do republikového kola. Proto i letos držíme palce,
abychom dobøe uspìli, jak v okresním kole, tak
i v kolech vyšších.
VÝSLEDKY SOUTÌŽE:
0. kategorie :
1. místo: M.Ray 1.A
1. kategorie :
1. místo: N .Sopková
2. místo: M.Šímová
3. místo: I. Švadlenová
2. kategorie:
1. místo: R.Rayová
2. místo: Jakub Švejda
3. místo: M.Pávková
3. kategorie:
1. místo: S.Rayová
2. místo: V. Šímová
3. místo: J. Hrubá
4. kategorie:
1. místo: M.Fišer,L. Panková
2. místo: D.Rayová
Základní škola - Školní ul.

POMÁHÁME PŘÍRODĚ
V měsíci březnu třída 8.A pod vedením
třídního učitele Mgr. Jana Pazourka uklidila
a vyčistila pravý břeh řeky Lužnice od
"bechyňské duhy" směrem na Hutě.
Na s b íral i j s m e v eli c e z a j ím a vý
a rozmanitý odpad, od PET lahví přes různé
obaly až po zrezivělé konzervy. Nabízí se
otázka, proč jsme s tím vůbec ztráceli čas?
Odpověď je prostá. Jsou možné dvě cesty,
někdo pouze kritizuje a nadává, jak je všude
nepořádek, ale sám pro zlepšení nic
neudělá, jiný zbytečně „nekecá“, sebere se a
jde něco dělat.
My jsme se vydali tou druhou cestou.
Možná náročnější, ale rozhodně účinnější.
Kdo jiný má totiž pomoci přírodě, když ne
člověk?
tř. uč. Jan Pazourek

Veřejné WC opět v provozu
Společnost Bytenes po odsouhlasení
Radou Města Bechyně zahájí od 1. dubna
2007 provoz veřejných WC v Bechyni. Doba
provozu je plánovaná až do měsíce října
2007. Otevírací hodiny jsou stanoveny takto:

duben - říjen
květen - září

9,00 – 18,00 hodin
9,00 – 20,00 hodin

Pro rok 2007 je provoz zpoplatněn a to:
Pánské WC
2,– Kč pisoár
4,– Kč kabinka
Dámské WC
4,– Kč kabinka
Miroslav Král,
jednatel spol. Bytenes Bechyně

AL eko - účetní kancelář s.r.o.
Přijmeme účetní na zkrácený pracovní
úvazek. Místo práce Radětice.
Tel: +420 603 590 545

KINO BECHYNÌ
DUBEN 2007
1. neděle, 20h

NOC V MUZEU

Komedie USA pro celou rodinu.
Mládeži přístupno, 108 min, 60,-Kč
6. pátek, 7. sobota, 20h

SÓLOKAPR

Premiéra barevného filmu Anglie - USA
Nejnovější film režiséra Woodyho Allena.
Do 12 let nevhodné, 96 min, 65,-Kč
8. neděle, 20h

SEJMI ESO

Svižná akční komedie USA.
Do 12 let nevhodné, 108 min, 60,-Kč
9. pondělí,17h, 20h

VRATNÉ LAHVE

Film Zdeňka a Jana Svěrákových
Mládeži přístupno, 95 min, 80,-Kč
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI
V případě zájmu promítáme i ve 22h
12. čtvrtek, 13. pátek, 20h

ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ

V hlavní roli Jason Statham (Kurýr).
Do 15 let nepřístupno, 87 min.60,-Kč
16. pondělí, 17. úterý, 20h

BABEL

Brad Pitt, Cate Blanchetová a Gael
García v oscarovém dramatu.
Do 15 let nepřístupno, 142 min, 70,-Kč
20. pátek, 21. sobota, 20h

APOCALYPTO

Premiéra barevného filmu USA
Velkolepý projekt režiséra Mela Gibsona
o starobylé říši Mayů a jejím zániku.
Do 15 let nepřístupno, 128min, 65,-Kč
22. neděle. 17h

ŠARLOTINA PAVUČINKA

MASOPUST - PROJEKTOVÝ DEN
NÁRODNÍ ŠKOLY
Dne 28. února 2007 probìhl na národní škole
pravý nefalšovaný masopust. Celé dopolední
vyuèování probíhalo v duchu masopustu. První
dvì hodiny dìti nacvièovaly masopustní písnì
a povídaly si o masopustních zvycích. Nìkteré
babièky dokonce napekly masopustní koláèe
a koblihy. Atmosféra proto byla dokonalá. Po
nastrojení do masek se dìti za doprovodu muziky
a halasného bubnování vypravily po budovì školy
a dále do ulic našeho mìsta. Po prùvodu se všichni
sešli v tìlocviènì, kde probìhla soutìž o nejhezèí
masky a pokraèoval masopustní rej. Akce se
vydaøila. Dìti dostaly pochvalu od pana øeditele,
který každého odmìnil sladkostí. Tato akce urèitì
do školy patøí. Dìti se tak seznámí se starými
tradicemi našich pøedkù, které tak neupadnou
v zapomìní.

Rodinná podívaná o malém prasátku.
Mládeži přístupno, 97 min, 60,-Kč
23. pondělí, 24. úterý, 20h

GOYOVY PŘÍZRAKY
Mikrona holding s.r.o.Týn nad Vltavou

přijme:

l

l
l

úpravá ř v ody - obs luha
ne u tr a li z a č n í s ta n ic e
(v případě potřeby zajistíme
proškolení)
obráběč kovů
obsluhy CNC strojů

Informace na tel. 385 774 139

Dvořák a Kníže s.r.o.

Film Miloše Formana s Javierem
Bardenem a Natalií Portmanovou
v hlavních rolích.
Do 15 let nepřístupno, 106 min, 70,-Kč
26. čtvrtek, 27. pátek, 20h

KRÁLOVNA

Příběh, který zasáhl celý svět.
Do 12 let nevhodné, 97 min, 60,-Kč
28. sobota, 20h, 29. neděle, 17h

MOST DO ZEMĚ TERABITHIA

Dobrodružné rodinné fantasy podle
úspěšného bestselleru Katherine
Patersonové.
Mládeži přístupno, 95 min, 60,-Kč
30. pondělí, 1. úterý, 20h

HANNIBAL - ZROZENÍ
Vstupte do mysli Hannibala Lectera.
Do 15 let nepřístupno. 120 min, 60,-Kč

Základní škola - Školní ul.

Přijmu:
traktoristu-kombajnéra

l
l
l
l

poøez kulatiny
stavební øezivo
paletové pøíøezy
prodej palivového døeva

Nabízím práci s moderní zemědělskou
technikou. Požaduji spolehlivost.
V případě potřeby zajistím byt.

Týn Nad Vltavou, tel: 602 108 396
e-mail: janovsky.frantisek@tiscali.cz

DRUŽSTVO MLADÝCH HASIÈÙ
SDH BECHYNÌ NA MISTROVSTVÍ
REPUBLIKY
Dne 24. 2. 2007 se družstvo mladých hasièù
SDH Bechynì ve složení: Sopko Pavel, Lálová Eva,
Èervinka Ondøej, Škaloud Jiøí, Rypáèek Jiøí,
Rypáèková Lucie, Pavlasová Iveta, Ryba Lukáš,
Krubl Jan a Doudová Martina zúèastnilo XVI.
Halového mistrovství Èech, Moravy, Slezska
a Slovenska v Havíøovì.

3.místo ve štafetì 4x40m v mezinárodní
konkurenci (zúèastnila se i družstva Polska a
Slovenska). Tímto skvìlým výkonem se Bechynì
vyšplhala ve výsledkové listinì na celkové
10. místo, které jepro všechnyvelkýmúspìchem.
Všichni, kteøí jsme s nimi tento napínavý den
v Havíøovì prožívali, víme, že dìti daly do závodu
opravdu všechno - své znalosti a dovednosti, velké
srdce hasièe a snad i hrdost z možnosti
reprezentovat svou školu, své mìsto Bechynì,
okresní sdružení hasièù Tábor a krajské sdružení
hasièù Èeské Budìjovice. Za to jim, nejen od nás
vedoucích,patøí velké DÍK.
Vedoucí: Rypáèek Jiøí, Widlová Marta, Kálal
Vladimír, RybováRenata, Sopková Jitka
Velitel: Douda Miloslav
Kamera: PokornýPetr

Podìkování sponzorùm
10. bøezna 2007 se uskuteènil tradièní
hasièský ples poøádaný SDH Bechynì. Ples se
vydaøil, bavila se starší i mladší generace, hrála

originální jihoèeská Keramièka, založená
v Bechyni, a to do pùl ètvrté stále naplno i v inovovaném repertoáru moderních žánrù. Všem se
moc líbilo, bylo vzpomenuto tradiènì „Hasièi do
kola“ na naše kamarády a známé, kteøí již na bále
nemohli být. Život je nemilosrdný, všichni uctili
jejich památku, ticho naplnilo celý prostor KD.
Na plese panovala nefalšovaná sousedská
nálada. Hasièský ples má každoroènì bohatou
tombolu díky našim sponzorùm, kteøí velice
pøispìli na èinnost naší organizace a na veøejnì
prospìšnou práci pro naši organizaci a výchovu
generace mladých hasièù pro další život naší již
133 leté tradice. V té samozøejmì i nadále budeme
pokraèovat a budeme stále chránit Vaše domovy,
zdraví a životy, pøispívat k lepšímu životu zde
v Bechyni a okolí. Ještì jednou dìkujeme všem
sponzorùm a pøíznivcùm hasièù, kteøí nám buï
fandí, nebo nás i podporují v tak nebezpeèném
koníèku nároèném na èas, o který pøichází naše
rodiny. A Vám vydrží po celé další období
optimizmus, pøejeme hodnì zdraví, štìstí a mnoho
úspìchù ve Vašem podnikání.
Za SDH Bechynì - velitel hasièù

Letos pøijelo na tyto prestižní závody pøes 80
družstev. Ve starší kategorii, kde Bechynì mìla
zastoupení, bylo 50 soutìžních kolektivù. V tomto
rekordním poètu úèastníkù se naši „borci“
neztratili. Všichni se snažili o co nejlepší umístìní
ve tøech soutìžních disciplinách - štafeta dvojic
22.místo, uzlová štafeta 8.místo a rozhodující
disciplínaštafeta4x40m s pøekážkami 3.místo.
První disciplina možná i díky velké nervozitì
nedopadla úplnì podle pøedstav, ale 22.místo z 50
kolektivù se jen stìží dá nazvat neúspìch. Snad
právì to vyburcovalo naše družstvo k dalším
bojùm.
O to víc nás potìšily výsledky v dalších
disciplinách. 8.místo v uzlové štafetì a úžasné

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
ŠACHISTI
4. bøezen 2007 - 9. kolo: 1. jè divize
Reality Horòák Bechynì A - Jindøichùv Hradec
5,5:2,5
Jindøichùv Hradec jsme neporazili už nìkolik
let, ale vzhledem k tomu, že už nám o moc nejde
(nemùžeme ani postoupit ani vypadnout),
nastupovali jsme k zápasu s tímto soupeøem
uvolnìnì. K pohodové atmosféøe pøispìly
i pøátelské vztahy nìkterých jednotlivcù. Pohodu
v našich øadách zvýšil brzy David Mazur, který
pøechodnou obìtí figury oslabil èerná pole okolo
èerného krále a rychle využil tuto slabinu v pozici
protihráèe - 1:0. Pavel Malý èernými figurami
udržel nebezpeèného soupeøe a ani v koncovce se
nepodaøilo nikomu z hráèù získat pøevahu a byla z
toho remíza - 1,5:0,5. Pepík Janeèek se odvážnì
pustil do nejlepšího hráèe hostù, ale ten úspìšnì
odrazil všechny hrozby a partie skonèila smírnì
2:1. Vráa Šastný nemìl úplnì nejlepší den, dostal
se do tìžké pozice, pod tlakem ztratil nìkolik pìšcù,
ale nevzdal to a okamžitì využil nepøesnosti
protivníka. Ten pod hrozbou matu zachraòoval
remízu vìèným šachem - 2,5:1,5. Lojza Bartoš má
parádní sezónu a potvrdil to i dnes perfektním
pozièním výkonem, který dotáhl až do vítìzného
konce - 3,5:1,5. Své aktivní postavení nedokázal
v celý bod promìnit Venca Hašek a jeho soupeø
udržel remízový pomìr materiálu - 4:2. Pavel
Houdek taky zahrál výbornì poziènì, nalákal
soupeøovy figury na královské køídlo a pak rázným
prùlomem na køídle dámskémrozhodl partii ve svùj
prospìch - 5:2. Štefan Bernáth získal v zahájení
malou pozièní výhodu, ale ztratil pøi tom èas na
dokonalý vývin svých figur a souhru se mu

nepodaøilo obnovit až do konce partie, která
nakonec skonèilaremízou - 5,5:2,5.
Zbývající zápasy:
18.03. 2007 - Veselí nad Lužnicí - Bechynì A 01.04.
2007 - Bechynì A - Spartak Sez. Ústí (hraje se v
"lesním uèilišti")
3. bøezen 2007 - 8.kolo: 3. jè divize
Tatran Suchdol n. Lužnicí - Reality Horòák Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedposlední kolo 3. divize nás zavedlo do
„pohranièního pásma“. Nejvzdálenìjší soupeø pro
nás nebyl hrozbou, a tak jsme se bavili tím, že
jedeme na Vídeò a dobrou náladu nám nevzalo ani
malé bloudìní po Suchdole pøi hledání domácí
hrací místnosti, která se ukrývala na místním
stadionu. Svou povìst potvrdilrychlýDavid (Mazur
- pozn. autora), který opìt jako první pøeválcoval
svého protihráèe - 0:1. Pak ale nešastnì pøehodil
tahy Jarda Alexa a bylo srovnáno - 1:1. Míla
Hrubant ovšem rozehrál ostrou partii, eliminoval
protivníkovy snahy na dámském køídle a zaútoèil na
èerného krále. Útok "jako za mlada" domácí hráè
nevydržel, a tak jsme opìt vedli - 1:2. O výsledku
zápasu rozhodl Jirka Habeš, který v remízové
koncovce využil zaváhání soupeøe a získal jasnou
pøevahu, znamenající další bod na šachovnici
a celkové vítìzství - 1:3. Zápas byl vyhraný,
kamarádi jasnì dávali najevo, že mají žízeò, a tak
Štefan Bernáth v lepší pozici navrhl protihráèi
remízu a ten ji s úlevou pøijal. Tøi bodyza výhru tedy
putovaly do Bechynì, která si tímto výsledkem drží
pìkné druhé místo.
Zbývající zápas:
31.03. 2007 - Bechynì B - Tábor senioøi (hraje se
v "lesním uèilišti")
V. Šastný
18. bøezen 2007 - 10. kolo: 1. jèdivize
Beseda Veselí nad Lužnicí - Reality Horòák
Bechynì A 2,5:5,5

Veselí nad Lužnicí patøí mezi družstva, která
nám v posledních letech dìlají problémy a pøíliš se
nám s nimi nedaøilo. Byli jsme však v pohodì, i když
nám chybìly dvì opory z pøedních šachovnic.
Prostì si závìr sezóny vychutnáváme a užíváme si
skvìlou atmosféru v naší skvìlé partì. Domácí taky
nastoupili oslabeni, a tak se rozpoutal vyrovnaný
boj.
Jako první svou partii rozhodl Honza Marek
a potvrdil, že vysokohorská pøíprava se vyplácí
i v šachu. (Honza strávil dva mìsíce v Jižní
Americe, prolezl Andy køížem - krážem vyšplhal až
do úctyhodné výšky 6100 m.) Poziènì pøehrál
svého soupeøe a bitvu rozhodl ziskem figury - 0:1.
Na 0:2 zvýšil o pár minut David Mazur, který opìt
pøedvedl svùj trpìlivý výkon podložený výborným
propoètem. Zápas ovšem zdaleka nebyl rozhodnut,
pøedevším, když Venca Hašek dnes nebyl ve formì
(že by ten pád ráno pøi nastupování do vlaku?) a od
zaèátku stál špatnì - 1:2 a Štefan Bernáth dnes
pøedvedl nìkolika násobnou „slepotu“ (za kterou
vdìèí svým nohejbalovým kamarádùm, kteøí den
pøedtím oslavovali úspìšné úèinkování na turnaji
dvojic) a bylo 2:2. Naštìstí se Pavel Malý vymotal
ze zapeklité situace a využil svého volného pìšce
v další zisk pro naše družstvo - 2:3. Ètvrtý bod
pøidal Vašek Absolon, který svého protihráèesevøel
"do kleští", ale nevyužil nìkolik pøíležitostí zakonèit
partii obìtí s matovým útokem. Jeho pøevaha se
však pøece jenom potvrdila - 2:4. Lojza Bartoš sice
chvilku stál podezøele, ale znovu potvrdil, že letos
má skvìlou formu a pøevrátil misky vah na svou
stranu. Pøesnou hrou promìnil výhodu kvality
v rozhodující bod - 2:5. Vráa Šastný vzápìtí
uzavøel smírnì svou partii, kde oba soupeøi museli
pøedevším pasivnì hlídat své pìšákové slabiny
- 2,5:5,5. Tato výhra nám pøed posledním kolem
zajistilatøetí místo vtabulce
Štefan Bernáth

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVA
DÍVEK
6.3.2007
Gymnázium Soběslav - SPŠK Bechyně 1:13
(1:6)
Branky:
4 - Ranglová, Kopfov á, 2 - P. Hrychová,
Š. Hůrková, 1 - E. Majerová
Sestava:
v brance - Ivča Prouzová
v poli - Pav ča Hrychová, Štěpi Hůrková,
Marís Kalivodová ©, Aduš Kopfová, Elis
Majerová, Jana Nováková, Kája Ranglová,
Markéta Vávrová
Další p řátelský zápas v Sobě slavi
sk on č il o p ě t na š ím je dn o z na č ný m
vítězstvím, i když zač átek tomu moc
nenasvědčoval. Počáte ční tlak p řinesl jen
pár nevyužitých šancí a soupe ř ky z
ojedině lého protiútoku prostřelily Ivč u v
bráně a vedly. Zahazování šancí vesele
pokrač ovalo a do 12. minuty bylo pořád na

KANOISTIKA - TJ JISKRA
BECHYNĚ
Kanoisté bechyňského oddílu se
připravují na další náročnou sezónu. Zimní
přípravě přálo na rozdíl od minulé zimy
počasí, takže se dalo trénovat v podstatě
pořád na vodě. Jinak také tréninky
probíhaly v tělocvičně. Na poslední
dubnový víkend chystá oddíl tradiční
závody ve sjezdu na divoké vodě na trati
Dobronice - Hutě. Fanoušci tohoto sportu
se mohou přijít podívat do cíle, který je pod

ukazateli 1:0. Pak to konečně zlomila
krásnou individuální akcí Pája Hrychová.
Vzala m íč u naší branky a její sólo přes celé
hřiště zastavila až síť v brance soupeřek. A
už se to sypalo. Pěkné akce končily střelbou
a skóre nar ůstalo. Aduš Kopfová se do
poločasu trefila dvakrát a Kája Ranglová
dokonce třikrát. Ve druhé půli už holky
soupeřky k ničemu nepustily a k úspěšným
střelcům se ještě p řidaly Eliška Majerová a
Ště pánka Hůrková. A hejno jasných šancí
ještě zůstalo bez využití.
Byl to urč itě výborný trénink. Celý zápas
odchytala Ivč a Prouzová. Za gól nemohla a i
když toho na ní moc nešlo, ukázala dobrý
přehled v brankovišti a v rozehrávce.
Všechny holky odehrály dobrý zápas.
Vyzdvihnout je třeba střelce Káju Ranglovou
a báje č né ho tvů rce hry a geniálního
nahrávače Páju Hrychovou, kterou ještě dost
omezovaly zdravotní problémy. Nejlepší na
hřišti ale tentokrát byly Aduš Kopfová s
Eliškou Majerovou.

OKRESNÍ PŘEBOR VE
FLORBALU
Dne 22. 2. 2007 se žáci 5.tříd naší školy
zúčastnili okresního přeboru škol ve florbalu.
Tento turnaj se uskutečnil v nové hale v
Chotovinách u Tábora. Soupeřila spolu
družstva 12 základních škol, která byla
rozlosována do tří skupin po čtyřech týmech.
Naši chlapci se ve skupině utkali s Mladou
Vožicí(0:0), ZŠ Světlogorská(3:1) a Mikuláše
z Husi (2:1).
Těmito výsledky si zajistili postup mezi tři
nejlepší týmy okresu.
V tříčlenném finále nejprve podlehli
Malšicím 0:1, remizovali s celkovým vítězem
ZŠ Helsinská 1:1 a obsadili tak krásné třetí
místo v této kategorii.

V.Šťastný

mostem na Hutích. Protože náš oddíl chce
rozšiřovat členskou základnu o mladé
naděje, bude každou dubnovou středu v
16:00 v loděnici TJ Jiskra pořádat nábor
nových členů, především z řad mládeže do
14 let. Zájemci se naučí základům jízdy na
kanoi a kajaku, pokud se dostanou na
odpovídající úroveň, změří své síly na
veřejných závodech. Již tradiční 7. Ročník
RAFTOVÝCH ZÁVODŮ se bude konat 14.
července 2007 pod Bechyňskou duhou.
za oddíl kanoistiky pazi

Výsledky:
ZŠ Bechyně - Mladá Vožice
ZŠ Bechyně - ZŠ Mikuláše z Husi
ZŠ Bechyně - ZŠ Světlogorská
Finále :
ZŠ Bechyně - Malšice
ZŠ Bechyně - ZŠ Helsinská

0:0
3:1
2:1
0:1
1:1

Základní škola - Školní ul.

Informace z tenisového oddílu Bechyně
Rozlosování Jihočeské divize smíšených družstev dospělých pro rok 2007
1. kolo
2. kolo
3. kolo

28. 4. NT 6. 5.
5. 5.
13. 5.
12. 5.
20. 5.

4. kolo
5. kolo

19. 5.
2. 6.

26. 5.
10. 6.

TK Kaplice A
Bechyně A
TJ TK MANE
Hluboká n.V. A
J. Bechyně A
J. Bechyně A

6. kolo
7. kolo

9. 6.
23. 6.

24. 6.
30. 6.

TK Pelhřimov A
J. Bechyně A

MICRO-EPSILON

Czech Republic, spol. s r.o.

Hledá nové
pracovníky
na tato volná
pracovní místa

Czech Republic, spol. s r.o.
Na Libuši 891, 391 65 Bechyně
Tel.:+420 381 213 011
Fax:+420 381 211 060
email: info@micro-epsilon.cz
http://www.micro-epsilon.cz

Bechyně A
TK Tábor A
Bechyně A
TK Tábor A,
LTC TS
Č. Budějovice B
J. Bechyně A
LTC Humpolec

KONTROLOR
Jedná se o vstupní, výstupní a
mezioperační kontrolu mechanických
dílů.
Požadujeme:
- Minimálně SOU se strojním
zaměřením.
- Dobrou znalost výkresové
dokumentace.
- Ochotu učit se novým věcem.
NÁSTUP NA VÝŠE UVEDENOU
POZICI JE MOŽNÝ IHNED!

Začátky všech utkání jsou v 9.00 hodin.
Postup: Do II. ligy postupuje vítěz jihočeské divize. Do vyšší
skupiny KP postupuje vítěz z dané skupiny, v případě žádného
sestupu z II. ligy postupují do vyšší skupiny 2 nejlepší družstva z
dané skupiny.
Sestup: Do jihočeského přeboru závisí na počtu sestupujících
jihočeských družstev z II. ligy 2007: p ři sestupu 4 dr. z II. ligy
sestupují 4 poslední družstva . Do nižší soutěže 3 dr. - 3, 2 dr. - 2,
1 dr.-1.

Rozlosování Krajského př eboru IV. smíšených
družstev dospělých pro rok 2007
1. kolo
2. kolo

28. 4.
5. 5.

NT

6. 5.
13. 5.

TK Pelh řimov C
J. Bechyně B

Velenice
3. kolo 12. 5.
4. kolo 19. 5.

J. Bechyně B
TJ Loko
České

20. 5.
26. 5.

Slavoj Pacov

5. kolo
6. kolo

2. 6.
9. 6.

10. 6.
24. 6.

7. kolo

23. 6.

30. 6.

J. Bechyně B
SKT Planá
nad Lužnicí
J. Bechyně B
TJ Loko Veselí
nad Lužnicí
J. Bechyně B

J. Bechyně B
TK Ostrovec
J. Bechyně B
LTC Velešín B

Začátky utkání jsou v 9. 00 hodin.
Při větším počtu utkání na týchž dvorcích ve stejný den zahajuje
nejdříve utkání nejvyšší soutěže a potom postupně utkání soutěží
nižších. V př ípadě posunu začátků utkání je po řádající oddíl povinen
písemn ě oznámitzměnu soupeři 14 dníp ředem.
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