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+Vítání občánků 

Dne 10. června 2008 byli přivítáni 
s ta ros tou města  Bechyně,  panem 
Mgr. Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci : 
Jakub Bučinský, Zuzana Dvořáková, Jan 
Honsa, Lukáš Kodad, Daniela Kováčová, 
Aleš Láznička, Jakub Nebesař, Hana 
Picálková, Ondřej Porod, Mariana Řezáčová, 
Tereza Řezáčová, Mikuláš Semerák, Matěj 
Sýkora, Eliška Šťástková, Josef Vlček. 

+Životní jubilea 
červenec 2008

88 let Alexová Růžena
87 let Burianová Anastázie
86 let Kolář Jan
85 let Haškovec Václav, Prošková Anna
83 let Čížková Libuše, Hejlíková Milada, 

Hovorková Vlasta, 
Matyásková Anna

82 let Staňková Drahomíra
81 let Haškovcová Anna, Kavan Vladimír
80 let Malíková Jaroslava, 

Neškodný Josef, 
Roesslerová Blanka 

79 let Pítrová Věra
78 let Cikánek Josef, Kroupa Milan, 

Vomáčková Růžena
77 let Budková Růžena, Hršel Jiří, 

RSDr. Michal Otakar, 
Pluhařová Božena,
Řeháková Jarmila

76 let Peterková Libuše, Ševčíková Marie

srpen 2008
93 let Kotlínová Anna
87 let Vitoušek Karel
84 let Kovandová Marie
83 let Šimůnková Emílie
82 let Tůmová Božena
81 let Bětík Miroslav, Jánský František, 

Karlíková Jitka
80 let Rokoská Marie
79 let Hořejší Růžena
78 let Husa Václav, Nosálková Ludmila
77 let Danák Jozef, Fábera Václav, 

Hrádek Miloslav, Kardová Marie, 
Král Bohumil, Nosálek Jan, 
Piskačová Marie

76 let MUDr. Ingrová Helena, 
Oščádalová Libuše

75 let Bouška Jiří, Šťastný Josef

+
Krátce z jednání 
zastupitelstva 
11. 4. 2008

- Schválena obecně závazná 
vyhláška č. 3/2008 o stanovení pravidel pro 
pohyb psů na veřejných prostranstvích 
a vymezení prostor pro volné pobíhání psů.

- Schválena obecně závazná 
- Schválen prodej dalších tří parcel vyhláška č. 5/2008 o zrušení obecně 
pro stavbu rodinných domů v nově budované závazné vyhlášky Města Bechyně č. 15/95 
obytné zóně za sídlištěm 5. května. o jednotné evidenci technického vybavení 
Z původně nabízených 52 parcel zůstává a digitální technické mapě města Bechyně.
k prodeji 16.

- Rozhodnuto o ukončení platnosti 
- Schválen prodej pozemků č. par. stávajících podmínek pro prodej městských 
1562/1, 1562/3, 1562/4 a 1562/10 v k. ú. bytů k 31. 12. 2008. Na další jednáni 
Bechyně společnosti Aventure s. r. o. za zastupitelstva bude předložen návrh nových 
kupní cenu ve výši 2.592.850,- Kč. Zároveň podmínek pro prodej bytů.
byl zastupitelstvem vydán souhlas spole-

- Schválen prodej části pozemků čnosti Bytenes Bechyně spol. s r. o., aby 
č. par. 1480/49 v k. ú. Bechyně žadatelům, směnila se společností Aventure s. r. o., 
kteří mají tyto části pozemků připloceny ke stavbu haly (garáž, dílna, BH, kotelna), 
svým zahradám již od začátku užívání stavbu haly (sklad), plechový přístřešek 
nemovitostí. Jedná se o lokalitu sídl. a plechový sklad, pozemek stp.č . 1563/8 
5. května. Tímto prodejem dochází a část pozemku č. par. 1563/3 za stavbu nové 
k odstranění nesrovnalostí zjištěných v rámci haly jako náhradu za uvedené stavby, a to 
příprav na digitalizaci celého města bez jakéhokoliv finančního vyrovnání. 
a k majetkovému vypořádání.Společnost Aventure s.r.o. má zájem 

v y b u d o v a t  n a  t ě c h t o  p o z e m c í c h  - Neschválen záměr prodeje části 
supermarket. lesního pozemku č. par. 2656/7 v k. ú. 

Hvožďany u Bechyně a zatížení pozemků - Zastupitelé projednali Zprávu 
č.par. 2656/7, 2656/2, 2656/13, 2656/6, o výsledku přezkoumání hospodaření Města 
2656/12 a 1134/2 v k. ú. Hvožďany Bechyně za rok 2007 a schválili závěrečný 
u Bechyně věcným břemenem. Jedná se účet města Bechyně s celoročním 
o pozemky v lokalitě bývalého chatového hospodařením města Bechyně za rok 2007, 
rekreačního střediska Astir ve Hvožďanech.a to bez výhrad.

- V souladu s výsledky voleb členů 
osadn ího  výboru  ve  Hvožďanech  Všechna ostatní usnesení zastupitelstva a 
zastupitelstvo rozhodlo, že členy osadního jejich úplná znění jsou zveřejněna na úřední 
výboru se stávají Jan Hruška, Vlastislav desce a na webu města, případně jsou k 
Hovorka, Václav Veselý, Ing. František nahlédnutí na MěÚ.
Vaníček a Dita Klasnová. Na návrh členů (fs)
výboru byl zvolen předsedou osadního 
výboru ve Hvožďanech pan Vlastislav 
Hovorka.

- Schválena změna zřizovací listiny 
Kulturního střediska města Bechyně. Změna 
se týká konkretizace předmětu činnosti 
Městského muzea.

- Schválena obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2008 o stanovení místního 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 
a obecně závazná vyhlášku č. 2/2008 
o stanovení koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitosti u staveb.



Takto probíhala pro lázeňské hosty z 16. století a základem léčby byly léčivé držel Petr Vok z Rožmberka (po roce 1569) 
a návštěvníky letní doba městečka, pro prameny. V dalším dokumentu se za základ se začínají poměry měnit. Renesanční 
Bechyňáky náročná pracovní aktivita podle léčby považuje slatina, 16. století zůstává, myšlenky, životní styl a společenský život 
zaznamenaných i nezaznamenaných ale prameny prý byly objeveny až na propagovaný Petrem Vokem jako 
vzpomínek pamětníků z 20. století. počátku 18. století. Po další dvě století se renesančním velmožem evropského 

Rádi využíváme článek pana RNDr. léčilo rašelinou i vodou. Dnes je hlavním formátu, byl podhoubím pro změny. I pro 
Milana Šťávy „Příspěvek k historii Lázní léčebným médiem rašelina, ale co platí pro změny názorů na hygienu, léčení nemocí, 
Bechyně“, doplnili jsme jej některými všechny lázně i klid, odpočinek, příjemné likvidaci morových a cholerových epidemií. 
vzpomínkami pana RNDr. Jiřího Bumerleho okolí, péče o pacienty, trochu toho I založení bechyňského „špitálu“ bylo 
a dobovými materiály, včetně fotografií. potřebného „rozmazlování“. realizací těchto snah.

„Příspěvek“ proto, že nevycházím Jak to tedy asi mohlo být se založením? Po dobu dalšího šternberského 
z vlastního studia archivních pramenů (což V první polovině 16. století za vlády panování v Bechyni (1596-1715) není 
bych jako laik asi neuměl), ale přebírám již Šternberků a Švamberků to asi nebylo. Ti o osudu lázní zmínky. Léčba byla založena 
publikované údaje a doplňuji je o své názory patrně měli hodně práce s likvidací na využívání pramenů, z nichž charakte-
na vše přečtené o Bechyni. následků husitských válek, povznesení ristické byly dva: Karlův a Mariánský. První 

Všechna pojednání o Lázních Bechyně hospodářství a zabývali se i takovými zaznamený rozbor vody pochází z roku 
a jejich historie začínají větou: Lázně problémy, jak udělat zasedací pořádek při 1727, který provedl lékárník Frey 
Bechyně jsou jedny z nejstarších hostinách a nutností řešit dědické problémy. z Jindřichova Hradce
v Čechách. První zmínky se datují V druhé polovině 16. století, kdy panství A Jungmann v roce 1831 uvádí, že 

Kudy šla historie
pozvánka do lázní

Lázeňská saisona je v plném proudu, vily v Lázních i ty soukromé a pronajatá místa v okolních domech praskají ve 
švech. Nejen léčebné procesy, ale i společenský kvas vrcholí svými koncerty, večírky, věnečky, karnevaly, přátelskými 
setkáními. Všechna restaurační zařízení jsou připravena se svou vzornou obsluhou, dobrým jídlem a vedle léčebných 
účinků lázeňských pramenů nabízejí i jiné lahodné moky.

A kdo volí raději samotu a klid, tomu se nabízejí krásné, upravené a pohodlné cesty a cestičky kolem lázní 
a blízkého okolí, vyhlídkové trasy (vyhlídka Libušin háj, Čechova, Heydukova, zátiší Hálkovo, Dvořákovo, sedánka 
Vrchlického) a výlety i do vzdálenějších míst.

Také o sportovní vyžití je postaráno: lázeňská plovárna, projížďky na lodičkách po krásné Lužnici, tennisové kurty, 
kulečníky, kuželník, footballové hřiště, volleyball, rybolov, střelba na terč a hliněné „holuby“, turistika…

Zábavu poskytují společenské výlety, občasné divadlo, nedělní bio v Sokolovně, koncerty. Lázeňský salon 
poskytuje i klidnou zábavu, čítárnu, bohatou knihovnu, piano, harmonium, americké cottagové varhany.

Libuše ŠárkaKrok

Božena Restaurační budova



Johann Jakub Gelhausen popisuje v roce problémů, i když se poté provdala za Krátký s manželkou Františkou, kteří 
1730 v Bechyni „luxusně“ vybavenou lázeňského lékaře Ludvíka Kuhla (viz příští předt ím v lastn i l i  ve lkou hospodu 
lázeňskou budovu. Vzhledem k tomu, že to historická exkurze). V roce 1912 byla v Hamburgu, za 750 000 Kč. V roce 1934 
bylo v souvislosti s léčivými prameny, které zavedena nucená správa Spořitelnou rozšířil lázně o novou společenskou budovu 
tento lékař vědecky prozkoumal, lze města Bechyně pod vedením Antonína (jídelnu pacientů), rozšířil stávající objekty 
předpokládat, že šlo o extravilán města na Procházky. Tato Spořitelna financovala a provoz lázní zmodernizoval. Tuto dobu lze 
místě dnešních lázní a pozemcích rekonstrukci lůžkové části a strojního považovat za dobu největšího rozkvětu 
paarovského velkostatku. Jak jsme se vybavení nákladem 60.000 K. Po dostavbě lázní. Sjížděli se sem klienti z celé republiky 
všichni bechynští žáčci učili, šlo o lázně byly lázně prodány za 197.200 K Janu i ze zahraničí. Poskytované kůry měly 
slatinné a prameny arseno-lithnato- Emanuelu Rysovi z Malšic, továrníkovi vynikající ohlas a vracely pacientům zdraví 
železité. V roce 1901 prof. České university z Vídně. Lázně byly po dobu 1. světové nebo alespoň poskytovaly úlevu od potíží. 
Dr. Bělohoubek provedl rozbor Karlova války využívány pro rehabilitační léčení Díky lázním se město stává známějším, 
pramene a ten byl pak potvrzen jako důstojníků c. k. armády. proslulejším. V době sezóny sloužily 
pramen léčivý. V roce 1924 koupil lázně pan Josef budovy výhradně lázeňským hostům, ale po 

Kdo provozoval lázně do uvedené doby, 
nevíme. První známý nájemce je V. Černý 
v letech 1765-1781, který lázeňský chod 
provozoval a r.1768 přistavěl pět pokojů. 
V letech 1781-1806 se střídali nájemci: 
Václav Chalouš, Matěj Pacholík, Jan 
Vyškovský. V tomto období byly obnoveny 
stávající stavby a přistavěno několik 
lázeňských kabin. V roce 1806 převzal 
správu lázní hrabě Sikingen (poručník 
nezletilého knížete Karla Paara) a nájemce 
Fridrich Lederer se zasloužil o jejich 
rozmach. Dohledem nad lázněmi byl 
pověřen první krajský komisař v Písku baron 
Schirding, který vydal soubor nařízení pro 
lázně, jakéhosi předchůdce dnešních 
lázeňských statutů. Součástí vydaných 
nařízení byla i statistika a evidence hostů. 
Víme tudíž, že například v r.1808 bylo 
v červnu 39 pacientů, v červenci 79 pacientů 
a mezi hosty jsou jména Schwarzenbergů, 
hrabě z Vrtby, hosté z Hořic,Turnova a Lince 
(a to ještě nejezdily vlaky, jen poštovní 
dostavníky). Dále víme, že v tomtéž roce 
byli povoláni dva horníci, aby zachránili 
pramen, který „jako držátko od pera 
slaboučký vytékal“. V roce 1816 byly lázně 
prodány Janu Kartákovi, sládkovi z Lišova 
a Budějovic za 10 000 zlatých; po jeho smrti 
vede lázně vdova Marie se synem 
Antonínem. V r. 1859 budovy vyhořely 
a okamžitě byly rekonstruovány. V r. 1882 
lázně společně zakoupili Jan Suchan 
a Rosalie Lenková. V roce 1885 se stal 
majitelem Ludvík Vorel, Karel Šíma a Emil 
Erben. 1887 zakoupili další podíly Eduard 
Penížek, Růžena Zítová a JUDr. Ferdinand 
Tondr. V roce 1894 se stává majitelem Josef 
Dittrich, vdova Marie prodává lázně.

Další historie lázní nás již přiblíží téměř 
k jejich současné podobě. V r. 1904 kupuje 
lázně MUDr. Emil Schusswohl a jeho 
manželka Vojtěška. Lázně byly velkým 
nákladem přestavěny do současné podoby 
secesních hrázděných lázeňských domů. 
Maj i tel  však záhy tragicky umírá 
a manželka, která lázně zdědila v r. 1907, se 
dostává zrovna jako on do finančních 

sezóně byly zpřístupněny veřejnosti. Lázně 
tak nabídly městu důstojnou místnost ke 
společenským potřebám. Kdo by z nás 
starých nepamatoval plesy konané 
v lázních! Kapacita sálu byla veliká, ale i tak 
nestačila poptávce. Majitel nikdy nesvolil 
k přeplnění sálu. Hostů mohlo být vždy jen 
tolik, kolik bylo židlí. Stoly byly dopředu 
zadané. Sál byl vkusně vyzdoben a večer, 
v den konání plesu, procházel pan Krátký 
senior sálem, vítal hosty a popřál každému 
příjemnou zábavu. Jeho holá hlava zářila, 
oči do široka rozevřené za kovovými 



Základní text RNDr. Milana Šťávy byl 
někdy protknut texty RNDr. J. Bumerleho 
a zajímavostmi z historických pramenů 
a starých fotografií.

Použité prameny:

Bucharovič, St. – Wieser,st.: Encyklopedie 
lázní a léčivých pramenů v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku.

Prášil, Jan: Vyhledávací průzkum pro 
stanovení ochranných pásem a opatření 
přírodních léčivých zdrojů Bechyně. Praha, 
Stavební geologie n.p. 1984.

Z materiálů Martina Gärtnera o historickém 
bádání vzniku Zářečí a hostince Dolní 
lázně.

Šatra, Josef: Kronika města Bechyně 1922.
Lázně Bechyně. Vodoléčebný ústav. 
Soběslav, Šmíd a spol. 1915.

obroučky brýlí, milý úsměv, vřelá laskavá lázeň se zahradou a mlýn. Tato stavba byla Dotřel, Jan: Z Tábora do Bechyně a okolí. 
slova přivítání, teplý stisk dlaně. To byl situována na tzv. zemské stezce z Orlíka na Praha, Körber (b.d.)
projev majitele lázní, projev, který z dnešní Soběslav v nynějším Zářečí a sloužila po 

Čámský, Bohumil: Lázně Bechyně. společnosti téměř vymizel. Plesy v lázních staletí střídavě jako lázeň, hostinec nebo 
Bechyně 1944 (?).měly vždy vysokou úroveň; bohaté večerní šenk. Možná i služby krásných lazebnic 

róby slečen a dam, vkusné večerní oblečení mimo dosah ctnostných měšťanek není 
pánů, vyzdobený sál. Lázeňská hudba možno vyloučit (po staletí se tu traduje 
vedená kapelníkem Josefem Matějkou pojem Dolní lázně, Na lázni). V 19.století se 
vyhrávala skladbu za skladbou. Členy zde soustřeďovala spolková činnost 
kapely byli bechyňští občané - Jarka Řehoř, dobrovolných hasičů a Sokolů.
Jaroslav Lenc, Evžen Illín starší, Josef 
Picálek a řada dalších. Josef Matějka přijal 
nabídku lázní na místo lázeňského 
kapelníka a kromě zábav jeho kapela 
vyhrávala o nedělích a svátcích hostům 
i místním při veřejných vystoupeních 
v parku. Majetkem lázní byl totiž i rozsáhlý 
lázeňský park. Manželka, paní Františka 
Krátká, byla osobností v kuchyni. Tehdejší 
kuchaři vzpomínali, když se jí nepozdávala 
polévka, tak třeba těsně před podáváním 
obědů museli uvařit polévku novou podle 
jejích představ a vytříbené chuti. 

Za 2. světové války byly lázně obsazeny 
Němci; byly zde umístěny německé děti. 

Po skončení války byl zde zřízen 
vojenský léčebný ústav pro sovětské vojáky. 
V prosinci 1945 jsou lázně navráceny 
majitelům, spravovány Sborovou národní 
správou a dále nemocenskou pojišťovnou 
soukromých zaměstnanců. Doba svobody 
byla velice krátká a tak se všechny plány 
majitelů lázní o rozšíření a zmodernizování 
neuskutečnily. V roce 1948 byly znárodněny 
a převedeny do Ústřední národní 
pojišťovny. 1. 10. 1952 došlo k převedení 
pod správu ROH a 1. 1. 1957 vzniká 
lázeňská organizace Čs. Lázně Třeboň 
n. p. a lázně Bechyně jsou jejím závodem.

Po restitučním řízení byly lázně vráceny 
asi v r. 1992 potomkům původních majitelů, 
kteří po radikálních rekonstrukcích 
lázeňských objektů a výstavbě nového 
lázeňského domu Olga s novými balneo-
provozy a ubytovací kapacitou zvýšili 
návštěvnost lázní na více než dvojnásobek -
500 pacientů). Hlavním posláním lázní je 
rehabilitace pohybového ústrojí. Lze jim jen 
přát, aby svou profesionalitou, vlídností 
a příjemným prostředím uspokojovaly pobyt 
svých klientů.

Ještě se zmíníme o Starých nebo 
Dolních lázních. Ty podle historických 
pramenů jsou nepoměrně starší. Jsou 
zmiňovány již kolem roku 1324, kdy Oldřich 
Pluh z Rabštejna, podkomoří království 
českého a zakladatel královského města 
Bechyně, si založil mimo hradby města 

Dolní lázně

Lázeňký dům Olga



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

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ
červenec
srpen 2008

Středa 23. července / 19.00 hodin / Malý sál / Vstupné 
dobrovolné
Bechynští ochotníci hledají pro svou nově nazkoušenou hru 
diváky, kteří vždy tak rádi chodili na naše představení, jakož 
i diváky zcela nepoznamenané. Věk a vzdělání nerozhoduje.
Shovívavost, jistá dávka tolerance a náklonnost k našemu 
ochotnému počínání podmínkou.
Nabízíme: hodinu a půl emocí, jemně humorné zápletky, 
drsného rozuzlení a užitečného ponaučení.

ZN: …A PŘECE SE HRAJE! 

Pátek 11. července / 19.00 hodin / park před KD
Koncert netradiční dudácké muziky pro všechny věkové 
skupiny.
Vstup zdarma.
V případě nepříznivého počasí v KD

DUHA

I.

VÝSTAVY

MALBY A KERAMICKÉ OBRAZY 
Heleny Schmausové - Shoonerové

Výstava potrvá do 31. srpna / Městské muzeum 
PO zavřeno, ÚT - NE 9 - 17

 “TVOŘIVÁ DÍLNA”putovní výstava

Do 17. července / Café-Bar U Hrocha Součástí výstavy jsou 
kolorované fotografie fotografky Lucie Svobodové.

SYMBIOZA 
Simony DVOŘÁKOVÉ a Filipa JANOUŠKA

18. července - 17. srpna / Café-Bar U Hrocha
Obrazová svědectví dvou rozdílných světů Muže a Ženy

DIVADLO

TAK TAKHLE TO BYLO

aneb ŽIVOT JE JEN NÁHODA

HUDBA

Sobota 19. července / 20 hod. / Přísálí KD / Vstupné 50,- Kč
Pro milovníky nejen lidových písní k tanci i poslechu hraje 
Mr. Driver alias Jája a Pája.

TANEČNÍ VEČER

Neděle 24. srpna / 15 hodin / Městské muzeum / Vstupné 
dobrovolné
Dechové trio Hudby Hradní stráže a Policie ČR: Daniel Blažek - 
klarinet, Václav Blahunek - klarinet, Jaroslav Ježek - fagot
hosté: Michael Cwach, USA - dudy, zpěv, Alice Janotová - 
housle, zpěv, bič.
Vojtěch Nudera - Divertimento F dur
František Kramář - Romance a Rondo ze Tria Es dur
Václav Pichl - Divertimento B dur
W. A. Mozart - Divertimento B dur
Leopold Mozart - Sedlácká svatba
české lidové písně v úpravě pro dechové trio
Julius Fučík - Skandální symfonie
Evžen Zámečník - Dvě grotesky
české lidové písně v úpravě pro zpěv, dudy, 2 klarinety 
a vozembouch

VLIVY ČESKÉ LIDOVÉ HUDBY NA HUDBU

KLASICKOU A PŘEDKLASICISTNÍ

Pátek 29. srpna / 19 h / Klášterní zahrada / Vstupné 60,- Kč

Vystoupí skupiny Hodně podně, Landship, Suicide 
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v KD

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

4. 7.-5. 7. 2008 
Bechyně

Vinohradský Quintet
Jazz it Out
Tarapaca Jazz 
Tam-Tam Orchestr
Chillout: Iron man

Císař Band
Maňana
Jam4U
Lanugo
Dj eliman

Vystoupení básníků:
Básník Ticho
Etiene Levi
Štěch 
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250,-Kč
v předprodeji

300,- Kč
na místěPÁ 19.00

SO 17.00

pivko
čajovna

klobásky
antikvariát

dětské hřiště

Pátek 23. srpna / Klášterní zahrada 
Open air koncert amatérských kapel z celé ČR.

ZVUK ZAHRADY - HYBAJ NA PLAC III 

dvoudenní open air koncert

BABY DISKOTÉKA 
Sobota 30. srpna / 17 hodin / Přísálí KD/ Vstupné 20,-Kč
Dětská diskotéka - rozloučení s prázdninami

PRO DĚTI i rodiče

Pavel Němec

S P O N Z O Ř I

+URSÍNY - OPTIK + DROGERIE IGOR SABO + + PENZION U PICHLŮ 
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II.

Klášterní zahrada

Pořádá KSMB za podpory 
Jihočeského kraje, MKČR,
sponzoři: Optik-Ursíny

Změna programu vyhrazena

PROGRAM

S U D O M Ě Ř I C E
U B E C H Y N Ě 

B E C H Y N Ě                              
XVI. ročník

Náves
Pořádají TATRMANI

21.00 hod.

DK Českokrumlovská scéna
 -František Zborník-

DVOJÍ PRAVDA O VILÉMOVI
Z ROŽMBERKA

14.00 hod. POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA
Divadelní soubor Tábor o. s.

21.00 hod. LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI
Divadelní soubor Tábor o. s.

Jean-Baptist Poquelin, zvaný Moliére

 

14.00 hod. STOLEČKU PROSTŘI SE
(nejstarší české pohádky)

Divadelní společnost Kejklíř
 -Luděk Richter-

21.00 hod. ROMEO A JULIE
Umělecká společnost Komedianti

Podle Williama Shakespeara
upravil a režíroval Vítězslav Marčík

III. ročník

Pátek 25. 7.

Sobota 19. 7.
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17.00 - 19.00 Divadlo KVELB
Průvod městem
Projevy, podpálení pomníku
Popelčina nejmilejší hra

19.00 - 20.00 ČERNÁ RODINKA 
Divadlo KVELB

20.10 - 21.00 NEBYL JEJÍ TÁTA
Dřevomorka

21.30 - 22.00 KUŘE
Tichý jelen

22.10 - 23.00 NEW EDITION F. H. T. and L.
Mýtus

10.30 - 11.15 ĎULÍK A KOKOLÁČ
Kocábka

11.25 - 12.00 MK3 
Vyhlášenínejlepšíhosouboruzevšech
souborůtrávysezúčastnivších

14.00 - 14.50 ELSINOR
 Matějka a spol.

15.00 - 16.00 ACH JULIE
Ne(z)řízené divadlo

16.00 - 16.15 MK3 netradičně tradiční jazz

16.15 - 17.15 O ČAROVNÉM KAMENI
DS Tábor

17.15 - 17.30 MK3 
17.30 - 18.15 DRÁKULOVINY

Hlásek

20.15 - 20.55 MOUCHA NA HLAVĚ
Prase na koni

21.00 - 22.00 OZNAČ SE A VYHRAJ

netradičně tradiční jazz

netradičně tradiční jazz

Divadlo V Soukolí
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6
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0
,-

představení vhodné pro děti VYUŽIJTE 50% SLEVY BLOKŮ PRO DĚTI 

Pátek 18. 7.

Sobota 26. 7. Neděle 20. 7.

25. - 26. 7. 18. - 27. 7. 

SPOLUPRÁCE A SPONZOŘI:
Obec SUDOMĚŘICE u Bechyně

Ministerstvo kultury, Jihočeský kraj
NIPOS-ARTAMA, ZUŠ Václava Pichla

ABACUS electric s. r. o., Radim Svoboda
Miroslav Zelenka Reklamní Atelier s. r. o.

PETRONELA s. r. o., Industry Technik s. r. o.
W PARTNER s. r. o. - výpočetní technika

ROSA spol. s r. o. Sudoměřice

Stanislav Kratochvíl, Martin Okrouhlica
Martin Houdek, Roman Šimon
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Neděle 27. 7.
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III.

V programu

se predstaví 

tyto kapely:

MALÁ DECHOVÁ HUDBA 
VITEJICANKA

BOZEJÁCI

TREBONSKÁ DVANÁCTKA

BABOUCI

VESELÁ MUZIKA 
NOVÉ HRADY

neděle

10. srpna
 13.00 hod.

Stadion
Bechyně

  180,- Kč
  150,- Kč
    50,- Kč

dospělí
důchodci

děti

2008
KULTURNÍ

S
T
R
E
D
IS

K
O

BECHYNE
MESTA

Generální partner

Finančně se podílí:

Jihočeský kraj

KERAMICKA
Konferuje

HELENA HÝNOVÁ

Zmena programu vyhrazena

XVI. rocník

1
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0
,-

6
0

,-

DUHA

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

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

Pondělí 15. - pátek 19. září / 9-12.30 hod. / Klubovna KD
Bezplatný kurz základního ovládání a užívání osobního 
počítače, internetu, bankovní karty a mobilního telefonu ve 
spolupráci s Attavena, o. p. s. Hlaste se na tel: 381 213 338 
nebo přímo v kanceláři KD.

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ

Sobota 6. září / 15.00 hodin až do pozdních večerních 
hodin s možností přespání v Klášterní zahradě
Zábavná soutěž v duchu známé televizní show s mnoha 
záludnými úkoly a zaslouženou odměnou pro děti starší 9 let.
Přihlášku do soutěže odevzdejte do 
konce srpna v kanceláři nebo knihovně KD. Počet účastníků je 
omezen, proto nečekejte na poslední chvíli.
Ve startovném 90,- Kč je zahrnuto občerstvení (buřty na 
opékání, limonáda, sušenky)

(najdete ji na další stránce) 

KLÍČE OD PEVNOSTI B...

Úterý 30. září / 19 hod. / VS KD / Vstupné 210,- 190,-150,- Kč
Komedie o tom, jak snadno spadnout do manželské krize a jak 
těžko z ní ven. Gejzír  trapasů a slovního humoru.
V režii Antonína Procházky hrají P. Nárožný, N. Konvalinková, 
K. Kaiserová, A. Procházka, L. Juřičková, M. Procházková, 
P. Kikinčuk/M. Zahálka, J. Hanuš/V. Dubnička 
V předprodeji v Café-Baru U Hrocha od 1. srpna

S TVOJÍ DCEROU NE

Zahájení kurzu v pátek 19. září v 19.00 ve velkém sále KD
Lektoři kurzu : Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné: 1000,- Kč, gardenka 300,- Kč
Přihlášky v kanceláři KD, tel. 381 213 338,
e-mail: program@kulturnidum.cz, www.kulturnidum.cz 
Přihlášky odevzdejte do konce srpna!

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

KURZY

Pondělí 21. července,18. srpna / 18 a 19.hod. / klubovna KD
Úterý 22. července,19. srpna / 18 a 19 hod. / klubovna KD

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE

Čtvrtek 3. - středa 9. července / prostory KD

KUM NYE

S P O N Z O Ř I

+ KULTURÁK PETRONELA s. r. o. + W PARTNER +

+ URSÍNY - OPTIK + ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ +

+ DRDA - ZÁMEČNICTVÍ + HUBÁČEK - AUTODÍLNA +

+ RESTAURACE NA RŮŽKU + MICRO-EPSILON s. r. o. +

+ DRDA - DOMÁCÍ POTŘEBY + C - SERVIS +

+ LÁZNĚ FELICITAS + STÁNEK ONDŘEJOVI +



Pozorní čtenáři jistě zaznamenali, že letní dvoučíslo našeho Zpravodaje chceme směrovat trochu letně lehkovážně. Proto i tento sloupek 
by měl být v tomto duchu. Náš starý svět věcí je převážně z ženského pohledu, i když by bez Vás, pánové, se neobejdeme při jejich tvorbě, 
výroby a nápadů.

Před další přehlídkou užitečných a krásných pomocníků Vám nabízíme pohled na tzv. „americkou kredenc“, na kterou nemají všechny ty 
naše moderní kuchyňské linky. Podívejte se a zamyslete se nad praktičností i estetikou tohoto nápadu. Snad je ještě i v Bechyni někde 
zachována, třeba modifikována do novější podoby.

  

  

          KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

Přihlašuji 
svou dceru/svého syna………………………………………...............................

věk dítěte ……let

 

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

 SOUHLASÍM                      NESOUHLASÍM  
s nocováním svého dítěte v klášterní zahradě

Podpis rodičů…………………............................................................................
*)nehodící se škrtněte

*)

------------ zde odstřihněte a odevzdejte v kanceláři KD nebo Městské knihovněBechyně       -------------------
Kapcita max. 20 dětí (věk 9-14let), 

ve startovném 90,- Kč je zahrnuto občerstvení (buřty na opékání, limonáda, sušenky)

Začátek : v sobotu 6. září 2008 v 15 hodin

 

Konec :
 

v neděli 7. září 2008 v 8 hodin

 

Telefon: 776 381 203, info na e-mail: program@kulturnidum.cz  

Nocující děti  budou  potřebovat: s  
h  ygienické potřeby, kartu zdravotní pojišťovny, baterku....  

pací  pytel,  karimatku, 
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KL CE OD PEVNOSTI B.....

Ze starého světa 
           věcí kolem nás

Miss Amerika
americký universální kuchyňský příborník, který 
obsáhne všechno kuchyňské náčiní, kávové, 
jídelní a nápojové příbory, jakož i úplnou 
zásobarnu všech potravin, koření a příprav 
k vaření. Všechno je na svém místě a stále po 
ruce!
    

Ohromná úspora času, práce a námahy.

Nejlepší dar pro každou ženu! Trvalá 
a praktická upomínka na výstavu soudobé

 kultury v Brně.
  

Českoslov. výrobek. Zákonem chráněno. 
Jediná prodejna v Československu:

Česká Práce, Brno, Cejl č. 18,
český nábytkový průmysl J. Novotný a spol.

Fotografie, ceníky a prospekty zdarma. 
Napodobení celku, částí, prospektů a reklamy 

se stíhá

Miss Amerika

Co, kdo, kde, kdy...



11. 7. od 19.00 hod. / park před KD 
DUHA netradiční dudácká muzika
   

18. 7. od 20.00 hodin / Zámecká jízdárna
Hradištan a Pražský 

filharmonický sbor
   

10. 8. 13.00 hod. / Stadion FC Bechyně
xvi. BECHYNSKÝ FESTIVAL 

DECHOVÝCH HUDEB
   

23. 8. /Klášterní zahrada
ZVUK ZAHRADY - Hybaj na plac III.
   

24. 8. od 15.00 hod. / Městské muzeum
Vlivy ceské lidové hudby na 

hudbu klasickou 

a predklasicistní (Hradní stráž a hosté)
   

29. 8. Klášterní zahrada
Rozloucení s prázdninami
  

30. 8. 17 hodin / Přísálí KD
BABY DISKOTÉKA

   

18. - 27. 7. Sudoměřice u Bechyně
DIVADLO NA NÁVSI (III.)

25. - 27. 7. Klášterní zahrada
DIVADLO V TRÁVe (XVI.)

9. 8. od 19.00 hodin / Zámecká jízdárna
CAVEMAN (Populární one man show)
   

26. 7. od 12.00 hodin / před hotelem DRAK 

kolobezková GRAND PRIX (XXXVI.)

pátky cervenec - zárí/Parkány 555
galerie - vinotéka

Večery poesie, besed a vyprávění
   

Upozorňujeme, že nostalgické jízdy se letos 
z technických důvodů nekonají!

DIVADLO

JINÉ

SPOJENÉ DIVADELNÍ KRÁLOVSTVÍ

   

23. 7. od 19.00 hodin / Malý sál KD
TAK TAKHLE TO BYLO... Pavel Němec

hraje DS Lužnice

KULTURNÍ LÉTO V BECHYNI 2008
 VÝSTAVY

HUDBA
   

     

6. 6. - 31. 8. Městské muzeum
MALBY A KERAMICKÉ OBRAZY 

Heleny Schmausové - Shoonerové

Alšova Jihočeská galerie - Zámecký pivovar
Mezi tradicí a budoucností 
(Výsledky mezinárodních keramických sympozií)

Nejstarší ceská odborná 

škola keramická v bechyni

3. 5. - 13. 7.

Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně - Zámecký pivovar
22. MEZINÁRODNÍ KERAMICKÉ 

SYMPOZIUM - BECHYNe

3. 5. - 15. 7. Alšova Jihočeská galerie

Elżbieta Grosseová
„POCITY A INTUICE A IMPULSY“

26. 7. - 28. 9. Alšova Jihočeská galerie 

Václav ŠERÁK - porcelán / kontrastně
Vera MARTINCOVÁ, Stanislav 

MARTINEC ...jinak, všechno to, co přetrvává...

16. 6. - 17.7 Café-Bar U Hrocha

“TVOrIVÁ DÍLNA” FOKUS Tábor

18. 7. - 17. 8. Café-Bar U Hrocha
SYMBIOZA Simona Dvořáková, Filip Janoušek

8. 9.- 5. 10. Vernisáž v 17 hodin / Městské muzeum 
Maturitní práce studentu 

SPŠK BECHYNE

  

4. - 5. 7.Klášterní zahrada 
JAZZFEST Dvoudenní open air koncert jazzové hudby

LA PELLEGRINA 2008 - koncerty vážné hudby
   

16. 7. 19.30 hod. / Sál ZUŠ 
19. 7. 19.30 hod. / Klášterní kostel
28. 7. 19.30 hod. / Sál ZUŠ
   2. 8. 19.30 hod. / Zámecká jízdárna
13. 8. 19.30 hod. / Sál ZUŠ 
16. 8. 19.30 hod. / Klášterní kostel

o

+Již 36. ročník Koloběžkových závodů

ve 12.00 hod. závodem dětí 

Je měsíc červenec, doba prázdnin a dovolených. Zájmová 
organizace „ZBYTEK SVĚTA BECHYNĚ“ zve všechny přátele 
dobré zábavy na 36. ročník koloběžkových závodů „GRAND PRIX 
BECHYNĚ“, které budou zahájeny dne 

26. 7. 2008
před hotelem DRAK. Po předání cen  

vítězům této kategorie bude následovat přejímka závodních strojů 
do hlavního závodu, který bude odstartován kolem 16.00 hodiny.

Po vyhlášení výsledků hlavního závodu zveme všechny na již 
tradiční posezení při dobrém jídle a pití s kamarády.

Generální partner

+POZVÁNKA na oslavy 
110. výročí založení SDH Hodonice

4. a 5. července 2008
Program: 4. července

19.00 hod. - veřejná slavnostní schůze v místním 
pohostinství, občerstvení zajištěno

Program: 5. července
12.00-12.45 hod. - příjezd a vítání hasičských sborů
12.00-13.00 hod. - slavnostní nástup
13.00-14.00 hod. - průvod obcí s položením věnce 
a uctěním památky
od 14.00hod - praktické ukázky

V průběhu oslav a večer zahraje dechová hudba Božejáci. 
K hojné účasti zvou pořadatelé.

Obec a SDH Hodonice touto cestou děkují za finanční dar 
v rámci „Oranžového roku s Jadernou elektrárnou Temelín v obci 
Hodonice“.



+Přijďte posedět k nám 
na dvůr

Městské muzeum připravilo na letní 
sezónu již avizovanou výstavu obrazů 
a keramických maleb paní Heleny Schmaus-
Shoonerové. Výtěžek z této akce poputuje do 
dětských ateliérů psychiatrické léčebny 
v Opařanech. V rámci výstavy zde 
prodáváme malé keramické ptáčky, které 
pomalovaly děti z tohoto zařízení. Také se 
nám na zídce na dvoře usadili nejrůznější 
duchové, masky, totemy a kachle, v areálu 
muzea pak hrníčky, vázičky, svícínky aj., vše 
od malých autorů z léčebny. Přijďte posedět k 
nám na dvůr. Nově vysázená zeleň už začala 
růst, můžete si samozřejmě projít příjemnou 
výstavu a dětem sem doplníme nějaké 
hračky a křídy. No a když si přeci jen nějakou 
tu barevnou keramickou věc koupíte, 

sebou vidím kolegu z řádu sv. Lazara jak zabijete vícehlavého draka jednou ranou. 
odchází z vernisáže s blaženým úsměvem Dáte dar dětem do Opařan, sobě dobrý pocit, 
a se slovy „mám tašku plnou ptáčků, víc se že jste přispěli na něco smysluplného, 
jich tam nevešlo“. Výstava potrvá do konce můžete podarovat své blízké a navíc, kde 
srpna, rádi Vás přivítáme.seženete něco tak neskutečně originálního 

třeba za padesát korun? Ještě teď před za Městské muzeum J.J., správce

+Hodonice oslaví vzácné 
výročí

Hodonice kulturně bohaté blatské oblasti. se místní právě nacházeli na mši v Bechyni. 
Znatelný stavební ruch a vyšší počet Následující poválečné období přes 
obyvatel poukazují v této době na dobrý nešťastný politický vývoj znamenalo rozkvět 
rozvoj této typicky zemědělské obce. Po a čilý stavební ruch. Uskutečnilo se mnoho Sbor dobrovolných hasičů v Hodonicích 
opakovaných žádostech byla dokonce v roce stavebních úprav, obec ožila bohatým byl založen právě před 110 lety. Toto jubileum 
1892 zřízena v Hodonicích jednotřídka. společenským a kulturním děním. Pravidelně pro nás znamenalo několik měsíců 
Prvním učitelem se stal Josef Ladislav se konal hasičský ples, pouťová či dožínková soustředěné práce. Plodem této práce je 
Hošek. Škola zde fungovala do roku 1971, zábava, v roce zde 1958 bylo promítnuto množství zajímavých informací o vsi, která 
kdy byla pro malý počet žáků uzavřena. Od celkem 52 filmů, konaly se přednášky místní na první pohled leží jaksi mimo hlavní 
roku 1898 v obci působí zmíněný Sbor Osvětové besedy (působila od roku 1921). dopravní či turistické tepny, při bližším 
dobrovolných hasičů. Milou vzpomínku dnes V obci také fungovala od roku 1923 knihovna. seznámení však i ona může nabídnout 
hodoničtí věnují panu Václavu Drdovi, který V roce 1935 byl založen při místní Osvětové návštěvníkovi něco neopakovatelného. 
velel hasičskému sboru v letech 1956-2003. komisi Spolek divadelních dobrovolníků. Nakonec jsme Sboru dobrovolných hasičů 
Hasiči se pod jeho velením zúčastňovali Ochotníci byli velice aktivní. Divadlo většinou a tak i celým Hodonicím (nelze oddělit) 
brigád v obci a podíleli se na stavebních režírovali učitelé z místní školy. Hrálo se nadělili brožuru. V ní najdete základní údaje, 
úpravách ve vsi (požární zbrojnice, v hostinci u Kašparů a zájem byl veliký. Podle nejlepší je však vždy osobní kontakt. Do 
vybudování koupaliště, sázení stromků aj.). pamětníků ukončili divadelníci svoji činnost začátku nabízíme krátké seznámení.
Většinou šlo z jejich strany o dobrovolnickou, v roce 1958. Mimo tohoto spolku byla a je Proč se Hodonice jmenují Hodonice? 
obětavou, ovšem klíčovou práci. O osudu dodnes pro obec klíčovou organizací Tento název se rovná ves lidí Hodoňových 
obce v první polovině 20. stol. se dočtete Myslivecká jednota. Zásadní událostí pro z osobního jména Hodoň. Takové vysvětlení 
blíže v brožuře. Za zmínku stojí jedna Hodonice byla výstavba nedalekého letiště, nalezneme v práci Antonína Profouse „Místní 
z událostí II. světové války. Dne 25.12.1944 které je v provozu od 50. let. Také jemu je jména v Čechách, jejich vznik, původní 
mezi 11-12 hod. spojenecká letadla shodila v brožuře věnována samostatná kapitola. význam a změny“. Archeologické nálezy 
na obec dvě pumy. Údajně se v tuto dobu v V dnešní době obec řeší otázky hospodářství i historické prameny nám dokazují, že 
oblasti Černické obory pohybovaly kolony s obecním lesem, dále by mělo dojít osídlení oblasti Bechyňska je prastaré, 
německých vozidel. Oběti na lidských k některým stavebním úpravám (vodovod, Bechyňský kraj zmiňuje již kronikář Kosmas. 
životech zde nebyly, protože řízením osudu probíhá rekonstrukce kaple, uvažuje se Zajímavý nález z této oblasti - skleněný 

o opravě budovy bývalé školy). Do budoucna korálek z doby Halštatské byl vystaven na 
snad bude možná stavba rodinných domků. proběhlé výstavě Střípky zmizelých věků 

Proč stojí zato navštívit Hodonice? I když v Městském muzeu. První konkrétní zmínka 
by to na první pohled nemuselo být zřejmé, o obci Hodonicz pochází z 3. srpna 1268. 
v obci je k vidění mnoho uměleckých Biskup Jan III. z Dražic prodal tuto obec 
památek. Týká se to především zachovalých s dalšími biskupskými vesnicemi králi 
stavení s bohatě zdobenými štíty. Pro Přemyslu Otakaru II. spolu s horou Bechyní. 
celkový zachovalý ráz fronty statků, které Hodonice se tak staly spolu s dalšími obcemi 
tvoří náves, je tato obec navržena k prohláše-součástí panství, které mnohokrát v historii 
ní za vesnickou památkovou zónu. Na návsi vystřídalo své majitele. Další zmínky o Hodo-
stojí kaplička sv. Jana Nepomuckého. nicích máme např. v souvislosti s Třicetiletou 
Zajímavá pak jsou hranolová boží muka válkou (1618-1648). Generál Karel 
z 18. stol. stojící v blízkosti nevšedního Bonaventura Buquoy během roku 1619 
secesního domu, který byl na severním okraji údajně spálil 15 vesnic na levém břehu 
postaven v 1. pol. 20. stol. (přímo u silnice). Lužnice. Krajem táhla vojska obou 
Výlet do této oblasti není příjemný jen znepřátelených táborů - generála Mansfelda, 
cyklistům, ale i pěším. Židova strouha nabízí Marradase aj., a to mělo pro oblast 
překrásné scenérie potoka, skal a nedotče-dalekosáhlý dopad. Ještě v roce 1654 bylo 
ných lesů. v obci Hodonice jen 6 obydlených usedlostí, 

Všechno nejlepší milé Hodonice více než dvojnásobek však stále opuštěných. 
k vašemu výročí. A vy ostatní, udělejte si výlet Nejvíce dochovaných pramenů, které 
do Hodonic. Jinak brožura bude k dostání nám mohou ukázat život v obci, pochází až 
také v Městském muzeu.z posledních dvou staletí. Zvláště změny 

v 19. stol. se velmi odrazily na dnešní podobě za Městské muzeum v Bechyni
obce. Zdobené štíty stavení přibližují správce J.J.

Městské muzeum děkuje panu Deverovi, který ze stavení v Nových Dvorech u Opařan 
věnoval muzeu vzácný dar. Ruční sekačka, máselnice, pluh a další předměty putují do sbírek 
muzea a v budoucnu se mohou stát součástí stálé expozice věnované místnímu regionu. 

Děkujeme.



+Tip na letošní prázdniny 
a nejen pro děti!!!

motto: Zlatí hadi zlatě kadí. Nepoznáš, 
co je had a co né. Je to tak ZÁ HAD NÉ! 
Zlatí hadi zlatě kadí.

Autorská kniha Záhádky výtvarníka, 
literáta, hudebníka a divadelníka Petra Nikla, 
která se stala v soutěži Magnesia Litera 2008 
knihou roku a jako celek zvítězila i v soutěži 
Zlatá stuha za rok 2007. V poznámkách na 
konci knihy se od Ivana Wernische dozvíte: 
„Roztodivnosti Petra Nikla mi připomínají 
ještě-ne-řeč, kouzelná zaříkání, dětská 
žvatlání, divošské pohádky, písemné 
i výtvarné projevy bláznů, zápisy snů, 
automatické kresby médií, čiryčáry z alchy-
mistických receptářů, obrázky z bestiárií… 
Jsou to básně k vidění i slyšení…“.

Pusťte se tedy s chutí do čtení a pozor na 
hady! Přejeme všem krásné - sluníčkové 
prázdniny!

Upozornění: Od července se v knihovně 
opět mění provozní doba na prázdninovou! 
Všem krásné - sluníčkové prázdniny!
(viz www.kulturnidum.cz/knihovna)

+Ohlédnutí za akcí 
oslavy „dětského dne“

samozřejmě i my, tedy knihovna.

I v Bechyni se letošní rok uskutečnila 
o dětském dnu akce pro děti, která se konala 
v klášterní zahradě, v neděli 1. června.

Tento den probíhaly už od ranních hodin 
v budově ZUŠ různé „dílničky“, kde děti 
vlastnoručně vyráběly zajímavé výrobky. 
Mezitím se hrála různá, velmi pěkná, 
divadelní představení. K této aktivitě se 
v odpoledních hodinách připojil také Kulturní 
dům se svým programem a s ním 

Knihovna zve na výstavku fotografií 
"Smírčí kameny" pana M. Gärtnera

1 kočka honí …

2 náplň do pera

3

4 první žena

5 Horymírův kůň 
se jmenoval?

zvíře, jezdí na něm 
kovbojové, indiáni…

Název knihy Josefa Lady, 
hlavní postava

+Jsme dva kohouti na 
jednom dvoře? 

roku 1938 v nynější budově, kterou odkázal nadechnout a získat nějakým způsobem své 
městu JUDr. Adolf Zahradník. Od roku 1992 místo na slunci. Neřešme prosím, kdo kde byl 
byla činnost muzea přerušena kvůli rozsáhlé dříve, to není dnes rozhodující (tím apeluji 
rekonstrukci. Dnes zahajujeme druhou také na ty, kteří si fakta vykládají po svém). 
sezónu po znovuotevření muzea. Sbírky Hasičské muzeum je specifické a vyhledá-
patřící tomuto muzeu mají velmi široký záběr, vané. Městské zase po znovuotevření 
od archeologie přes etnografii, výtvarné nabralo, doufejme, správný směr, tak mu 
umění, numismatiku a další, jak to nechtějte svazovat křídla. Snad ještě ukáže 
v regionálních muzeích bývá. Největší své možnosti a snad bude problém brzy 
potenciál ovšem vidíme ve sbírce keramiky řešen k spokojenosti nás obou. 
z produkce nejen místní keramické školy. 

Za budovu Městského muzea J.J., správceAneb střípky z muzea Muzeum dnes spadá pod KSMB, má dva 
stálé zaměstnance, dá se říci odborné, kteří 

Protože se každodenně setkávám se se snaží seznamovat s nejmodernějšími 
špatným pochopením situace v budově trendy muzejnictví. Učí se pečovat o ještě 
Městského muzea, rozhodla jsem se věc nevystavené sbírkové předměty (preventivní 
částečně objasnit. Jak většina ví, v dnešní konzervace), popisovat je, ukládat do 
době se zelený dům na náměstí stal sídlem evidenčních programů dnes již digita-
dvou muzejních institucí muzea Hasičského lizovaných atd. 
a muzea Městského. Pro začátek mi dovolte, Našim úkolem je vytvoření stálé 
abych vás seznámila: expozice, na kterou jsme neustále 

„Naše“ bechyňské Hasičské muzeum je dotazováni, zatím však pro tento krok 
vůbec prvním založeným muzeem svého nemáme v budově vhodné podmínky. 
druhu v Československu (1974) a sbor sám o Dodnes jsme se tedy snažili spíše 
sobě již oslavil stotřicítku. Dnes se muzeum znovuoživ i t  muzeum krátkodobými  
prezentuje zajímavými exponáty, jako jsou výstavami a doplňujícími programy. Ke 
parní koňské stříkačky, kožené hadice, spokojenosti nám ovšem chybí mnoho. 
vyznamenání, některé artefakty až 400 let Našim cílem je správná péče o svěřenou 
staré. K prohlídce získáte navíc fundovaný sbírku, stálá expozice s důstojným popisem 
výklad i s živou ukázkou funkce požární regionu a jeho historie, krátkodobé měnící se 
sirény. V tom je potenciál této instituce. výstavy a programy (přednášky, koncerty 
Pečují o ní lidé, kteří o své profesi něco ví a aj.), fungující badatelna a knihovna, 
navíc vše dělají s láskou a nezměrnou poskytování informací turistům i badatelům. 
ochotou. V samotném muzeu již hodně z nich Snažíme se, aby se toto muzeum stalo jako 
nechalo spoustu hodin dobrovolné práce. v jiných městech fungujícím živoucím 
Takto specializované muzeum láká mnohé kulturním organismem.
rodiny s dětmi i další turisty, je reprezentací Kde je tedy problém? Ani jedné z těchto 
a jednou z kulturních nabídek našeho institucí přidělený prostor v budově nestačí. 
lázeňského města. Jak víme, původní sídlo Hasičské muzeum nemá možnost pre-
tohoto muzea bylo v bývalé židovské zentovat nově získané stroje, nemá 
synagoze. Pak bylo muzeum donuceno tyto skladovací prostory, členové SDH se nemají 
prostory opustit. Domov našlo v budově kde scházet... Městské muzeum nemá 
Městského muzea, které bylo v onu dobu bez vhodné místo pro uskladnění svých sbírek, 
vedení a uzavřené. Hasičské muzeum je nemá místo pro pořádání nejrůznějších 
sezónní, práce v něm je spíše údržbová programů, nemá podmínky pro tvoření stálé 
a průvodcovská, dobrovolná. Program expozice (což také není krátkodobá 
neměnný. Návštěvnost ovšem zaručena. záležitost). Nejsme ale dva kohouti na 

Městské muzeum píše svoji historii od jednom dvoře. Myslím si, že pro město by 
roku 1911, kdy byl založen místní Muzejní bylo důstojné zachovat obě instituce. Obě 
spo lek .  Ne jprve  by ly  jeho sb í rky  mají potenciál něco nabídnout místním 
prezentovány v budově dnešní radnice, od i návštěvníkům a obě by se potřebovaly 

V prostorech zahrady probíhaly různé 
sportovní soutěže a veselé závody. Kdo si 
chtěl na chvíli odpočinout a posadit se někam 
do stínu a klidu, mohl navštívit naši „zahradní 
knihovnu“. Zde probíhal bazar dětských 
vyřazených knih a také zde mohli znavení 
rodiče v klidu odložit svá malá a neposedná 
dítka.

Ta zde mohla malovat a hlavně 
vybarvovat různé obrázky, které byly pro ně 
předem připraveny. Hotové výtvory byly hned 
vystaveny a vyvěšeny na konstrukci našeho 
přístřešku, pod kterým jsme byli všichni 
schováni a pečlivě se chránili před ostrými 
slunečními paprsky.

Všichni návštěvníci si tak mohli hned 
prohlédnout některé velmi pěkné obrázky.

Byli jsme velmi potěšeni hojnou účastí 
dětí všech věkových kategorií. Dohromady 
se nám sešlo 28 obrázků, které malovaly děti 
ve věku od 2 do 12 let.

Nyní jsou tyto výtvory vystaveny 
v Městské knihovně, v jejím dětském 
oddělení.

Na závěr moc děkujeme za hojnou účast 
dětí a věříme, že se na podobné akci opět 
všichni sejdeme zase příští rok.

J.Š. 

1. a 2.
U MĚ DOBRÝ

4. a 5.
ÚTĚK DO DIVOČINY

7. a 8.
LETOPISY NARNIE 2

9. a 10.
HANCOCK

11. a 12.
Lovci pokladů

14. a 15.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

16. 
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA

17. a 18.
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ

21. a 22. 
WANTED
23. a 24. 

TVRDÉ PALICE
25. a 26. 

STALO SE

KINO BECHYNĚ 
SRPEN 2008

+Bolí vás záda 
a klouby?

Přijďte si s námi společně zacvičit 
a rozhýbat. Cvičení pro seniory zahájíme 
v září. Cvičíme 1x týdně. Celoroční 
předplatné činí 400,- Kč. Přihlásit se 
můžete již nyní u paní Mgr. Zuzany 
Vlkové, tel: 381 213 384. 

Těšíme se na vás.



+Skončil další školní rok 
2007/ 08

Letošní školní rok opět utekl jako voda.
Není to tak dávno, kdy odemykali naši 

prvňáčci svoji první třídu, okukovali třídu 
a paní učitelku a pustili se se zápalem 
nováčků do školních povinností. Je za námi 
i slavnostní rozloučení s dalšími devítkami na 
městském úřadu. 

Mezi tím jsme však stihli udělat řadu 
práce, a to jak ve vyučovacích hodinách, tak 
i ve volném čase. Od letošního školního roku 
se žáci prvního a šestého ročníku učí podle 
nového školního vzdělávacího programu 
s názvem Nová škola - brána do života, 
vytvořeného učiteli školy podle RVP ZV. 
Hlavními úkoly tohoto programu je vytvoření 
co největšího prostoru pro co největší aktivitu 
žáků. K tomu využíváme širokou škálu metod 
a forem výuky. Žáci se zúčastnili mnoha 
besed, výstav a exkurzí zaměřených k volbě 
povolání nebo k rozšíření svých znalostí 
z vyučovacích hodin. 

Nezapomněli ani na charitativní akce, 
hlavně na akci Stonožka. Od začátku roku se 
děti účastnily řady sportovních soutěží a to 
hlavně kluci, kteří měli dobré úspěchy ve 
florbale a fotbale. 

Na národní škole se rozběhla akce 
Předškolák, kde se scházeli budoucí 
prvňáčci, aby si vyzkoušeli, jaké to bude ve 
škole. V průběhu roku proběhlo několik 
projektových dnů, jak na národní škole, tak i 
na druhém stupni. Na prvním stupni to byl 
projektový den v první třídě, který byl 
zaměřen k podzimu a měl název Draci. Na 
jejich práci se přišli podívat obyvatelé 
domova důchodců, se kterými naši nejmenší 
navázali spolupráci. Bábinky a jeden 
dědeček vystřihovali pro naše nejmenší 
materiál potřebný do výuky. Celý první 

+Zájezd do Itálie

Ve dnech 24. května - 1. června 2008 jsme se 
zúčastnili výchovně-poznávacího zájezdu do 
letoviska Marcelli di Numana, ležícího 
v regionu Marche a patřícího k nejžádaněj-
ším letoviskům Apeninského poloostrova. 
Přivítaly nás prosluněné pláže s hrubo-
zrnným pískem a drobnými oblázky. 
Ubytováni jsem byli v apartmánech italského 
typu blízko od moře s výhledem na známé 
pohoří Monte Cenero.
K největším zážitkům určitě patřily přílivové 
vlny na pláži, návštěva známého poutního 
místa Loreta s "rodným domkem" Panny 
Marie, harmonikářský klenot Castelfidardo, 
tradiční italské tržiště v Porte Recantare, 
jízda kolovým vláčkem na úpatí pohoří Monte 
Conero do měst Numana a Sirolo 
s nádherným výhledem na moře a okolí. 
Zážitkem určitě bylo mít v ruce mořskou 
medúzu. 
Volný čas zpestřily sportovní soutěže, hry 
s míčem ve vodě nebo na pláži, vytváření 
kamínkových obrázků, dohadování cen 
s plážovými černými obchodníky. Zde jsem 
mohli uplatnit své znalosti z anglického 
jazyka. Zvláště "Alibaba" se stal jedním z nej-
oblíbenějších. Ani dlouhá zpáteční cesta 
nemohla smazat ty nejlepší dojmy z celého 
zájezdu, a tak se již těšíme na příští školní 
rok. Rádi bychom jeli opět.

Účastníci zájezdu ZŠ Bechyně Školní

+Husitské dny Tábor

Ve středu 4. 6. 2008 jsme žáci ze 4.A 
a 4.B ze staré školy v Bechyni jeli do Tábora 
na husitské dny. Odjížděli jsme vlakem v 8:04 
z bechyňského nádraží. Husitské dny se 
konaly v Housově mlýně. Když jsme tam 
přijeli, tak jsme vyplnili papírek s otázkami 
o husitech. Kdy upálili mistra Jana Husa? Jak 
se říkalo husitským dětem? Jaké jsou Kdo se netrefil, toho polila velmi studená 
husitské zbraně? Potom nás přivítal žonglér, voda. Chudáci Martin a Viktor. U druhé 
který nám říkal práčata. Žonglovat uměl soutěže jsme chytali kroužky na dvě tyčky, 
velmi dobře. Naučil nás i husitský pozdrav, které jsme drželi v ruce. To nám docela šlo. 
který zní: Kdož su! Než začalo vystoupení, Nakonec bylo představení o Janu Husovi 
mohli jsme jít nakupovat do husitských a jeho cestě do Kostnice. Když Jana Husa 
stánků. V menším stánku byly kovové upálili, přišli dva vojevůdci. Jeden měl na 
suvenýry a v červenočerném větším stánku sobě kříž a druhý měl kalich. Vojevůdci si 
byly různě barevné kamínky opleteny drátky. k sobě z hlediště vybrali bojovníky. A začalo 
Prodávali tam také keramická kolečka na, se bojovat! Klucí se byli jako lvi. Vyhráli 
kterých byly nakresleny třeba kytičky, husité. Po skončení představení se losovali 
koníčci, rybičky atd. V zelenočerném stánku výherci. Pak jsme šli na vlak a jeli jsme domů. 
byl věštec. Postupně začínaly dvě soutěže. BYL TO KRÁSNÝ A ZÁBAVNÝ VÝLET!!!!!!
U první soutěže si kluci sedli na vozík a drželi 

Zdenka Sosnová 4.B.v ruce tyč. Tou se měli trefit do malého otvoru. 

stupeň se v prosinci věnoval tradicím a řada vědomostních olympiád , ve kterých byli 
zvykům kolem Vánoc. Vyvrcholením akce zapojeni hlavně žáci z osmých a devátých 
byly vánoční dílničky ve spolupráci se tříd. Výrazného úspěchu dosáhli žáci 
SRPDŠ. Tyto dílničky proběhly i k Veli- v matematických soutěžích. Mezi úspěšné 
konocům. patřila Eliška Kotounová, Petr Michlík, 

Naši školu navštěvovala během roku Veronika Šímová, Standa Kovářík. Světlana 
i mateřská školka, kde se předškoláci Rayová obsadila třetí místo v konverzační 
zúčastnili několika společných akcí s našimi soutěži v anglickém jazyce. Světlana byla 
prvňáky. Na druhém stupni proběhly tři úspěšná i v okresního kole recitační soutěže, 
náročné projekty, které vyžadovaly od žáků spolu s dalšími dvěma recitátorkami 
delší přípravu. postoupily do krajského kola.

První měl název Drogy ne! Druhý proběhl Velmi dobře si vedl i dramatický kroužek, 
pod názvem Bechyně v proměnách času, který se úspěšně zúčastnil několika 
kde se žáci zaměřili jak na historii, tak i na republikových soutěží. 
současnost našeho města. Třetí projekt se V květnu proběhla školní atletická 
uskutečnil v měsíci květnu, protože olympiáda, na kterou navazovala okresní 
25. květen patří Dnu Afriky. olympiáda, kde bojoval jak první, tak i druhý 

Tyto projektové dny byly zdařilé, vznikly stupeň.
z nich velké výstavy, které navštěvovala Další školní rok je tedy za námi. Jsme 
i veřejnost města. Dospělí byli překvapeni, o rok starší, snad o něco moudřejší.Všichni 
jaké zajímavé informace dokázali žáci školy se těšíme na prázdninový odpočinek. Tak 
seskupit. Posledních dvou projektů se zbývá jen popřát hezké prázdniny a po nich 
nakonec zúčastnily i děti vyšších ročníků hodně úspěchů v dalším školním roce.
národní školy, protože jak je, tak i vyučující Mgr. Milena Borková
téma projektů zaujalo.  Rozběhla se i celá ZŠ Bechyně, Školní ul.



+80 let staré školy ústředním tématem bylo opět 80 let naší 
školy. 

Pro současné i bývalé učitele naší školy 
jsme př iprav i l i  s lavnostn í  setkání  V letošním roce se naše základní škola 
s programem a občerstvením na sobotu "dožívá" úctyhodných osmdesáti let. Takové 
31. května ve školní jídelně. Bylo milé potkat jubileum nemůže proběhnout bez náležitých 
se a hovořit s kolegy, kteří již dávno učí na oslav! Jejich těžiště jsme načasovali na 
jiných školách nebo jsou zaměstnáni mimo přelom měsíců května a června... 
školství, stejně jako setkat se s učiteli, kteří 9. května jsme připravili pro naše žáky 
užívají zaslouženého odpočinku. Sešlo se projektový den na téma: Jak to u nás 
nás nakonec kolem osmdesáti. Každý dostal vypadalo v roce 1928? Den začal 
jako dárek kalendář pro rok 2008 s obrázky rekonstrukcí slavnostního otevření školní 
naší školní budovy z počátku 21. století. budovy v roce 1928. Žáci i učitelé přišli ten 
Skvělý raut zajistili žáci Střední hotelové den v dobovém oblečení, shromáždili se před 
školy v Táboře pod vedením svých školní budovou a po krátkém programu 
odborných učitelek.a obřadném přestřižení pásky „poprvé“ 

DVD z akademie i z dalších akcí, jenž všichni vstoupili dovnitř. Děti se celý den učily 
vytvořil pan Zdeněk Novák ml., bude jednou jako v dobách první republiky, sledovaly filmy 
hezkou vzpomínkou na tyto dny.o této době, besedovaly s pamětníky, 

Přejeme tedy naší „oslavenkyni“ hodně bývalými žáky školy - pány Čechem 
zdraví a svěžesti, aby úspěšně přežila a Kocourkem. Dokonce si i zaskotačily při 
všechny útrapy a aby naši následovníci mohli dobových tancích na prvorepublikové 
za dalších 80 let důstojně oslavit diskotéce nebo zacvičily na trávníku před 
stošedesátiny. Myslím, že je pro tuto chvíli školní budovou. Jenom u svačiny jsme si 
příznačná závěrečná sloka písně, jejíž text připomněli, že je naší škole už 80 let - to když 
jsme složili na hudbu K. Hašlera  a zazpívali jsme si všichni pochutnávali na dortech, 
při příležitosti oslav:dodaných sponzorem akce, pekárnou paní 

Malé z Bernartic.
Ty stará školičko naše,Rok 1928 se táhl jako červená nit rovněž 

čiperná babičko,každoročně pořádaným místním kolem 
osmdesát let jsi s námi,orientačního závodu žákovských dvojic 
měly by být vidět šrámy.Medvědí stezkou, které se uskutečnilo 
Stárneš jen maličko….19. května v Poušti. Vítězové všech kategorií 

postoupili do krajského kola, které se letos 
Redakce děkuje žákům školy v Libušině ulici konalo v nedalekých Hlavatcích.
za jejich postřehy z oslav 80. výročí otevření 10. června od 19.00 jako vždy praskal 
školy a samozřejmě i p. učiteli J. Benešovi za kulturní dům ve švech, když se loučili letošní 
jeho iniciativu.deváťáci na školní akademii, jejímž 

KINO BECHYNĚ 
ČERVENEC 2008

1. úterý 20 h
ÚHEL POHLEDU

Premiéra Filmový thrilleru USA
Do 12 let nevhodné, 90 min, 70,-Kč 

3. čtvrtek 20 h
MEJDAN V LAS VEGAS

Komedie USA s C. Diaz a A. Kutcher
Do 12 let nevhodné, 99 min, 60,-Kč

4. pátek, 5. sobota 20 h
KULIČKY

Premiéra českého povídkového filmu
Mládeži přístupno, 75 min, 70,-Kč

6. neděle, 7. pondělí 20 h
SUPERHRDINA

Premiéra filmové parodie USA
Do 12 let nevhodné, 85 min, 65,-Kč

8. úterý 20 h
NÁŠ VŮDCE

Německý film o nebezpečí totality
Do 12 let nevhodné, 110 min, 65,-Kč

10. čtvrtek, 11. pátek 20 h
HORTON

Animovaná komedie USA v českém 
znění. Po předložení vstupenky dostane 
každý malý divák v kinokavárně lízátko.

Mládeži přístupno, 85 min, 65,-Kč

12. sobota, 13. neděle 20 h
SPEED RACER

Premiéra filmu USA v českém znění
Mládeži přístupno, 135 min, 70,-Kč

14. pondělí, 15. úterý 20h
SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
Premiéra českého filmu s Aňou 
Geislerovou a Michele Placidem

Mládeži přístupno, 110 min, 75,-Kč

17. čtvrtek 18. pátek, 20 h
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

Francouzská komedie v českém znění
Mládeži přístupno, 117 min, 65,-Kč

19. sobota 20. neděle 20 h
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ 

KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Premiéra filmu USA

Návrat nejslavnějších filmové postavy
Mládeži přístupno, 122 min, 70,-Kč

21. pondělí, 22. úterý 20h
V ÚDOLÍ ELAH

Filmový thriller USA s Tommy Lee 
Jonesem

Do 15 let nepřístupno, 121 min, 65,-Kč

24. čtvrtek, 25. pátek 20 h
TAJEMSTVÍ PRSTENU

Milostné drama Velké Británie
Do 12 let nevhodné, 117 min, 65,-Kč

26. sobota, 27. neděle 20h
VÁCLAV

Tragikomedie s Ivanem Trojanem
Mládeži přístupno, 97 min, 65,-Kč

28. pondělí, 29. úterý 20h
OKO BERE

Premiéra filmu USA 
Do 12 let nevhodné, 123 min, 70,-Kč

31. čtvrtek 20h
KOPAČKY

Katastrofická romantická komedie USA
Do 15 let nepřístupno, 110 min, 65,-Kč

+Městská policie Bechyně 
pomáhá - radí - informuje

Dne 13. 6. 2008 v pátek mezi 18-20 
hodinou v den hasičů proběhla v Bechyni 
kontrolní akce průjezdnosti hasičské 
techniky městem. Hasičská technika 
projížděla ulicí Písecká, sídlištěm 5. května, 
sídlištěm Na Libuši, Větrov a Zářečí. 
Výsledkem této akce bylo zmapovat místa, 
kde hasičská technika neprojede pro špatně 
zaparkovaná auta.

Městská policie zmapuje nejobtížnější 
lokality města a na tato místa se bude 
zaměřovat,aby v případě vzniku požáru 
nebyl problém s průjezdem hasičské 
techniky.

Žádáme obyvatele, aby svá auta 
neparkovali na trávnících, chodnících a v zá-
kazech stání a zastavení.

Případné dotazy na Městskou policii 
Vám rádi zodpovíme osobně, písemně, 
telefonicky nebo elektronickou poštou.

Za Městskou policii Bechyně 
str. Chudlařský Petr

e-mail: info@mpbechyne.cz
Tel.: +420 725 575 260-1

Ptali jste se
vypsáno výběrové řízení na dodavatele 
stavby a stavební práce by mohly začít na 
podzim tohoto roku. 

V současné době se zpracovává projekt 
Chtěla jsem se zeptat zda a kdy město na rekonstrukci kulturního domu. Projekt by 

zřídí kontejnery na bioodpad. Myslím, že měl být hotový do konce tohoto roku. Pak 
lidé by možnost třídit bioodpad určitě budeme hledat vhodný program EU, z 
uvítali. kterého by šlo čerpat prostředky na realizaci.

Město Bechyně prozatím o zavedení Kde a za jakých podmínek mohu 
kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad v zažádat o výměnu popelnice?
nejbližší době neuvažuje.

Výměnu popelnic zajišťuje společnost 
Kde sídlí lékařská pohotovost Bytenes Bechyně, spol. s r. o. Bližší 

a funguje i pro děti? informace podá p. Fuka, tel. 603 179 307.
Vše ohledně lékařů a LSPP se dozvíte na 

webu města www.mestobechyne.cz v sekci 
"zdravotnictví". Lékařská pohotovost funguje 
i pro děti.

Prosím o radu, jak postupovat, chci-li, 
aby bylo v Městském zpravodaji 
zveřejněno oznámení o životním jubileu.

Při Měú Bechyně pracuje Sbor pro 
občanské záležitosti, který vede seznamy 
seniorů, rozesílá gratulace a uveřejňuje 
jména v městském zpravodaji. K tomuto je 
nutný souhlas se shromažďováním 
a zpracováním osobních údajů, tiskopis je 
možno si vyzvednout na odboru vnitřních 
a sociálních věcí. Toto se týká seniorů od 70 
let výše, ve zpravodaji se zveřejňují jubilea 
od 75 let. Pokud by jste chtěla zveřejnit 
gratulaci mladší osobě, jednalo by se 
o placenou inzerci v městském zpravodaji.

Chtěla bych se zeptat, na kdy je 
plánovaná rekonstrukce náměstí  
a rekonstrukce kulturního domu.

 Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka je 
vázána na získání dotace z fondů EU. 
O dotaci je požádáno a zda dotaci získáme či 
ne, se dovíme ke konci měsíce června. 
V případě, že se dotaci podaří získat, bude 



+Liga města Bechyně 07/08 KOSKA CUP

Tímto článkem chceme informovat obyvatelstvo bechyňska o ukončené fotbalové soutěži 
fotbalových nadšenců. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 9 týmů, za které kopalo 
přes 140 borců z Bechyně a nejbližšího okolí. Za podpory města a našeho hlavního sponzora 
firmy KOSKA se hrálo na umělém povrchu na stadionu a někdy i pod umělým osvětlením.

Od začátku to byl boj o to, kdo porazí úřadující mistry Bechyně, favorizovanou Duklu. 
Proto musím poblahopřát týmu Extrém, který porazil hráče z Dukly na podzim i na jaře. Díky 
těmto několika výpadkům našich důstojníků a dvěma kontumacím za neúčast v zápase mohl 
Duklu předběhnout jiný tým. O vítězi ligy nebylo rozhodnuto až do samého závěru. Až 
v posledním zápase mezi Zbytkem světa a Extrémem se rozhodlo. ZS zvítězil a tím předběhl 
Duklu o jeden jediný bod. A my můžeme poblahopřát novým mistrům Bechyně. Ať žije Zbytek 
světa (a PP Štola) !!!

Nejlepším střelcem byl stejně jako loni Petr Sochor z Dukly, který nastřílel 31 gólů. Velmi 
dobře hráli sportovní nadšenci z Hermíny, kteří nakonec obsadili 3. místo. A nejenom tito 
jmenovaní hráli pěkný fotbal. Převážná většina zápasů byla velmi atraktivní. Padalo hodně 
pěkných gólů. Bylo k vidění mnoho krásných fotbalových akcí. A kdo se přišel podívat, určitě 
nebyl zklamaný.
Zde je k nahlédnutí celková tabulka po 12 kolech: 

Z V R P Skóre +/- B
1 Zbytek světa 15 11 1 3 91:52 39 34 
2 Dukla 15 11 0 4 104:41 63 33 
3 Hermína 15 10 1 4 72:43 29 1
4 Leader 15 9 2 4 85:45 40 29
5 Extrém 15 8 2 5 88:60 28 26
6 Pedagog 15 5 2 8 52:55 -3 17
7 Káčko-Boys 15 3 0 12 45:88 -43 9
8 SPŠK 15 3 0 12 55:118 -63 9
9 FC DM 8 0 0 8 15:105 -90 0

Oficiálně byla soutěž ukončena vyhlášením výsledků v pátek 6. 6. 2008 v jídelně hotelu U 
Draka. Fotoreportáž z této akce můžete shlédnout na internetových stránkách 
www.bechyne.info .

Závěrem bych chtěl za podporu poděkovat Městu Bechyně a naším sponzorům: Koska - 
voda, topení, plyn, Keramika Barták a hotel U Draka - p.Ladisav Švejda. Za grafické návrhy 
bych chtěl poděkovat p. Štefanu Demkovi. A v neposlední řadě chci poděkovat správci 
stadionu p. Kubaskovi.

Za pořádající tým Pedagog - JK

Ostatní statistiky:
Celkový počet gólů 607
Počet odehraných zápasů 64
Průměr gólů na zápas 9,5
Nejlepší střelci: 

Sochor - Dukla 31 gólů
Lettl - Extrém 30 gólů
Tůma - Dukla 23 gólů

Bauer - Pedagog 22 gólů

+Kanoistika 
- Kanoe Mattoni 2008

uzavíral první desítku Pavel Pazourek, 
zvítězil mistr světa ve sjezdu Kamil Mrůzek 
z Dukly Brandýs.

Slalom: Další závody Českého poháru 
absolvoval kajakář Tomáš Macášek, a to na 
velmi náročném kanále na Trnávce u Želivy. 
V sobotu dopádloval na 37. místě a v neděli 
své umístění o pět příček vylepšil. Jeho Již 11. ročníku mezinárodního závodu 
vrcholem sezóny bude zářijové MČR dorostu Kanoe Mattoni v Karlových Varech se 
ve slalomu v pražské Tróji, na které se zúčastnily tři bechyňské posádky a ve 
svědomitě připravuje.výsledkových listinách se rozhodně 

Rafty: 8. ročník raftových závodů se neztratily. V kategorii příchozích Open, ve 
koná v sobotu 12. 7. 2008 pod bechyňskou které startovali i reprezentanti, vybojovali na 
Duhou.raftu bronz bratři Měšťanové společně 

Zveme všechny milovníky vodních s bratry Mayerovými, hned za nimi na 
radovánek, večer proběhne vodácká zábava 4. místě skončila nově složená posádka 
pod taktovkou fo lkrockové kapely  Honza a Saša Pazourkovi s Martinem 
The Mňaucs!!!Novotným a Zuzanou Egriovou, což je 

v konkurenci více než šedesáti raftů za oddíl kanoistiky pazi
vynikající výsledek! V kategorii kajaků 

HLEDÁME PRODEJCE LÉČIVÝCH 
MASÁŽNÍCH GELŮ A MASTÍ

vhodné pro
�DŮCHODCE
�ZTP
�MAMINKY S DĚTMI V MŠ

pracovní doba: 5 hodin denně
prodejní místo: nemocnice nebo 

poliklinika v daném městě

PENÍZE DENNĚ NA RUKU!

Kontakt: 731 022 782
731 573 413

e-mail: prihodovab@seznam.cz
mpalatin@seznam.cz

+Tenis

Sou těže  smíšených  d ružs tev  
dospělých pokračovaly dalšími zápasy.
31. 5. 2008 Čtvrté zápasy
Divize: Tábor „A“ - Bechyně „A“ 7:2
Body: Langerová čtyřhra Langerová - 
Šmeralová
Dále hráli: Hlavnička, Tlamicha, Fárník, 
Hübner
V okresním derby potvrdil favorizovaný 
Tábor převahu
KP IV:
Bechyně „B“ - Planá nad Lužnicí 7:2
Body: Hübner, Wagner, Tupý, Oramová, 
Folprechtová
Čtyřhry: Hübner - Wagner, Oramová - 
Folprechtová
Vysoké vítězství i bez několika opor.

Okresní přebor:
Planá nad Lužnicí „B“ - Bechyně „C“ 4:1
Bod: Tupý
Bechyně „C“ - Sokol Sezimovo Ústí 2:3
Body: Lišková
Čtyřhra: Liška - Jančík
   

7. 6. 2008 Páté zápasy
Divize:
LTC Č. Budějovice „B“ - Bechyně „A“ 6:3
Body: Hlavnička, Langerová
Čtyřhra: Langerová - Oramová
Dále hráli: Tlamicha, Hartl, Wagner
Proti vedoucímu družstvu celé divize 
přijatelný výsledek.
   

KP IV:
Trhové Sviny „B“ - Bechyně „B“ 4:5
Body: Liška, Wagner, Vontorová, Lišková
Čtyřhra: Vontorová - Lišková
Dále hráli: Hlaváček, Tupý 
Na dvou dvorcích po sedmihodinovém 
dramatu mají na vítězství hlavní zásluhu 
děvčata.
   

8. 6. 2008
Okresní přebor:
Bechyně „C“ - Veselí n/Lužnicí „B“ 1:4
Bod: Lišková

15. 6. 2008
Okresní přebor:
Dolní Bukovsko - Bechyně „C“ 1:4
Body: L. Podlaha, Růžička, Jančík, 
Čtyřhra: Podlaha - Jančík

V.W.

TĚLOVÝCHOVA & SPORT



Netradiční kurzy angličtiny
léto 2008 - červenec a srpen

Celoroční kurzy
září 2008 - červen 2009
místo výuky - Bechyně, Tábor

Kontakt: telefon 604 375619
info@myslianglicky.cz

TOMCAT  


Kvalitní a levný, mnohdy značkový 
módní textil second hand a nové 

výprodejové oděvy outlet z Anglie

STÁLÝ VÝPRODEJ
10 - 90 Kč/kus   (mimo výběru a outletu)  

Chcete přežít zdražení 2008? U nás 
ušetříte nejvíce. Nejsme normální second 

hand. Jsme stálý výprodej nadbytečných 
zásob velkoobchodu. Dovážíme kamiony 
přímo z Londýna. Proto máme nejlevnější 

ceny široko daleko. Jinam chodit nemusíte. 
Tradice od r. 1991 – záruka spokojenosti.

Bechyně, Na Libuši 634
Po – Pá 9 – 12, 14 – 17, So 8 – 11

Můžete přijet i do prodejny v naší centrále

SUPERMARKET LEVNÉ MÓDY
Písecká 264, Týn n/V. Po-Pá 9-17, So 9-12
200 m2, velké parkoviště, nejširší sortiment
Internetový obchod www.levnamoda.cz

Snadno prodá byt i dům realitka Renovum
Kolodějě 73, tel: 608 982 632,724 872 896

www.Renovum.cz
Z naší nabídky: dům v Raděticích Dům za 2 998 000
Pro své klienty poptáváme:    Byt v Bechyni 1+1 a 2+1

Zdarma vyřídíme veškerou agendu při prodeji Vašeho domu či bytu

Koupím domek, chalupu 
nebo byt i před opravou

Tel: 722 618 912

SPORTBAR NAGANO
přijme ihned

obsluhu baru a herny
�Výhodné platové podmínky.

�Vhodné také jako brigáda pro 
vysokoškoláky.

Informace - Slabová Jiřina 776 720 052
Možnost brigády také ve Veselí nad Lužnicí.

SPINNING CENTRUM BRONX
Na Libuši 635

zahájilo cvičební lekce pod vedením školených 
instruktorů v klimatizovaném prostředí:

PO - PÁ    17.30 - 18.30      19.00 - 20.00
SO - NE    10.00 - 11.00      18.00 - 19.00

Objednávky pouze telefonicky 777 601 633
denně od 16 do 20 hodin.

Přijďte mezi nás, spinning není omezený věkem!
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Hledá nové 
pracovníky 

na tato volná
pracovní místa

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

MICRO-EPSILON
Czech Republic, spol. s r.o.

Czech Republic, spol. s r.o.

TECHNICKÁ PODPORA 
ODDĚLENÍ PRODEJE

- SŠ  VŠ 
- 

NABÍZÍME ZAJÍMAVOU PRÁCI V 
MLADÉM KOLEKTIVU S MOŽNOSTÍ 

PROFESNÍHO RŮSTU.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

  

příp. tech. směru
komunikativní znalost NJ nebo AJ, 

ochota prohlubovat si nadále odborné 
i jazykové znalosti
- Práce s PC: Windows, MS Office, 
Corell Draw, Powerpoint
- komunikativnost, příjemné 
vystupování, ochota příležitostně 
cestovat

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s.
byla přemístěna z Bechyně do Týna nad Vltavou

T y r š o v a  2 9 0
TÝN NAD VLTAVOU
( p o d  p o š t o u )

Po 8 - 11.30 12.15 - 17 
Út
St 8 - 11.30 12.15 - 17
Čt 8 - 11.30 12.15 - 16
Pá 8 - 11.30 12.15 - 15

Tel: 777 266 439, 385 310 855


