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+Webové stránky 
společnosti 

BYTENES BECHYNĚ

Vážení občané města Bechyně,
počátkem roku 2009 společnost 

BYTENES ve spolupráci s firmou W Partner 
s.r.o. Bechyně zprovoznila vlastní webové 
stránky. Cílem tohoto kroku je zkvalitnit 
a zrychlit informovanost všech občanů 
a podnikatelských subjektů v Bechyni 
a v okolí, ale i předání základních informací 
pro případné návštěvníky a turisty, kteří do 
města Bechyně zavítají. Na nových 
stránkách jsou základní informace 
o společnosti Bytenes, o její činnosti, 
kontaktní spojení, budou zde uváděny 
hlavní úkoly, které bude firma provádět 
v příslušném období, informace o změnách 
ve vyhláškách či v zákonech, souvisejících 
s činností firmy, provozní doby Sběrného 
dvora, letního koupaliště, WC, hřbitova atd. 

V takové krásné společnosti

+S kým žijeme 
v jednom městě?

Přinášíme další ze série děl 
pravděpodobně stejného autora. Bylo by 
nanejvýš škoda nepoznat tohoto 
geniálního tvůrce. Pokud nám pomůžete 
odhalit jeho identitu, čeká vás vstupenka 
pro dva dle vlastního výběru na akci 
pořádanou KSMB.

Své tipy můžete posílat na e-mail: 
propagace@kulturnidum.cz.

+Životní jubilea 
duben 2009

87 let Staňková Marie
85 let Hrubá Vlasta, 

Písačka Jan, 
Pítra Jaroslav

84 let Dohnalová Jarmila, 
Mikšovská Jiřina

83 let Čiháková Vlasta, 
Englická Květuše, 
Haškovcová Jaroslava,
Klobásová Anna

82 let Novotný Vladimír
81 let Dlouhá Marie
80 let Bouček Václav
79 let Hlasová Božena, 

Kopečková Anna, 
Snášelová Marie, 
Zeilingerová Jiřina

77 let Toman René
76 let Novák Zdeněk
75 let Jarešová Jiřina, 

Krejčová Jitka, 
Švarcová Marie

+Vítání občánků

Dne 24. února 2009 byli přivítáni 
s tarostou města Bechyně,  panem 
Mgr. Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci: 
Marek Hladký, Nela Kinterová, Vladimír 
Kupr, Kristýna Kuprová, Jan Morkes, David 
Pos lušný ,  Domin ik  Reš l ,  Rozá l ie  
Stankušová, Anna Svatošová, Barbora 
Šenkýřová, Michal Šimek. 

a samozřejmě zde bude vytvořen prostor 
pro náměty, připomínky či jen dotazy, na 
které jsme připraveni reagovat. Zde pouze 
žádám, aby tato diskuse byla vedena 
slušnou formou, bez vulgárních výrazů 
a napadání. I zaměstnanci společnosti 
Bytenes jsou lidé, kteří mohou udělat chybu, 
či se jim něco nepovede, ale vše se dá 
napravit, vysvětlit a samozřejmě se i poučit 
a pokračovat dál v plnění úkolů. 

Závěrem chci vyjádřit přesvědčení, že 
zavedení těchto webových stránek přispěje 
ke změně názoru na společnost Bytenes 
a rovněž toto přispěje i k lepšímu obrazu 
celého města Bechyně a okolí. 

Adresa webových stránek společnosti 
Bytenes Bechyně:

www.bytenes.bechynsko.cz

Miroslav Král 
jednatel společnosti Bytenes Bechyně

Jan Hajný

JARNÍ

strom po kořen
v zemi zabořen

kořen za kořenem koření
až pokořen Zemí 
v zemi zakoření

a z vět ví
že větve se větví ve dví

a že těmi větvemi
vyvětví ven

v nebi
květy

Okénko připravuje etiene levi

Kdo by dnes poznal bechyňskou rodinu městského radního a jednoho ze zakladatelů 
elektrické dráhy Tábor - Bechyně?



+

BLAŽEK, který odešel z Bechyně v r. 1932 do 
Bernartic. Po zmíněném Fr. Bednářovi nastoupil 
místo varhaníka Josef ZÍKA, který učil hrát na 
dechové nástroje. Byl bývalým vojenským 

Bechyně hudební hudebníkem - křídlovákem a asi v letech 
 3. pokračování 1925-1938 byl varhaníkem ve Stádlci. Měl zde ve 

své době na tehdejší dobu výbornou dechovku.
Ze vzpomínek pana Jiřího KLIČKY, 

Pokud chceme proniknout k těm avizovaným nadšeného muzikanta, znalce umění a výborného 
hudebním kořenům v Bechyni, musíme řemeslníka:
pokračovat. Čtenář má tři možnosti: první skupina „Někdy před rokem 1930 byla sestavena 
čte pozorně všechny články, případně je může první velká kapela dechových nástrojů, asi 
doplnit nebo opravit, druhá si vybírá zajímavosti a o třiceti členech. Tuto sestavu dal dohromady pan 
jména, která se usadila v jeho povědomí a ta třetí Lendr, pekař a obchodník. Byl pro tuto činnost 
tyto kapitoly nečte. Má např. jiné sféry zájmů. velmi zapálen a hodně se jí věnoval. Rozepisoval 
Nechceme však tuto historii přeběhnout letem noty pro jednotlivé nástroje a sháněl notový 
světem, když máme příležitost pro víceméně materiál. Soubor se nazýval Lendrova kapela. 
soustavný přehled. Existovala také sokolská kapela, byli v ní však titíž 

Je třeba připojit některé informace o dalších muzikanti. Hrálo se při různých sokolských 
hudebnících zmíněného období, kteří byli oslavách a akademiích a veřejných slavnostech. 
s Bechyní svou tvůrčí a pedagogickou činností Současně existovala parta muzikantů, která se při 
spojeni. zkouškách tísnila v jedné místnosti u Illínů. Říkalo 

Byl to Václav MACHÁČEK, hudební skladatel se ji „Zugluft“. Nevím, proč se nazývala právě v terénu zachytil několik tisíc písní a část z nich 
a varhaník (1.9.1839 Sudoměřice - 16.7.1890 tímto jménem, ale chodili jsme tam rádi a jako publikoval v patnáctidílné antologii „Český jih 
Langen, Rakousko), Štěpán DOUBEK, hudební mladí kluci jsme se při starších učili hrát a Šumava v písni“. Bylo to záslužné dílo, dalo by 
skladatel a varhaník (15.9.1872 Dobronice - v kolektivu. Když jsme se již nemohli vejít, hráli se říci, že „v hodině dvanácté“. Tento sběratel 
3.12.1920 Bánská Bystrica), který přijížděl hrát na jsme v pekárně u Lososů, kde pro nás pan Losos pravidelně navštěvoval i bechyňskou rodačku 
varhany do Bechyně z Tábora, kde byl učitelem měl vždy připravené čerstvé rohlíky.paní Annu Jungovou, roz. Cikánkovou, která také 
hudby a varhaníkem. Učil zpěv na táborském přispěla k obohacení jeho sbírky. Její oblíbenou 
gymnáziu, sbormistrem zpěváckého spolku písničkou byla: “Hodonickou cestou konopičky 
Hlahol. Od r. 1919 působil jako profesor zpěvu na rostou a jsou pěkně zelený. Mezi nima roste 
učitelském ústavu v Banské Bystrici. Byl i auto- modrooký děvče, až doroste bude mý“. Podle 
rem symfonických, tanečních a zábavných Karla Weise byla pojmenována turistická cesta 
skladeb. Václav KUDLÁČEK (nar. 1857 v Dobevě z Veselí n.Lužnicí do Bechyně. V roce 2006 vydalo 
u Písku) přišel do Bechyně někdy kolem r. 1880 akustické studio FaVU VUT v Brně výběr z těchto 
a oženil se zde s Annou Šimákovou (datum sňatku písní na CD pod názvem „Český jih a Šumava 
13.5.1884); zajímavé je, že rod Anny Šimákové v písni“ - zpívá bechyňský rodák Josef Veselý za 
pochází zřejmě z rodu Václava Pichla. Její matka klavírního doprovodu Miroslava Navrátila na 
byla dcerou Františka Pichla, bechyňského podporu opravy bechyňských varhan.
pekaře. V. Kudláček před r. 1894 přesídlil První uvedl Bechyňské písně na koncertním 
s rodinou do Milevska. pódiu pěvec Karel Schmaus - Karl WIDBRUNN, 

Karel PRUNER (1874 Veselí nad Lužnicí - který byl tenoristou berlínské opery.
1936 Tábor) se kromě své pedagogické činnosti Také Čeněk HOLAS (1855 - 1939) se ve své 
v Táboře věnoval sběratelské činnosti a zápisu sbírkové práci věnoval jižním Čechám v šestidílné 
jihočeských lidových písní a stal se jedním publikaci „České národní písně a tance“.
z nejlepších pomocníků Karla Weise pro jeho dílo Všestranným kantorem v Bechyni byl Josef 
„Český jih a Šumava v písni“. Tím se dostáváme ŠATRA (11.12.1845 - 11.1.1929), byl to kantor - 
ke sbírkám lidových písní z Bechyňska. Z vyprá- muzikant a známý bechyňský kronikář. Byl rovněž 
vění Arnošta Chleboráda se dovíme o jedné jejich sbormistrem zpěváckého spolku Lužničan. (viz 
sbírce (podle vzpomínek prof. a stavitele Karla Bechyňský zpravodaj říjen 2004).
Krause v Bechyni). Základem této sbírky bylo Pravděpodobně od roku 1900 učil hudbě 
posezení v hospůdce U Lendrů, kde jednoho v Bechyni také pan VODÁK, kancelista u bechyň- Později vzniklo orchestrální sdružení; to byl 
večera seděli profesoři keramické školy František ského soudu. Byl kapelníkem a výborným již soubor se smyčcovými nástroji. Pořádaly se 
Kraus a Eduard Hauptmann, lesní rada Ing. muzikantem. Dalším kantorem - muzikantem byl koncerty při různých příležitostech. Zkoušky se 
Rudolf Francl a tenorista Národního divadla ředitel školy Karel KOHOUT. Byl také ředitelem odbývaly v sálku hotelu Panská a v sokolovně Na 
Rudolf Burian. Zaposlouchali se do tlumeného kůru a vyučoval hudbě v době 1910-1926). Protivínce. Předsedou sdružení byl pan Jan 
zpěvu starého výměnkáře Jana Matyáše 30.6.1923 se v Bernarticích narodil Zdeněk Klička, malíř a natěrač, který při koncertech 
z Hodonic. Burian byl nadšen a ihned pospíchal KNOT, violoncellista, který se podílel i na dirigoval. Při koncertních vystoupeních se také 
pro V. J. Novotného, prvního houslistu ND. Ten bechyňském hudebním životě. Působil jako řídící přihodily všelijaké příhody. O jedné se zde 
vzal papír, nalinkoval osnovu a zapisoval melodie, učitel v Raděticích. Josef JIRKA (30.11.1859 zmíním: vyprávěla se mezi muzikanty po dlouhá 
Burian texty, protože výměnkář povzbuzen zpíval Bechyně -  1 .12.1924),  k terý působi l  léta. Stala se ještě před válkou. Hrála se skladba 
a zpíval. Pak celou společnost pozval do Hodonic, v Sudoměřicích, hudební skladatel a kapelník; od Bedřicha Smetany, kde v jedné části zaznívaly 
kde hodoničtí občané zpívali nové a nové písně. jeho kapela měla podobný repertoár jako kolínská známé fanfáry z opery Libuše. Motiv se prolíná ve 
Pánové ještě navštívili Nuzice. A tak vznikla Kmochova kapela. všech nástrojích a trumpetista Václav Straka „se 
krásná sbírka „Bechyňské písně“, jejichž úprava J. V. HORA z Nuzic vyučoval v Bechyni a byl ztratil“ v notách a tím se celý orchestr dostal do 
je dílem Václava Judy NOVOTNÉHO (1849 - zároveň chorregent v klášterním františkánském nesnází, ze kterých se nemohl vymotat. Jan 
1922), které vydal v Praze Frant. Urbánek asi v r, kostele. Klička, který dirigoval, byl donucen hraní ukončit 
1900. V. J. Novotný se věnoval i překladům libret a Po první světové válce začali hudbě učit také a začít znovu. To se ovšem při dalších 
hudební publicistice. „nekantoři“; byli to např. Jan KLIČKA, malíř muzikantských setkáních neobešlo bez odezvy. 

Karel WEIS (13.2.1862 - 4.4.1944) studoval a natěrač (za c. k. působil u vojenské hudby), Ředitel keramické školy, p. prof. Josef Šimák, 
na pražské konservatoři lesní roh a housle, Jaroslav HORÁK (o něm jsme již psali), Josef namaloval na velikou medaili z překližky postavu 
absolvoval varhanickou školu a později soukromě BURIAN, vrchní četnický strážmistr, Karel Libuše, kde na druhé straně byl text: „Pozor, už 
studoval skladbu u Zdeňka Fibicha. Jako skladatel VANĚK, kominík a flétnista a pánové František náš Klička stojí jako svíčka, ráz dva, klapky na uši, 
nesklízel mnoho úspěchů, věnoval se folkloristice BEDNÁŘ (také ředitel kůru, odešel z Bechyně diriguji Libuši“. Za všeobecného veselí byla 
a sběratelské činnosti. „Bechyňské písně“ byly r. 1938) a KRAJÍC. Do roku 1927 učil varhaník zmíněnému muzikantovi připjata na sako.“
součástí jeho rozsáhlého sběratelského díla, kdy Rudolf POLÍVKA, pak jeho nástupce Petr -ap-

Z historie Bechyně

Karel WEIS

Zugluft
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duben 2009KULTURNÍ KALENDÁŘ

Sobota 25. dubna / 15.00 hodin / Malý sál / Vstupné 30 Kč
Divadelní společnost OKÝNKO představí dětem veselou 
pohádku o tom, co se stane, když loupežnice ukradnou 
drakovi jeho kouzelnou kytičku.

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Pondělí 6., 13., 20., 27. dubna / 16.30 - 20 hod. / Klub. KD
Úterý 7.,14., 21., 28. dubna / 18 - 19 hod. / Klubovna KD
Kurzy se konají pod vedením lektorky Kristýny Procházkové, 
tel. 721 503 325 nebo www.raeesah.wz.cz

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY

PRO DĚTIHUDBA

aneb řekni mi 

pravdu o své lásce

MRCHY  
Pátek 24. dubna / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 150 Kč

    Letošním překvapením ve 
Výročních cenách Akademie 
populární hudby Anděl 2008 byly 
čtyři nominace kapely Toxique. Ve 
zlatou sošku anděla se nakonec 
proměnila jedna z nich - ocenění 
Objev roku. Zpěvačka Klára 
Vytisková se umístila na třetím 
místě v kategorii Zpěvačka roku 
a v kategorii Skupina roku obsadili 
“Toxíci” rovněž třetí místo.

Suport: Artfactory 

Barevnej nátěr 

Hodně Podně

TOXIQUE
v rámci Jarního De Tox turné 2009 

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

Sobota 25. dubna / 20 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
Nabízíme příjemný večer v zajetí krásných jihočeských 
písniček s oblíbenou kapelou, která vždy dokáže navodit 
příjemnou atmosféru a potěšit diváky kvalitními výkony svých 
zpěváků a sólistů.                 Předprodej v Café -Baru U Hrocha

„KOLEM DOKOLEČKA“
KONCERT JIHOČESKÉ KAPELY  

Neděle 12. dubna / 17 hod. / refektář ZUŠ / Vstupné 50 Kč
Velikonoční neděli zpestří skladbami slavných českých mistrů, 
světskými skladbami, ale i upravenými lidovými písněmi 
písecký pěvecký sbor SONITUS.

VELIKONOČNÍ KONCERT - SONITUS 

tipměsíce

KERAMIČKA

„POJĎTE S NÁMI ZA PÍSNIČKOU“
Čtvrtek 2. dubna / 10.00 hodin / Velký sál / Vstupné 30 Kč
Hudební pořad - doplněk výuky HV, v kterém děti zpívají známé 
písničky z často používaných zpěvníků. Účinkuje známý 
country zpěvák DROBEK.

PRO ŠKOLY

NOC S ANDERSENEM
Pátek 3. dubna / 17.00 hodin / Knihovna
Lákavý večerní a noční program pro děti od 7 - 12 let

BECHYŇSKÉ JARO (XVII.)
Pátek 3. - sobota 4. dubna / Prostory KD
Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních, 
loutkářských a recitačních souborů a kolektivů.
Přijďte se podívat, co všechno dokážou zahrát školní divadelní 
soubory, mezi které rovněž patří i děti z „Nové školy“.
Podrobný program na plakátech

Středa 1., 8., 15., 22., 29. dubna / 18.30 - 20 / Klubovna KD
Čtvrtek 2., 9., 16., 23., 30. dubna / 17 - 19.30 / Klubovna KD
Bližší informace  naleznete na www.skrivanek.cz

ANGLIČTINA PRO VŠECHNY 

KUM NYE
Pátek 10. dubna - neděle 19. dubna / prostory KD
Kum nye je velmi málo známá tibetská technika dosažení 
vnitřního klidu, vyrovnanosti a pohody. Její výhodou je 
jednoduchost, takže ji může provádět každý. Kurz vede klinický 
psycholog Matthias Steurich, M. A.
Bližší informace na ekonom@kulturnidum.cz

TRADICE

BECHYŇSKÝ SLET ČARODĚJNIC
Čtvrtek 30. dubna / 17 hod. / Odlet od Kulturního domu
Po patnácté se slétnou všechny mladé, starší, začínající 
i pokročilé čarodějky před KD, aby si provětraly svá košťata. 
Čeká nás veselý průvod městem, volba miss nejmladší 
a nejošklivější čarodějnice a také čarodějnická veselice.

Koncert skupiny KAMELOT
Úterý 5. května / 20 h / Velký sál KD / Vstupné 200 a 160 Kč
Po třech letech vydává hudební skupina KAMELOT nové 
album s názvem „Mořská sůl“ a u této příležitosti rozjíždí 
megaturné pod názvem „O 106”. 
Vstupenky v předprodeji v Café-Baru U Hrocha.

VÁCLAV NECKÁŘ 
a skupina BACILY

Pondělí 18. května / 19 h / Velký sál / 
Vstupné 280 a 260 Kč
Nabízíme příjemný večer v zajetí popové 
legendy a člena slavného tria Golden Kids. 
Václav Neckář nabídne průřez svých 
nejznámějších hitů. 
Předprodej v Café-Baru U Hrocha.

LOUPEŽNICKÁ 

POHÁDKA

Od 1. 5. - 12. 6. 2009 v prostorách Městského muzea
Zahájení výstavy 1. 5. 2009 v 15 hod. na dvorku muzea

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 
ZŠ Školní ul., Bechyně 



+Mezinárodní kulturní projekt pro všechny

Překlenout hranice dvou sousedských zemí a propojit dvě osobité kulturní oblasti se 
rozhodl nově vznikající mezinárodní projekt nazvaný Kulturní most. Hlavním úkolem je vytvo-
ření ucelené platformy pro rychlou a kompletní orientaci v kulturním dění regionu pro občany, 
turisty, kulturní subjekty a veřejnou správu. Po vzoru Kulturvernetzung Dolních Rakous 
(Dolnorakouské kulturní sítě) vzniká na české straně kompletní databáze všech kulturních 
subjektů na území Jihočeského kraje - a to jak umělců, tak kulturních akcí, prostorů 
a pořadatelů.

Projekt umožní všem zúčastněným aktérům lépe využívat potenciál kultury ve spojení 
s cestovním ruchem, podílet se na organizaci kulturních akcí, nákladech spojených 
s uváděním interpretů a jejich vzájemné výměně. Bude zároveň prostředkem pro aktivní 
vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými subjekty a důležitým nástrojem poradenství 
v oblasti možnosti vícezdrojového financování, vypracovávání projektů a společné 
propagace. Součástí připravovaného kulturního webu bude dlouhodobý kalendář aktivit 
a akcí subjektů našeho regionu.

Kulturní most je neinvestiční projekt, který byl vybrán v rámci programu „Evropská 
územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013” a je spolufinancován Evropským 
fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Jihočeský kraj je leaderem a hlavním koordinátorem 
projektu a současně zajišťuje předfinancování a spolufinancování. Bazilika o.p.s. je hlavním 
partnerem na české a Kulturvernetzung NÖ je hlavním partnerem na rakouské straně.

Aktuality, kontakty, kalendář akcí, informace o právě chystaných a probíhajících 
projektech či možnost zařazení do databáze, to vše najdete na adrese 

www.kulturni-most.cz

+Ze světa kultury - 
hudba

konat poslední červencový víkend v Ústí 
nad Labem. Začátkem dubna skupina 
VEDVOU absolvuje také české finále 
Konkursu Zahrady (které proběhne Významného úspěchu dosáhla 
v Divadle za Plotem v pražských Bohnicích), v jihočeském soutěžním kole 42. ročníku 
což je vůbec největší folk a country festival hudebního festivalu Porta bechyňská 
u nás a každoročně se koná v Náměšti na formace VEDVOU. Trio ve složení Mirek 
Hané. Dosažené úspěchy jsou pro skupinu Baldrych (sólová kytara, zpěv), Pavel 
mimořádné tím, že vznikla teprve v říjnu Pazourek (sólová kytara, zpěv) a Martin 
roku 2008, a to spíše za přispění náhody Roman (el. kytara, bonga, zpěv) zaujalo 
a zcela neplánovaně. Její členové proto svým netradičním pojetím folkové hudby 
děkují svým blízkým a přátelům za porotu (v čele s předsedkyní Pavlínou 
nezištnou podporu jej ich snažení. Jíšovou - Nezmaři) i přítomné publikum 
Poděkování patří taktéž Jardovi Hronovi a získalo autorskou Portu (za píseň Koření) 
z nahrávacího Studia-B, který skupině a navrch i diváckou Portu od hlasujících 
pomohl s natočením debutového minialba diváků. Letošní konkurence na jihočeském 
s názvem Páv. V současnosti se kapela kole v Soběslavi byla skutečně veliká. 
intenzivně věnuje zkoušení a tvorbě nového Představilo se zde 16 interpretů, všichni na 
repertoáru a v blízké budoucnosti by se vysoké hudební úrovni a mnozí s nemalými 
měla prezentovat i na svých webových zkušenostmi a úspěchy ve sportovních 
stránkách.kláních z předešlých ročníků. Autorská 

Porta navíc skupině zajistila účinkování na Jan Pazourek
mezinárodním kole festivalu, které se bude 

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky 
    z jihočeského
      regionu

Týn nad Vltavou - Bechyně, plán města a 
informace
Jindřichův Hradec, GARP HK, s. r. o., 2006.

Byla by to pěkná informační turistická 
příručka, pěkně vytištěná, s podrobnými 
mapami obou měst i jinými informacemi, 
ale… autor textu si neohlídal korekturu, 
v české mutaci se objeví bez uvedení 
památky text o mostu a takové nepřesnosti, 
jako např. o Křižíkově (Schmausově) vile 
coby dílu architekta J. Kotěry; ten doplnil 
původní vilu o přístavby, úpravy interiéru 
a řešení zahrady. Kotěrova vila byla secesní 
slavná stavba rodiny Máchů, vila Vlasta,  
později necitlivě přestavěná na mateřskou 
školku, dnešní penzion Jupiter. Škoda, že se 
promarnila příležitost solidní informace o 
Bechyni. Kdopak byl autor textu se v tiráži 
nedovíme.

Poznávejme kraje České republiky - kraj 
Jihočeský
Turistické trasy, cyklostezky, památky, 
turisticky zajímavá místa, souřadnice GPS.
Brno, Geogalileo kartografie spol. s r.o. 2008.

Mapa JČ kraje v měřítku 1: 200 000. 
Stručné informace o vybraných místech + 28 
pohlednic zajímavě a vkusně podaných.

Mikolášek, František: Bernartice.
Bernartice, 2001.

Historie Bernartic, Bojenic, Bílinky, 
Jestřebic, Kolišova, Rakova, Srlína, Zběšic, 
včetně zaniklých obcí. Historie od konce 
12. století až po návštěvu rodáka, 
amerického kosmonauta Cernana. Bohaté 
barevné ilustrace, včetně historických map.

Blümlová, Dagmar: Sto tváří z jihočeské 
kulturní historie.
Pelhřimov, 2000.

Tento soubor zahrnuje první stovku 
portrétů v chronologickém řazení. Z našeho 
regionu se například uvádějí jména 
A. J. Puchmajer, M. Kopecký, K. Komzák, 
F. Křižík, J. Peisker, K. Weis, J. Sakař, 
V. Kálalová, O. Rödl, J. Kostohryz, J. Vojna, 
L. Hodný, R. Hrubec, A. Radok, J. Maňák, 
K. Šafář a další. Možná, že Vám tato jména 
připomenou historii a pokud ne, máte 
možnost se v krátkých kapitolách o nich 
stručně dozvědět.

Bílek, Josef: Naučné stezky. Jižní 
Čechy a Šumava. Přehledný průvodce po 
125 naučných stezkách regionu. 
Milevsko, Spolek pro rozvoj kultury 
v Milevsku, 2007.

Soupis naučných stezek je pro snazší 
orientaci uspořádán do skupin podle okresní 
příslušnosti. Je určen obyvatelům našeho 
kraje, návštěvníkům, učitelům při plánování 
školních výletů a exkurzí spolu s některými 
lokálními zajímavostmi. Jistě nejsou 
všechny, zatím neexistuje registr těchto 
stezek. Snad podle autora pomůže při výběru 
výletů a toulek po kraji. Doplněno mapkami 
a ilustracemi.

Jižní Čechy - hrady, zámky a pivovary 1.
 1: 500 000.
Praha, Kartografie a. s. Edice: turistické 
regiony, 2008?

Bechyně a okolí and area. 1:60 000. 
Praha, Kartografie a. s., 2008.

Plánek a stručné informace s barevným 
fotografickým doprovodem; text též 
v angličtině.

+
+O vážné hudbě zábavně Celým pásmem provázela slovy 

komentáře Mgr. Ludmila Žofková. Navzdory 
jeho univerzálně sestavené podobě poskytl 
základní životopisná fakta o jednotlivých V povědomí širší veřejnosti vážná hudba 
skladatelích a době jejich aktivní působnosti.přetrvává, žel, stále jako žánr vymezený 

Na závěr přednesl Sergej Perepeljatnyk toliko úzkému okruhu zasvěcených znalců 
klavírní úpravu oblíbeného „Letu čmeláka“ nebo výstředních podivínů. Polemiku se 
od Nikolaje Rimského-Korsakova. Brilantní zažitým předsudkem znamenala 4. března 
interpretovu techniku a uměleckou vyspělost kulturní akce v malém sále KD v Bechyni. 
ocenil i studenti pokaždé výrazným Vedení SPŠ keramické uspořádalo pro své 
potleskem.studenty koncertní vystoupení klavírního 

S oběma účinkujícími se slovy díků virtuoza Sergeje Perepeljatnyka.
a příslibem opětného příštího setkání Hudebník po absolutoriu AMU v Kyjevě 
rozloučil ředitel školy PaedDr. Jiří Novotný. působil šest let v Jihočeském divadle jako 

Vydařená akce zaznamenala v řadách korepetitor. V současnosti žije s rodinou 
studentů živý a příznivý ohlas i uznání. Byť v Izraeli. Koncertuje však po celé Evropě 
mladí lidé všeobecně nevyhledávají tento a velice často se navrací do Čech.
okruh hudby, koncert je obohatil o nové Sevřená, úsporně stručná dramaturgie 
vědomosti. A možná pomohl mnohým z nich pořadu podala přehled několika zásadních 
nalézt cestu k bližšímu poznávání vážné období ve vývoji hudby. Přednesené ukázky 
hudby.přiblížily dovršitele barokní hudby, němec-

Ředitelství SPŠ keramické tímto vyda-kého skladatele J. S. Bacha, a přes období 
řeným počinkem pokračuje v cílevědomé klasicismu s W. A. Mozartem či L. van 
snaze poskytovat svým studentům Beethovenem se přenesly k romantismu 
průběžnou informovanost o kulturním dění a v ukázkách s kompozicemi F. Liszta 
vzájemných souvislostech mezi žánry a F. Chopina. Vhodně zvolený repertoár 
v umění. střídal skladby známé / Etude c-moll od 

Chopina / s tituly méně povědomými / 
RNDr. Karel Klaškapůvabná Mozartova miniaturka „Chléb 

s máslem“ /.



+Muzeum je živý 
organizmus

Život v muzeu nespočívá jen v proudění 
návštěvníků či hemžení zaměstnanců, kteří 
právě tvoří expozici. Do muzea občas 
zavítají badatelé ať již z řad vědeckých, 
studenti nebo laická veřejnost.  A my jsme 
rádi, že sbírky mohou „sloužit“. Tedy že 
mohou být poskytnuty někomu, kdo je bude 
studovat. Vzniklé diplomové práce či jen 
články naopak slouží nám k dalšímu 
poznání místního regionu. Mnohdy pak 
přicházejí výsledky v oblastech, ke kterým 
se my, zaměstnanci, z časového, ale 
i oborového deficitu vůbec nedostaneme. 
A tak zde máme dnes možnost dozvědět se 
něco o tom, po čem vlastně v našem kraji 
chodíme. Badatel je studentem 3. ročníku 
Gymnázia v Říčanech.

za Městské muzeum J.J.

+Po čem šlapeme? jak se jednotlivé části postupně usazovaly. Na V okolí Bechyně se tyto konkrece nacházejí 
konci třetihor se začala zdvihat nejjižnější část v pískovnách u Rataj a v lese Poušť u Radětic, 
Čech a Českomoravská vrchovina, přestalo u Hodětína, ale také na polích u Hvožďan 
odvodňování oblasti k jihu, jezera se začala a Sudoměřic. Podobné koule se nacházejí také 
postupně vyprazdňovat a Vltava pozvolna v severních Čechách u Mostu.
převzala odvodňování jižních Čech. Během  Novým objevem, kterým se zabývají 
čtvrtohor se zde usazovaly hlíny, písky, štěrk, i odborníci v Jihočeském muzeu v Českých 
spraše a rašeliny. Usazování stále probíhá. Budějovicích, především RNDr. Rajlich, jsou tzv. 

V okolí Bechyně se nachází množství šokové křemeny. Vznik šokových křemenů 
zajímavých lokalit. Mnoho z nich už popsal souvisí podle hypotézy jihočeských geologů 
S. Chábera  v Jihočeské vlastivědě v části Neživá V. Bouška a P. Rajlicha se vznikem tzv. Českého 
příroda (1985).Většina z nich se od roku 1985 kráteru. Tyto křemeny obsahují bílé až mléčné 
změnila, ale nijak dramaticky. přímé plošky v kusech záhnědy, křemene nebo 

Málokdo si dnes uvědomuje, kudy chodí a co 
V Bechyni a okolí jsme nalezli pomocí křišťálu. Tyto křemeny je možno nalézt na polích 

má vlastně pod nohama. I tady v Bechyni jsme na 
povrchového sběru v ornici hlinitý hematit, u lesa Poušť, u Senožat a především na polích 

každém kroku obklopeni horninami a nerosty.
limonit, vápenec, živce a bechyňské koule. Skoro mezi Březnicí a Jamníkem. Hypotéza vzniku 

Bechyně i celé Táborsko prošlo celkem 
stejné nálezy pochází ze Sudoměřic, kde jsme těchto křemenů předpokládá, že jejich zvláštní 

zajímavým vývojem. V období starohor zde bylo 
navíc našli otisk dřeva v křemitém pískovci. Dále struktura je důsledkem průchodu ultrazvukové 

moře, které zmizelo na začátku prvohor. Na konci 
jsme prozkoumali křemennou žílu v Dražíči, kde vlny, která narušila vazby v krystalické mřížce 

prvohor zde proběhl dlouhý horotvorný proces 
se nacházejí srostlice křemenů a křišťálů, dají se křemenu. Tato vlna vznikla dopadem meteoritu na 

tzv. variské vrásnění. Během vrásnění docházelo 
zde nalézt krystaly s oběma konci. Další naše území v pozdních prahorách.

k tříštění a lámání krystalických břidlic a k jejich 
křemennou žílu jsme nalezli na kopci Kameník u Zda jsou hypotézy o vzniku Českého kráteru 

následnému posunu podél zlomů. Rozlámanými 
obce Hutě. Zde má křemen oranžovou barvu, s přibližným středem v jižních Čechách pravdivé, 

kusy břidlic pronikaly magmatické taveniny a daly 
protože je znečištěn oxidy železa. ukáží teprve další výzkumy. Nálezy šokových 

jim dnešní podobu. Vznikaly zde křemenné 
Z nálezů, které byly již v minulosti popsány, křemenů jsou zatím jedním z prvních důkazů, 

a rudné žíly, pegmatity a aplity.
jsou určitě nejzajímavější bechyňské koule. Tyto které tuto hypotézu potvrzují.

Během téměř celých druhohor docházelo 
koule jsou tvořeny železitým pískovcem, mají Je tedy vidět, že i známá místa a známé věci, 

k zvětrávání. Ovšem na jejich konci a na začátku 
nejčastěji průměr 5-15cm, výjimečně dosahují kolem kterých chodíme, nás mohou kdykoliv 

třetihor došlo k dalšímu, tzv. alpsko-karpatskému 
průměru až 25cm.Vznikaly přeměnou sypkých překvapit a odhalit nám nějaká nová tajemství. 

vrásnění, horniny se znovu začaly pohybovat po 
usazenin v pevné horniny v písčitých Nálezy minerálů z okolí Bechyně se dále nacházejí 

prvohorních zlomech. Během tohoto vrásnění 
sedimentech pánví  často společně s  ve sbírkách místního Městského muzea. Celá 

vznikla Jihočeská kotlina, Českobudějovická 
hematitickými železivci. Pevný drsný povrch tvoří práce je uložena v knihovně Městského muzea 

a Třeboňská pánev. Pánve se staly jezery, jezírky 
0,5-2 cm silná kůra z křemitého písku pevně v Bechyni.

nebo bahnisky, ve kterých se usazovaly písky, 
stmeleného zemitým hematitem. Vnitřek konkrecí Vybráno z Ročníkové práce z biologie, 

štěrky, pískovce a jílovce. Důkazem toho je 
bývá vyplněn pískem, jílem, některé jsou duté. kterou zpracoval Šimon Zarachovský

například pískovna v lese Borečném, kde je vidět, 

+Situace v Městském 
muzeu

„Kniha Dějiny udatného českého 
národa a pár bezvýznamných světových 
událostí je devíti metrové leporelo, které 
tvoří jedna krajina. Na ní se odehrávají 
příběhy z naší historie od pravěku po 
současnost. Touto výstavou bezděčně 
přesahujeme dosavadní rekord nejdelšího Po novém roce se začaly v budově 
leporela na světě, vzniká tak největší kniha muzea dít první změny. Ty vycházejí 
světa, protože její výška dosáhne 2 m z dohody, ke které v minulém roce a po 
a délka 70 m.“ bouřlivých debatách mezi Městským 
http://seifertova.cz/ceska.htma Hasičským muzeem došlo. Expozice 

Po ukončení této výstavy by zaměst-Hasičského muzea, která byla umístěna 
nanci Městského muzea měli začít v přízemí a prvním patře zadního traktu 
připravovat stálou expozici, která bude budovy, se upravila. Část, která byla 
mapovat historické dění v místním regionu. v prvním patře, se při zachování stejné 
Z řečeného vyplývá, že obě muzea koncepce přesunula do přízemí, do 
pokračují ve svém působení a nebudou místností, které sloužily ke krátkodobým 
omezena ve svém provozu.výstavám Městského muzea. Tyto místnosti 

jsou na tři roky pronajaty hasičům, spolu za Městské muzeum MgA. Zuzana Lacová
s průjezdem, který se letos pro Hasičské 
muzeum zprovozní až v polovině července.

Vyklizené prostory se v nejbližších 
dnech změní v depozitáře. Jedná se o pět 
místností, které nebudou sloužit jen jako 
„sklad“ muzejních předmětů. Pro vytvoření 
dobrých depozitářů jsou daleko přísnější 
kritéria. Jde o to vytvořit pro uložené 
předměty místo se stabilní teplotou 
a vlhkostí, které se pro různé materiály liší 
(např. kov potřebuje pro uložení nižší 
teplotu než dřevo atd.). Věci, které budeme 
do těchto prostor stěhovat, se budou třídit 
dle materiálů a čísel, aby nám umožnily 
snadnou orientaci a dobrý přístup při 
manipulaci. Díky těmto změnám se uvolní 
první patro, které kdysi sloužilo pro stálou 
expozici „starého“ Městského muzea. Ta by 
se měla znovuobnovit. V letošním roce 
(červenec-srpen) zde plánujeme výstavu 
obřího leporela českých dějin od Lucie 
Seifertové.

Co možná netušíte... +Stalo se před 50 lety 
(výpisy z kroniky Bechyně 

od Josefa Rypla)

- je nedostatek provozních místností pro 
kulturní účely, nedostatečný divadelní sál 
je v soukromém domě (Protivínka), jinak 
existuje pouze sálek v hostinci U Pichlů, 
připravovaný pro loutkové divadlo

- 50 pionýrů osmiletky učinilo rozhodný 
krok do života: stali se pionýry

- 1. máj - do průvodu se přijeli pochlubit 
též příslušníci Svazarmu se Spartaky, 
10 motocyklistů, za nimi Wartburgy 
a dokonce jedna Volha. Sčítači zazna-
menali 146 vlajek, 76 transparentů a hesel, 
17 obrazů, 234 fáborů a drobných 
praporků, 62 kol a 6000 účastníků 
májového průvodu

- na 1. máje večer havaroval na křižo-
vatce u keramické školy F. Vanda z Nové 
Vsi. Zlomeniny obou nohou a naštípnutí 
lebeční kosti jsou jediným následkem 
holdování alkoholu na motocyklu

- beseda MNV s občany o zásobování 
pro obyvatele sídliště (Na Libuši) byla na 
toto téma uspořádána zvlášť. Na diskusi 
byly uvedeny dotazy, proč se v našem 
městě televizory neprodávají, když 
vesnické Jednoty tyto přístroje běžně 
vedou v sortimentu. Pracující se též 
zabývali tím, proč pošta nedodala dosud 
schránku na dopisy na sídliště

- nedopatřením a špatným zajištěním 
dostal se na náměstí býk z ČSS statků, 
který díky usilovné pomoci občanstva byl 
do svého „působiště“ umístěn zpět, aniž 
způsobil nějakou škodu či úraz

- na oslavě bylo uděleno vyznamenání 
Řádem mateřství, které obdržely 
soudružky Knížatová a Příhodová

vybral Martin Gärtner



+APELACE

Vážení pracovníci Městského úřadu, 
vážení majitelé vilek v Křižíkově čtvrti. Nyní 
na jaře začne naše aktivita po zimním 
odpočinku. Tato památková zóna si zaslouží 
úctu k panu architektovi Františkovi Vahalovi, 
který tuto čtvrť a školu navrhoval. Působí tak 
pěkně na nás, Bechyňáky i návštěvníky 
právě pro své architektonické a urbanistické 
řešení této enklávy. Zvažujte své zásahy na 
fasádách, včetně barevnosti, zachování 
říms, původní podoby plotů, i když se nabízí 
jednodušší řešení. Schody k lázním nově 
vybudované jsou příkladem necitlivého 
zásahu do této architektonické koncepce, 
jistě by byla dražší výměna rozsypaných 
schodů do původní podoby, ale to, co vzniklo, 
je sice účelné, ovšem neestetické. Kdo 
nahradí krásné široké schody, kde doznívala 
celá architektonická koncepce a které 
používaly celé generace Bechyňáků 
a lázeňských hostů, na nichž si hráli 
a povídali školáci, včetně těch dnešních (ne 
vždy v dobrém smyslu).

Nechtějte „vyniknout“ svou originální 
barevností, přístavbami a výměnami oken - 
jistě z úsporných tepelných důvodů se 
vyměňují, ale, prosím, zachovejte při jejich 
výměně původní rozměry a členění.

Jsme rádi, že radnice počítá ve svém 
rozpočtu s opravou střechy a fasády na 
vodárenské věži; radnice by měla být 
příkladem citlivé obnovy fasády původního 
návrhu a její realizace.

Děkuji za trpělivost a pochopení, 
nespoléhejme na památkáře, vždyť je to 
naše město, ve kterém žijeme.

- ap -

Ptali jste se

+Dobrodružná noc… nejmenší „Pohádkovník“ ze všech!!! Během dětských souborů jako diváci a na oplátku 
večera jsme vyráběli pohádkové leporelo, pozvali dětské herce na tajnou výpravu do 
hledali jsme také tajnou šifru, plnili záhadné kláštera. Po skupinkách jsme se odhodlaně 

Již popáté se s dětmi v Bechyni sejdeme úkoly a po půlnoci dokonce našli a vykopali nořili do tajemných podzemních útrob 
v knihovně při akci Noc s Andersenem, kde poklad! Se zajištěním celého programu kláštera, hledajíc předměty a písmena za 
na ně čeká opět lákavý program a tajemný pomáhaly skautky ze Sudoměřic. Pohádkový asistence záhadného mnicha. Neskrývaný 
prostor mezi knížkami, kam se obvykle v tuto strom si pro nás při druhém nocování strach všichni překonali a podařilo se 
dobu nedostanou. Zájem o akci se každým připravil hravý program podle Rumcajse od i rozluštit mnichovo poselství, že „knihy jsou 
rokem zvyšuje, což je pro nás jako Václava Čtvrtka. Obkreslovali jsme nohy přátelé, kteří nikdy nezradí!“
organizátorky velmi potěšující skutečnost! starosty Humpála, vystřihovali velkou nohu No a před rokem jsme podnikli 
A stejně jako děti i my se na nocování v starostenskou, chytali pěniččina vajíčka do archeologickou výpravu za Střípky zmizelých 
knihovně znovu těšíme. Umíte si jistě loupežnické pistole a házeli jablíčkem do věků do Městského muzea, vyrobili jsme 
představit, že nejde o moc pohodlně Mančiny zástěrky. Maškarní masky, stezka hliněné nádoby pod vedením zkušené 
strávené spaní, ale těch zážitků!!! odvahy a rozluštění tajné zprávy nám odbornice, zabalili několik mumií, postavili 

Dovolte zavzpomínat a oživit uplynulé zajímavý večer uzavřely a ráno jsme pár pyramid a v noci obkreslovali nástěnné 
4 roky. Od roku 2005 přežívá u Kulturního konečně otevřeli (díky jednomu tatínkovi) malby při půlnočním překvapení. Tak co 
domu malinký strom „Pohádkovník dětský šampus, připili si na zdar celého říkáte, nestála by ta dobrodružná noc za 
Andersenův“, nad kterým si děti převzaly večera a spokojeně se rozešli domů. Třetím zkoušku? Věřte, nevěřte, jsou knihovny, 
patronát, a proto ho možná ještě nikdo rokem jsme plnili Foglarovy bobříky které připravují báječnou kouzelnou noc i pro 
nezničil! Letní sucha mu neprospívají, takže šikovnosti, hladu, zručnosti, mlčení a odvahy. dospěláky!!!
moc neroste. Zatím máme opravdu asi Zúčastnili jsme se divadelního festivalu EH

Ptali jste se, tentokrát ústně, na několik (kdoví), ale jako na potvoru po vybudování 
bechyňských lokalit. Pokusíme se o solidní, nového můstku příznivé sněhové podmínky 
podložené odpovědi. Jistě se najdou mezi nebyly. Tehdy ještě neexistoval technický 
našimi čtenáři další informace, prosím, sníh. Můstek byl opuštěn, při jedné povodni  
dodejte je naší redakci. přemostění vzala voda a krátce na to podlehl 

Skokanský lyžařský můstek v Eliášce požáru. V r. 1965 byl nadobro uzavřen. 
v Bechyni. Zůstaly jen zbytky kovových pilířů.

Můstek se začal budovat v roce 1950 či Nicméně i těch pár let, co fungoval, se 
1951. Vznikl z podnětu Josefa Cimbálníka, zde realizovaly sny mnoha mladých 
pracovníka Kerasu v Bechyni. Pocházel ze sportovních nadšenců. Byl to především 
severních Čech, chyběly mu zde zimní organizátor J. Cimbálník, bratří Benešové, 
sportovní disciplíny. Pro svůj záměr J. Koudelka, pozdější trenér bechyňské 
vybudovat lyžařský skokanský můstek si mládeže, J. Klička a další.
vybral terén v tzv. Eliášce, kde byl pak Ze vzpomínek Majky Čecha (a jak to je 
vybudován. V archivu Městského úřadu u všech vzpomínek, data, lidé a příběhy se 
nejsou zřejmě žádné dokumentační zprávy. liší podle naší paměti nebo zážitků):
Tato stavba měla dvě etapy: první konstrukce Lyžařský můstek v Eliášce byl zřízen v r. 
byla celá dřevěná, včetně můstku z klád přes 1954 - jinak mi to v paměti nevychází. 
říčku Smutnou. Dojezd žádný, chtělo to Zasloužil se o to Josef Cimbálník, který 
trochu obratnosti se včas otočit a sjet na pracoval v keramice a už předtím založil 
rovinku. Nicméně byl můstek nadšeně vodácký oddíl v letech 1950-53, zařídil 
využíván (pravděpodobně od r. 1953) nejen přestěhování skautské klubovny z Eliášky 
Bechyňáky, ale i sportovci z dalekého okolí. k řece pod most. Naštěstí v první sezóně 
Prvním vítězem pořádaných závodů byl našeho můstku napadlo asi čtvrt metrů 
skokan Miloslav Bělonožník, pozdější sněhu a mohli jsme lyžovat. Pro dojezd byla 
olympionik, trenér našich skokanů- postavena široká lávka přes potok, takže se 
reprezentantů a funkcionář v lyžařském brzdilo v protisvahu na druhé straně potoka. 
sportu. Tento dnes devadesátiletý pán rád na Velmi dobře si pamatuji, že jsem si také 
Bechyni vzpomíná a uchovává tehdejší zaskákal, ale sníh dlouho nevydržel, také 
vítězný pohár z r. 1956, skok dlouhý 37 proto, že můstek byl na jižním svahu. Byl asi 
metrů. tak dva metry, možná i více vysoký, byl asi 

Druhá etapa této stavby spočívala v tom, v polovině stráně a šlapali jsme co nejvýš. Byl 
že dřevěná konstrukce věže byla vyměněna jsem překvapen, že to nic 
konstrukcí kovovou, samozřejmě povrch neby lo ,  jen  zdv ihnout  
nájezdové i dojezdové dráhy byl dřevěný. zapřené hole a držet 
Dojezd končil v protisvahu Sosnovky. Již balanc a za potokem se 
tehdy byl J. Cimbálník informován o tom, že bystře otočit, aby se 
existuje umělá hmota jako náhražka sněhové z p á t k y  s j e l o  
pokrývky, ale k tomu, zřejmě, že šlo o nápad z o s t r é h o  
„ze západu“, nedošlo. svahu, kde 

Byla to promyšlená a solidní stavba, jsme se 
která, jako vše, měla i své chyby. První byl 
dojezd v protisvahu, ale hlavně celková 
klimatická situace v našem regionu. Podle 
pamětníků dřívější zimy byly bohaté na sníh 

zastavili. Mohlo nás tam být deset, dvacet z 
té party, která tenkrát byla na všechno. 
Jezdilo se také autobusem na Šumavu, když 
nebyl v kraji sníh. Na závody na běžkách. V 
létě jsme pak byli vodáci a volejbal, bosá liga, 
nohejbal a táboráky a písničky. Skokaňák v 
Eliášce ale moc provozu neužil. Pokud 
pamatuji, ten sníh z první sezóny se v dalších 
letech neopakoval, můstek přes potok zetlel 
a vzala ho voda; kdy, to už přesně nevím. 
Nad můstkem byl vyhlouben nájezd, z 
vykopané zeminy byl  navršen val  
s odrazištěm, takže tato stopa přetrvala dost 
dlouho. - dnes - moc dlouho jsem tam nebyl, 
nevím, jestli se to ještě pozná, kde můstek 
byl. 

Velice děkujeme všem, kteří přispěli 
k poznání této zapomenuté, drobné stavby, 
která ale udělala radost mnohým.

- ap -

Připravení závodníci Mareš, Bělonožník, Klička



+Karneval na staré škole

Poslední pátek v únoru se na naší škole 
nesl ve znamení karnevalu. Dopoledne si 
generální zkoušku udělali žáci 3.A s paní 
učitelkou Nádvorníkovou a odpoledne už se 
řádilo v jídelně. Přišlo 85 dětí v nejrůznějších 
maskách a s výbornou náladou se pustily 
nejen do tancování, ale i do soutěžení. 
O soutěže byl veliký zájem. Některé z nich 
děti doslova vyžadovaly a moc se na ně 
těšily. Největší popularitu má soutěž 
v pojídání zavěšených koblih a tancování 
s balónkem přivázaným na noze. Úspěch 
mělo taneční podlézání tyče nebo tancování 
kolem židliček. Na své ratolesti se přišli 
podívat rodiče, z nichž někteří si s námi 
i zazpívali. Po závěrečném vláčku po chodbě 
školy se nikomu nechtělo domů.

J.H.

+Úspěch v matematické 
olympiádě

Ve středu 11. března 2009 se ve Veselí 
nad Lužnicí uskutečnil již 47. ročník 
městské matematické olympiády o cenu 
akademika Bohumila Bydžovského. Za 
účasti škol z Veselí, Soběslavi, Bechyně a 
Mladé Vožice bylo pro žáky připraveno 
celkem osm příkladů. 

Zástupci osmé třídy z naší školy si 
nevedli vůbec špatně. Petra Kyryanová 
obsadila dvanácté místo a Pavla Vlčkovová 
se umístila na patnáctém místě. Naše škola 
tak pokračuje v tradici z minulých let, kdy 
žáci školy vždy obsazovali přední místa 
celkového pořadí.

Mgr. Jan Pekař - ředitel školy

+Konverzační soutěže 
v anglickém jazyce

I. školní kolo
V měsíci lednu se uskutečnilo na ZŠ Bechyně, 

Školní 293 místní kolo olympiády v anglickém 
jazyce žáků 7. a 9. tříd. Žáci psali gramatický test, 
poté následovala písemná část, poslechové cvičení 
s plněním úkolů, četba s porozuměním a na závěr 
hovořili na dané téma, které si losovali. Museli též 
reagovat na doplňující otázky.

Žáci pracovali se zájmem, úroveň byla výborná 
a rozdíly mezi nejlepšími velmi těsné.
Výsledky školního kola
Mladší kat. 7. třída Starší kat. 9. třída
1. Jan Pokorný 1. Světlana Rayová
2. Kristýna Benediktová 2. Veronika Šímová
3. Adéla Valentová 3. Petr Michlík
   a Roxana Rayová

Velkou motivací pro další studium anglického 
jazyka jsou poznávací zájezdy do Anglie. Letos 
v květnu opět navštívíme Londýn, Windsdor a další 
významná místa s krásnými památkami.
II. okresní kolo

Kristýna Benediktová a Světlana Rayová 
reprezentovaly školu v okresním kole konverzační 
soutěže v Táboře.

Kristýna Benediktová obsadila vynikající 
1. místo. Světlana Rayová skončila na pěkném 
pátém místě. Oběma dívkám děkujeme a srdečně 
blahopřejeme.

 Mgr. Miroslava Mičanová

+Výrazný úspěch žáků 
„nové školy“ v recitaci

Dne 12. a 13. března se v Táboře v DDM 
konalo okresní kolo v dětské recitaci. 
Naše škola měla zastoupení hned 
v několika kategoriích. 

Nejmladší kategorii reprezentovala Ema 
Panková ze druhé třídy a Marian Ray ze 
třídy třetí. V další kategorii se v představily 
Nicola Sopková a Markéta Šímová ze 
třídy páté. Všichni recitátoři předvedli 
výborné výkony, přednesli zajímavé 
a neotřelé texty a Marian Ray se dokonce 
umísti l  na skvělém druhém místě 
a postoupil do krajského kola, které se koná 
v dubnu ve Strakonicích.

V nejstarší a nejkvalitněji obsazené 
kategorii naši školu reprezentovaly dvě 
zkušené recitátorky Světlana Rayová 
a Veronika Šímová. Obě dívky se recitaci 
i divadlu věnují již několik let a „vyzrály“ 
v osobnosti s vlastním názorem i pohledem 
na kulturu. Veronika přednesla humornou 
povídku ruského autora Daniila Charmse 
a Světlana zaujala neznámým a „silným“ 
textem bajky současné australské 
spisovatelky Margaret Wildové. S. Rayová 
se stala absolutní vítězkou celé soutěže a z 
1. místa také postupuje do kola krajského.

Všem účinkujícím patří velký dík za 
skvělou reprezentaci školy i za skutečnost, 
že se naše škola opět i letos stala 
nejúspěšnější školou okresu Tábor v oblasti 
dětské recitace.

Mgr. František Oplatek

+Bechyňský drozd 2009 
na „nové“ škole

V kategoriích pěveckých duet stříbrnou příčku 
obsadily Mirka Ťoupalová a Katka Veřtátová, zlatý 
stupínek obsadily Ema Panková a Markéta Šímová.

Jako již tradičně byla vyhlášena anketa 
o nejvýraznějšího zpěváka nebo zpěvačku celé 
soutěže. Nejvíce hlasů, a tedy titul Bechyňského 
drozda pro rok 2009 získala zpěvačka z první třídy 
Jolana Rayová.

Všem účastníkům děkujeme za velmi pěkné 
odpoledne, přejeme jim další pěvecké úspěchy 
a těšíme se na jejich výkony i v příštím ročníku.

Mgr. František Oplatek

V pondělí 9. 3. se uskutečnilo na „nové“ ZŠ 
místní kolo ve zpěvu s tradičním názvem 
Bechyňský drozd. K velké radosti pořádajících 
učitelů se letošního kola zúčastnilo plných 32 
soutěžících. Zpěváci byli rozděleni do věkových 
kategorií a mohli soutěžit jednak ve zpěvu sólovém 
a jednak ve zpěvu dvojic - duet. V kategorii prvních 
tříd se na třetím místě umístil Jirka Habeš, na místě 
druhém Filip Jordák a vítězkou mezi prvňáky se 
zaslouženě stala Jolana Rayová. V této kategorii se 
přihlásilo devět soutěžících.

Velice kvalitní soutěží byla kategorie žáků 
druhých a třetích tříd. Zde byla udělena dvě druhá 
a dvě první místa, protože výkony všech čtyř 
zpěvaček zaujaly porotu i všechny přítomné 
posluchače. Na druhém místě se tedy umístily 
Tereza Mikšovská a Anna Kotounová, na prvním 
místě pak Ema Panková a Lenka Šímová. Celkem 
se v této kategorii sešlo deset soutěžících.

Mezi zpěváky ze 4. a 5. tříd se na třetím místě 
umístil Tomáš Filip, na místě druhém Markéta 
Šímová a první místo obsadila Radka Pospěchová. 
Této kategorie se zúčastnilo celkem 7 soutěžících.

Žáky druhého stupně reprezentovali pouze tři 
stateční zpěváci - třetí místo obsadila Lucie 
Žáčková ze sedmé třídy, druhou příčku obsadil 
Honza Svoboda z téže třídy a první místo připadlo 
zpěvačce Světlaně Rayové z devátého ročníku. 
Světlaně patří velký obdiv a poděkování za její 
stálou a úspěšnou účast ve všech kolech našich 
školních soutěží - nejen pěveckých, ale 
i recitačních a jiných.

+LVK - ZŠ Bechyně 
Školní

Po mnoha letech naše škola změnila 
tradiční zimní střediska v Krušných horách 
za jinou zimní lokalitu. Lyžařský výcvikový 
kurz žáci 7.A, 8.A absolvovali ve Ski areálu 
Čenkovice v Orlických horách, kde jsme 
měli k dispozici velmi kvalitní lyžařské 
terény, konkrétně 5 sjezdovek a 7 vleků jak 
pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé 
lyžaře. Ubytování i stravování na dobré 
úrovni, blízko na svah, pouze časté mlhy 
trošku znepříjemňovaly výcvik, ale to 
k horám prostě patří. Poslední den žáci 
závodili ve slalomu, ve sjezdu a v kombi-
naci, kde předvedli své získané dovednosti, 
za které byli večer oceněni diplomy 
a pamlsky. Chtěl bych poděkovat instruk-
torům (L. Syrovátka, J. Pekař) za dobře 
odvedenou práci, samozřejmě také 
zdravotníkovi L. Hrubému, který měl 
tentokrát opravdu plnou ordinaci.

vedoucí LVK Jan Pazourek



+Městská policie 
Bechyně

POMÁHÁ - RADÍ - INFORMUJE

v příkazním řízení vedeném správním 
orgánem. Výše pokuty je stanovena v §13 
v obecné rovině nebo v konkrétní vyšší 
částce ve zvláštní části přestupkového 

        zákona nebo jiném zákoně obsahující 
Přestupek přestupky.
          

Od uložení sankce lze podle přestup-Co je to přestupek a kde mohu přestupek 
kového zákona v rozhodnutí upustit, jestliže oznámit?
k nápravě pachatele přestupku postačuje Přestupek je zaviněné jednání, které 
samotné projednání přestupku s pacha-porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti 
telem a toto projednání má vliv na a je za přestupek výslovně označeno 
pachatele, jako by mu byla uložena sankce.v zákoně o přestupcích nebo v jiném 

   

zákoně, nejde-li o jiný správní delikt Jak se řeší přestupek zařazený do 
postižitelný podle zvláštních právních bodového systému?

   předpisů anebo o trestný čin.
Přestupky na úseku bezpečnosti 

K odpovědnosti za přestupek postačí 
a plynulosti provozu na pozemních 

zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon 
komunikacích, které jsou zařazeny do 

výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.
bodového systému, řeší strážníci městské 

Přestupek mohu oznámit na služebně 
policie stejně jako jiné přestupky. 

Městské policie Bechyně případně na 
Příslušnému obecnímu úřadu obce 

služebně Policie ČR nebo strážníkovi 
s rozšířenou působností oznámí obecní 

městské policie vykonávajícímu službu na 
(městská) policie uložení pokuty v blokovém 

ulici či kterémukoli policistovi ve službě.
řízení za přestupek, spáchaný jednáním 

Co potřebujete s sebou k projednání zařazeným do bodového hodnocení, 
přestupku? nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 

   

uložení pokuty.1. výzvu pro osobu podezřelou ze 
  

spáchání přestupku, tzv. "parkovací lístek" Jaké sankce lze za spáchaný přestupek 
nebo výzvu k podání vysvětlení uložit?

  2. doklad totožnosti (občanský průkaz, 
Sankce za přestupky stanoví §11 

cestovní pas, doklady od vozidla) 
   zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Za 

Způsoby řešení přestupků: přestupek lze uložit tyto sankce:
1. Napomenutí Přestupky lze řešit podle zák. 
2. Pokutu č. 200/1990 Sb., uložením pokuty, a to buď 
3. Zákaz činnosti v přestupkovém řízení, které je vedeno 
4. Propadnutí věci správním orgánem, nebo v blokovém řízení 

vedeném správním orgánem, pověřenou Za Městskou policii Bechyně 
osobou nebo jinými orgány zmocněnými str. Chudlařský Petr
k tomu zvláštními zákony, anebo e-mail: info@mpbechyne.cz

+Community policing

především na odstraňování příčin těchto 
problémů. Policie se tak chová proaktivně, 
předchází kriminalitě tím, že navrhuje na základě 
svých znalostí a zkušeností taková opatření, která jí 
zamezí už při jejím vzniku.

Pojem, jak je zřejmé, nemá ani jednotnou 
definici, ani jednotný obsah a může se stát, že si 

Pojem community policing se v praxi naší pod ním každý zasvěcenec představí něco trochu 
policie během posledních let střídavě objevuje jiného. Někoho ihned napadne „Aha, tedy 
a zase mizí, aniž by současně mizel i jeho obsah. prevence!“, jiného „To je obchůzkář, který zná svůj 
Ten je totiž srozumitelný, nadčasový a pro každého okrsek a lidi v něm ....“, další „Znamená to snad, že 
policistu přijatelný. Zatímco, jak se zdá, v západní do policejní práce mluví kde kdo?“. Je to tím, že 
Evropě pojem zdomácněl a mezi policisty je známý community policing je spíš filozofie než taktika 
jako zastřešující pro řadu různých postupů nebo nějaký specifický přístup. A jako filozofie také 
zohledňujících komunikaci s občany, mezi našimi pracuje s určitým teoreticky odůvodněným 
policisty se zatím příliš neujal. Tomu, co názorem na své okolí a postavení člověka - v tomto 
představuje, říkají totiž obvykle jinak. případě policisty - v něm. Koncept je vždy 

naplňován v lokálních variantách, které spojují Co je to community policing?
(mimo jiné) tato základní východiska:

Community policing může jednak znamenat 
- Policejní práce orientovaná na službu komunitní přístup k policejní práci, policejní práci 

veřejnosti nenahrazuje standardní práci policie na orientovanou na službu veřejnosti, anebo 
základních útvarech, ale doplňuje ji a významně společenskou policejní činnost. Zatímco 
usnadňuje.předmětem zájmu tradičních policejních strategií 

- Policisté jsou k proaktivní činnosti je protiprávní chování, předmětem zájmu 
motivováni částečným přenesením zodpovědnosti community policing jsou následky, které krimina-
za bezpečnostní situaci v  „jejich“ lokalitě, s čímž lita způsobuje, vzniklé škody a potenciální hrozby.
souvisí i relevantní část rozhodovacích pravomocí.Jednoduše řečeno je to souhrn takových 

- Preventivní aktivity jsou stejnoměrně policejních přístupů, které dokáží identifikovat 
delegovány na každého policistu v rámci jeho a pojmenovat řadu problémů v oblasti veřejného 
běžných služebních povinností.pořádku a veřejné bezpečnosti. V návaznosti na 

- V lokalitě působí dlouhodobě stejní policisté, označení jevů pak policie navrhne možnosti 
aby měli dostatek času získat dobrou místní opatření jevům předcházející, a to nejen vlastních, 
znalost a aby občané mohli dobře poznat „svého tedy policejních, ale i takových, na kterých se bude 
policistu“.podílet široká veřejnost. Na základě komunikace 

mezi všemi zmíněnými - tedy policií i veřejnosti, npor. František Filip, 
vznikne řada aktivit, které jsou zaměřené zástupce vedoucího oddělení

KINO BECHYNĚ
DUBEN 2009

3. pátek, 4. sobota 20 h
RŮŽOVÝ PANTER 2

Premiéra barevného filmu USA.
Steve Martin je zpět jako inspektor 

Clouseau.
Mládeži přístupno, 92 min, 70,-Kč 

5. neděle, 17 hod, 6. pondělí 20 h
PEKLO S PRINCEZNOU

Premiéra českého barevného filmu. 
Tereza Voříšková a Jiří Mádl v hlavních 

rolích nové české filmové pohádky.
Mládeži přístupno, 90 min, 70,-Kč

9. čtvrtek, 10. pátek 20 h
NOUZOVÝ VÝCHOD

Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Leonardo Di Caprio a Kate Winsletová 
v hlavních rolích filmového dramatu.

Do 15 let nepřístupno, 119 min, 65,-Kč

11. sobota 20 h
POCHYBY

Premiéra barevného filmu USA. 
Meryl Streepová a Philip Seymour 
Hoffman v dramatu režiséra Johna 

Patricka Shanleyeho.
Do 12 let nevhodné,104 min, 70,-Kč

12. neděle 20 h, 13. pondělí 17 h
POHÁDKY NA DOBROU NOC

Premiéra barevného širokoúhlého filmu 
USA v českém znění.

Večer před spaním nevinný příběh, 
druhý den úžasné dobrodružství. 

Dobrodružná komedie pro celou rodinu.
Mládeži přístupno, 99 min, 70,-Kč

16. čtvrtek, 17. pátek 20 h
UNDERWORLD 3: Vzpoura Lycanů

Premiéra širokoúhlého filmu USA. 
Každá válka má svůj začátek.

Do 15 let nepřístupno, 92 min, 70,-Kč 

19. neděle 20. pondělí 20 h
VALKÝRA

Premiéra barevného filmu USA.
Tom Cruise v hlavní roli plukovníka 

Clause von Stauffenberga. 
Do 12 let nevhodné, 121 min, 65,-Kč

23. čtvrtek, 24. pátek 20 h
SEDM ŽIVOTŮ

Premiéra širokoúhlého filmu USA. 
Sedm jmen. Sedm cizinců. Jedno 
tajemství. Will Smith v hlavní roli 

filmového dramatu.
Do 12 let nevhodné, 123 min, 70,-Kč

25. sobota, 26. neděle 20 h
MĚSTO EMBER

Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Tim Robbins v hlavní roli dobrodružné 

romantické fantasy. 
Mládeži přístupno, 96 min, 65,-Kč

POLICIE INF  O   RMUJE

Společnost rodáků 
a přátel Bechyně 

si dovoluje pozvat všechny své členy 
a příznivce na tradiční Velikonoční 

setkání spojené s bohatým 
programem a tombolou, které se koná 

v sobotu 4. dubna od 14.00 hod. 
v hotelu Jupiter.



DĚKUJEME
VŠEM SPONZORŮM 

A DÁRCŮM
za příspěvek na tradiční Hasičský 

ples, který se konal 7. března 2009 
v Kulturním středisku města Bechyně, ke 
vší spokojenosti návštěvníků, hostů 
a pořadatelů.

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

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

Za Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni
Starostka SDH

Jenovéfa ULIČNÁ

+Úspěch mladých hasičů 
SDH Bechyně

V mladší kategorii 1. místo vybojovala 
hlídka ve složení:
- Tomáš Krubl, Martin Widla a Nicola 
Sopková.

V starší kategorii 1. místo a putovní pohár 
vybojovala trojice ve složení:
- Martina Doudová, Petr Widla a Jan 
Krubl.

Všem gratulujeme a děkujeme, že takto 
společnými silami vybojovali pro Bechyni 
suverénní prvenství i  v celkovém 
hodnocení!

Zároveň za ceny pro vítěze děkujeme 
sponzorům:
- Hračkářství p.Trnková Týn nad Vltavou,
- ZŠ Libušina Bechyně,
- Keramika p.Kabát Bechyně,
- Pizzerie KD Bechyně,
- Okresní sdružení hasičů Tábor.

Dne 7. února 2009 v budově ZŠ 
Libušina proběhl již VIII. ročník Bechyň-
ského sedmiboje (soutěže všestrannosti 
družstev mladých hasičů). Zúčastnilo se 46 
tříčlenných hlídek, které se do Bechyně 
sjely z okresů Tábor, České Budějovice, 
Příbram a Jindřichův Hradec. Soupeřily v 
motání a spojováni hadic, hasičském 
kuželníku, opičí dráze, Kimově hře, 
uzlování, testu ze zdravotní, dopravní 
a hasičské přípravy. V urputných bojích se 
po několika letech nejlépe dařilo domácímu 
týmu a to ve všech kategoriích!

V kategorii přípravka 2. místo vybojovala 
hlídka ve složení:
- Jakub Halama, Eliška Škopková a Hana 
Žáčková.

Klub českých turistů Bechyně
zve všechny příznivce zdravého pohybu 
na jubilejní 36. ročník aprílového závodu

BECHYŇSKÉ
 SCHODY

Termín: sobota 4. dubna 2009
Zápis startujících dvojic 8,30 - 9,00 hod. 
(sraz účastníků u schodů do Zářečí pod 
Domovem důchodců). Zahájení závodu, 
slavnostní slib závodníků v 9,00 hod. 

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

Bechyňské schody jsou závodem 
dvojic (jedna dvojice tvoří jeden soutěžní 
pár), v cíli rozhoduje čas pomalejšího. Trať 
vede přes 226 kamenných schodů, 
přibližné převýšení činí 80 m. Děti do osmi 
let startují na zkrácené trati, která má 
81 schodů. Všichni startující obdrží 
pamětní list, připraveny jsou tradiční 
chutné odměny.

Za Klub českých turistů Bechyně 

Petr Chaloupek
tel: 737 529 220 

+Fandům moderních 
nejenom deskových her

       

Ve spolupráci s KSMB bych rád založil 
hráčský klub, protože dnes existuje spousta 
nádherných deskových a karetních her. Má 
to být alternativa (ne konkurence) 
k šachistům, kteří už svůj klub mají, a jako 
civilizovaná protiváha k dnešním počí-
tačovým hrám, u kterých je člověk sám 
a čučí do bedny. Hledají se jednoduše lidi, 
kteří si chtějí něco zahrát, a možná nemají 
spoluhráče, kteří chtějí trávit čas jinak než 
u televize, kteří chtějí zažít i legraci. Hledají 
se lidi, kteří mají hráčskou náladu a nebojí 
se poznávat hry. Osobně jsem sice 
obrovský fanda hry Osadníci z Katanu, ale 
mám představu klubu, kde si mohou lidi 
opravdu hrát a jsou ochotni se i jiným hrám 
učit v návaznosti na počet přítomných. Aby 
nikdo neseděl stranou jenom proto, že je 
nad počet hráčů nějaké hry. Taky to má být 
klub hráčů, kteří umějí prohrávat (ne jako 
malé děti, že když nevyhrávají, tak se 
uprostřed hry seberou a odejdou).

Pro všechny zájemce se sejdeme 
v pátek 17. 4. v 19.00 hodin v klubovně 
kulturního domu. Veškeré nápady a návrhy 
her přineste s sebou nebo mailujte na 
jozef.leskovsky@atlas.cz. 

+Z očí do očí aneb jak se 
žije v DpS v Bechyni

o životě v domově vím. Doslechl jsem se, že na obyčejné všední starosti, aby personál 
mezi bechyňskou veřejností nemá právě a priori přistupoval ke klientům s úctou 
lichotivou pověst. Tak pokládám za svou k věku a trpělivostí, aby se veřejnost dívala 
povinnost napsat, jak to vidím já, a tak na DpS a jeho zaměstnance, že nevyko-

Nepocházím z Bechyně, do lázeňského 
nastavit DpS pokud možno objektivnější návají nijak mimořádnou práci, ale vysoce 

města mě přivál před více jak půl stoletím 
zrcadlo. Vysoce si vážím práce ošetřujícího pro společnost záslužnou službu, a že nikdo 

služební vítr na tehdejší letiště. Jako mladý 
personálu vedeného vrchní sestrou pí. Marií dopředu neví, kdy ji bude potřebovat.

21 letý člověk jsem se o nějaký domov 
Matouškovou a staniční sestrou pí. Janou Závěrem, jak se tedy vlastně žije v DpS 

důchodců nezajímal, což je nakonec 
Hánovou. Oceňuji jejich nepříliš lehkou v Bechyni? Jako doma ne, ale personál se 

logické. Bral jsem jej, jako mnozí moji 
psychickou i fyzickou práci. Děkuji paním snaží vytvořit jakousi alternativu domova!

vrstevníci, jako obecně prospěšné zařízení 
kuchařkám vedené  p í . Ludmi lou  Jiří Hnát, klient DpS v Bechynipro starší lidi, kteří se dostanou do pro ně 
Hemmerovou, které se starají o naši 

tíživé situace z jakýchkoliv důvodů. Až 
spokojenost. Děkuji pradlenkám, že 

v důchodovém věku přišla řeč na toto 
chodíme čistí. Vážím si práce uklízeček, 

sociální zařízení, a to jak v kruhu rodinném, 
které se starají, aby zde bylo útulno. Zvláště 

tak mezi kolegy. Mnozí z nás se utěšovali, 
oceňuji profesionální a s entusiasmem 

že se jim podobná situace vyhne a nebudou 
prováděnou záslužnou práci pro nás méně 

podobné zařízení potřebovat. V duchu jsme 
či více nepohyblivé, fyzioterapeutky 

si přáli, abychom nebyli nikomu na obtíž, 
pí. Marie Bambasové. Děkuji pí. Blance 

což je přání poněkud iluzorní. Zkrátka 
Tomaňové a sl. Petře Lauterkrancové, které 

člověk míní, osud mění. Když se člověk 
mají na "svědomí" naše dobré kulturní 

dostane do situace, a to z jakýchkoliv 
vyžití, v rámci finančních limitů. Ostatně 

důvodů, že to sám nezvládne, nebo se 
zasvěceně to popisovaly v únorovém 

ocitne v životě na všechno sám, a když se 
vydání tohoto časopisu.

přidá i nemoc, tak se jeden rychle ohlíží po 
Z ošetřujícího a pečovatelského 

tomto zařízení. Ne každý má to štěstí, že je 
personálu oceňuji nadstandardní přístup 

hned přijat. Čekací doby na umístění jsou 
a péči sester pí. Heleny Altmanové, 

v tom či jiném místě různé. Měl jsem to 
pí. Marie Charyparové, pí. Moniky Krátké, 

štěstí, že jsem čekal jen pár měsíců. A tak 
pí. Milady Soukupové, pí. Libuše Mrůzové, 

bych se chtěl s bechyňskou veřejností 
pí. Veroniky Stejskalové a pečovatele 

podělit o pár zkušeností, jak vidí jeden 
p. Karla Chlupáče. Nabyl jsem dojmu, že 

z klientů život v Domově pro seniory 
přistupují ke klientům s krédem: "Počínám si 

v Bechyni zevnitř.
tak, jak bych to chtěla já, kdyby to někdo 

V Domově pro seniory v Bechyni, jehož 
dělal pro mne".

zřizovatel je Jihočeský kraj a který vede 
Přeji si, abychom si my, klienti, více 

ředitelka pí. Bc Alena Sakařová, žiji více jak 
vážili práce ošetřujícího personálu, byli 

2 roky, proto mám dojem, že něco málo 
tolerantní, chápali, že i sestry mají "nárok" 
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Provedu kácení stromů ve stížených 
podmínkách, bezpečnostní, stabilizační 
a výchovný řez.           Tel: 606 931 760

Bezpečné a účinné hubnutí
tel : 605 423 633

www.hubnete.cz/oki

FordFiesta Feel the difference

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+Šachisti

mladých, nadějných a stále se zlepšujících herně. Především pro naše žáčky to byla vynikající 
šachistů. Zápas byl také vyrovnaný až do konce a o příležitost získat první zkušenosti se „skutečnými“ 
těsném vítězství rozhodla menší zkušenost šachy a dál pracovat na svém hráčském růstu.
domácích. Na prvních dvou šachovnicích se utkali 

15.03. 2009 - 10. kolo 1. jč divize
silní hráči a Pepík Janeček i Pavel Houdek udrželi 

Reality Horňák Bechyně A - Sokol Tábor B 4:4
vyrovnané postavení a obě partie skončily remízou. 
David Mazur tentokrát nepodal svůj standardní Předposlední kolo svedlo dohromady dvě 
výkon (snad to zapříčinila únava po noční šichtě, družstva z vrchní poloviny tabulky, a tak mohli hráči 21.02. 2009 - 8. kolo 2. jč divize
snad půvab jeho soupeřky) a podlehl kvalitní hrát v klidu a „jen“ pro radost. Někteří ovšem dali Reality Horňák Bechyně B - Spartak Kaplice 6:2
domácí hráčce. Štefan Bernáth přehlédl jednu přednost kamarádským vztahům, takže Honza 

Jednoznačné vítězství, které nás posunulo na možnost soupeře a dostal se do těžké situace, ale Marek a Jarda Alexa své partie rychle ukončili 
1. místo tabulky, se nerodilo lehce. Zápas byl právě v této partii se ukázala nezkušenost mladého remízami 1:1. Další ze svých parád předvedl Pepík 
dlouho vyrovnaný a až v závěru utkání se projevila protihráče, který dovolil našemu šachistovi utéct Janeček, který svého soupeře vůbec nenechal 
větší zkušenost domácích. z nejhoršího a nakonec oslabil svou pozici a zahrát si 2:1. Pavel Houdek trochu obtížněji 

Pepík Janeček zvolil nekonvenční zahájení podlehl. Vráťa Šťastný, žel, pokračoval v letošní dokončoval vývin figur, ale podařilo se mu pozici 
a ziskem figury brzy rozhodl partii ve svůj prospěch bídě a po další nevydařené partii opět prohrál. vyrovnat a udržet remízu 2,5:1,5. Remízou 
1:0. Honza Marek rychle vyrovnal nevýhodu Venca Absolon získal pěšce, ale vzhledem k vývoji skončila i divoká partie, kterou David Mazur 
černých kamenů a protihráče k ničemu nepustil, zápasu mu postačila remíza. Nejrychleji dnes zachraňoval věčným šachem 3:2. Zápas se pro nás 
remíza a stav 1,5:0,5. Pepík Šimeček stál od zakončil svůj boj Pepík Šimeček a už po několika vyvíjel dobře, ale potom udělal Štefan Bernáth 
začátku aktivně a jeho protivník se v těžké pozici tazích dal protivníkovi mat a otevřel skóre. Honza „velebotu“, když předložil soupeři figurku jako na 
dopustil chyby 2,5:0,5. Jarda Alexa také rozehrál Marek sehrál nádhernou pěšcovou koncovku tácu 3:3. (Zlé jazyky tvrdí, že od té doby, co vede 
slibně, ale přehlídl soupeřovu kombinaci a partii a razantním postupem svých pionů, podpo- děti, dělá „dětské“ chyby.) Pepík Šimeček svého 
ztratil 2,5:1,5. Marek Brčák sice přišel o pěšce, ale rovaných králem, zlikvidoval jakýkoliv náznak protihráče jasně přehrál a partii zakončil matovým 
jeho aktivní figury donutily protihráče ke ztrátám, protihry soupeře a získal důležitý bod, kterým útokem 4:3. Zápas ještě pro nás mohl vyhrát Karel 
které vedly k výhře našeho hráče 3,5:1,5. Karel potvrdil naše těsné vítězství. Karafiát, ale v těžké pozici nevyužil všechny 
Karafiát hrál pozorně, získal pěšce, ale protivníkovi obranné možnosti a podlehl 4:4. Remíza ze silným 

14.03. 2009 - 9. kolo 3. jč divizese podařilo všechno vyměnit a udržet remízu 4:2. soupeřem je přesto dobrým výsledkem.
Real. Horňák Bechyně C - Spartak Soběslav B 1:4Jirka Habeš konečně dokázal, že koncovky nejsou Štefan Bernáth

pro něj až taková slabina, a jeho volný pěšec Naši hráči bojovali statečně, ale na zkušenější 
rozhodl partii 5:2. Štefan Bernáth v ostré partii šachisty ze Soběslavi to nestačilo. Jediný bod 
s opačnými rošádami přelstil soupeře a potvrdil získal Martin Slaboň, kterému se ovšem 
vysoké vítězství domácího družstva 6:2. nedostavil soupeř. V ostatních partiích se projevila 

začátečnická naivita a slabší šachová zručnost, 01.03. 2009 - 9. kolo 1. jč divize
takže Honza Malý, Béďa Legátek, Ivan Horňák Sokol Tábor C - Reality Horňák Bechyně A 3,5:4,5
i Péťa Byrtus postupně své partie prohráli. 

Družstvo, které bojuje o záchranu, jsme Poslední zápas tedy skončil neslavně, ale oproti 
nepodceňovali, protože táborské céčko je plné minulé sezóně byla ta letošní lepší výsledkově i 


