BECHYŇSKÝ

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ZÁŘÍ 2009

Plameny pozřený čas
v korunách
přátelské samoty
rozostřené vize
konstruovány tiše
v proud
nečekaných náhod
zeslábnout...
okénko připravuje Etiene Levi

+
Kamery překvapily

V poslední době se po Bechyni pohybují
osoby, které mají nutkavou potřebu škodit
na cizím majetku, a tak například s železnou
pravidelností zcizují desky z vývěsních
ploch kulturního domu. Pro normálního
smrtelníka je to záliba nepochopitelná, ale
zřejmě když musíš...
Byli jsme zvědaví, kdože trpí touto
obsesí, a požádali jsme o prošetření
záznamu z bezpečnostních kamer ze dne
2. července. Měli jsme jakousi rámcovou
představu, jak takový exemplář výtečníka
může vypadat, ale realita nás skutečně
překvapila.
Touto cestou bychom chtěli nabídnout
těm, co sbírají tímto pochybným a namáhavým způsobem plakáty našich akcí, aby
si je příště vyzvedli přímo v kanceláři
Kulturního střediska města Bechyně.
Děkujeme.
M.J.
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Program regenerace
městské památkové
zóny na rok 2010

Ministerstvo kultury ČR v současné
době připravuje Program regenerace
městských památkových zón a městských
památkových rezervací na rok 2010.
Z tohoto programu mohou vlastníci
nemovitých kulturních památek příp.
movitých kulturních památek pevně
spojených se stavbou a nacházejících se na
území MPZ nebo MPR, popř. vlastníci
nemovitých památek, které stojí při vnějším
obvodu území MPZ nebo MPR nebo
v dominantní poloze historického města,
získat dotaci na obnovu. Příspěvky
poskytované z tohoto programu jsou přísně
účelové, mohou být použity jen na úhradu
prací zabezpečujících uchování souhrnné
památkové hodnoty kulturní památky, nikoli
na modernizaci a jiné úpravy prováděné
v zájmu jejího vlastníka, ani na práce
investiční povahy. Prostředky z tohoto
programu nejsou zejména určeny: na
výměny oken a dveří, pokud se nenacházejí
v havarijním stavu, který vylučuje jejich
opravu, na modernizaci bytového fondu
a zřizování nových bytových jednotek, na
technické zařízení budov, projektovou
dokumentaci a na kopie sochařských děl.
V Bechyni je prohlášena městská
památková zóna, která zahrnuje náměstí
T.G.Masaryka a přilehlé ulice (Táborská,
Dlouhá, Masokrámská, Soukenická, Široká,
Kašpara Malého, Klášterní, Waltrova), část
ulice Na Parkánech a část ulice Michalská,
Křižíkovu vilovou čtvrť a Zářečí. Do mapy
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Bohuslav Antonín,
Kolář Karel
Štumbaurová Ludmila
Kabátová Anastázie
Bílková Milada
Kriegová Zdeňka
Hruška Ladislav,
Šabatková Antonie
Hlaváčková Svatava,
Toman Václav,
Zbudil Josef
Chaloupková Milena
Ing. Procházka Josef,
Šťastná Stanislava
Koucký Jan,
Krischke Jan
Bosák Josef
Dvořáková Verona,
Hrušková Marie,
Krischkeová Marie,
Sazmová Jiřina,
Vozábalová Alice

I.Z.

V takové krásné společnosti

+ +
Životní jubilea
září 2009

městské památkové zóny s vyznačením
objektů, které jsou vyhlášeny jako kulturní
památky je možné nahlédnout na
investičním odboru MěÚ v Bechyni. Na
tomto odboru je možné si také vyzvednout
úplné znění zásad Ministerstva kultury ČR
pro užití a alokaci státní finanční podpory
v Programu regenerace MPR a MPZ.
Žádosti o dotaci na rok 2010 se přijímají do
30.10. 2009 na investičním odboru MěÚ
Bechyně, tel. 381 477 012. Žádost se píše
volnou formou, ve které se uvede o jaký
objekt se jedná a na obnovu které části
objektu se dotace žádá. K žádosti musí být
přiloženo:
závazné stanovisko úřadu obce
s rozšířenou působností tzn. MěÚ Tábor,
referát regionálního rozvoje
doklad osvědčující vlastnické
právo ke kulturní památce tzn. výpis
z katastru nemovitostí, který není starší než
6 měsíců
pokud nejste vlastníkem nebo
jediným vlastníkem nemovitosti, plnou moc
od vlastníka nebo spoluvlastníka, že
můžete vykonávat veškeré úkony spojené
s obnovou dané kulturní památky
stavební povolení, příp. ohlášení
vydané MěÚ Bechyně, odbor výstavby a ŽP
fotodokumentace současného
stavu kulturní památky nebo jejích částí
podle rozsahu prací, ke kterým se váže
žádost o dotaci
položkový rozpočet na obnovu té
části kulturní památky, na kterou se žádá
o dotaci
Všechny doklady musí být originály nebo
ověřené kopie.

Hospodyňky jako rtuť přejí mužům dobrou chuť!

Z historie Bechyně
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Bechyně hudební
6. pokračování

věnoval mnoho času a sklízel velké
úspěchy i na četných zájezdech po
Čechách a Slovensku. Také učitelé byli
aktivní - nebyla hudební škola a touha po
muzicírování a zpěvu nezanikla.

Po letní mlynářské exkurzi se vracíme
do kapitol „Bechyně hudební“. Slíbili jsme,
že ji dovedeme až do současnosti a sliby se
mají plnit. I když Vás, vážení čtenáři,
ošidíme (prozatím) o další zajímavé
příspěvky, ale Zpravodaj není nafukovací,
také finančně a i jeho obsah by neměl
přesahovat únosnou míru.
Je po válce, krásná tři léta opojení
svobodou a chutí do života. Vracíme se
k orchestru Josefa MATĚJKY, který po válce
byl především tanečním, jazzovým
a swingovým orchestrem i se svou znělkou.

Na fotografii ze sálu v Lázních můžete
vidět fešáky orchestru Joe Matějky:
klavírista, nepoznán, sedící zleva: Evžen
Illín mladší, Přibyl, Matějka, Jar. Homer,
J. Řehoř, Zíka (?), další nepoznán, rovněž
tak hudebník u bicích nástrojů, u basy
Evžen Illín starší. Možná, že si někteří z Vás
vzpomenou na tyto osobnosti a jejich
jména, prosím, dejte vědět.
Nemůžeme opominout záslužnou práci
ředitele měšťanské školy Bohumila VLNY,
který vedl dětský pěvecký soubor, kterému

Starší Bechyňáci i dnešní současníci
mají to štěstí poznat legendu trampů,
vodáků, sportovců Majku ČECHA. Jeho
prvním hudebním nástrojem byla
mandolína koupená od Rusů po
osvobození, pak, ale nechme jej samotného
promluvit:
„Nejlepší kamarád Evžen Illín - mezi
námi Pedro - byl muzikantem od dětství
a živil se jako skladatel. Koupil jsem si kytaru

v osmnácti letech a Pedro mi ukázal co
s tím. Nestudoval jsem hudbu, ale prostě
rád jsem hrál a zpíval a vymýšlel melodie
a doprovody. Také jsem vymýšlel různé
zvukomalby se slovy jako třeba - „drbu vrbu
u krbu v hrbu“ a to jsem i použil v písničkách„Chápu, chápu, chápu, chápu, proč
nechrápu v mrakodrapu“, dnes je to už tak
dávno, jako kdyby tenkrát byla nějaká jiná
zeměkoule, kde se pěstoval sport a zpěv.
Z toho starého světa přežívá něco seniorů,
když se sejdeme, můžeme si zazpívat
desítky národních písniček, ale s dnešní
mládeží se to zpívat nemůže, ta to prostě
neumí. Zpívám si ty písničky tak, že si k nim
na kytaru brnkám druhý hlas. Pak jsem od
jednoho kamaráda koupil harmonium za
200 korun, on ho měl po dědečkovi, který byl
varhaníkem v Opařanech. Měl jsem
harmonium u Lužnice na plovárně. Pak
jsem ho měl v lese nad Vltavou u jezírka,
kde jsem měl maringotku. Asi před 45 lety
jsem složil „Píseň lesů“: „Tak zní to šumění
v korunách zelených lesů…“ a harmonium
ať v údolí řeky nebo u jezírka v lese bylo pro
mě jako varhany. Velebné, hluboce
zádumčivé nebo zase slunečně jásavé
nálady přírody v toku ročních dob padajících
do vodopádů desetiletí, naděje a vzrušení
jarních větrů s probuzením ptačího zpěvu zimní tajemno mrazivého ticha, ve mně
znělo záplavou tónů a melodií a takové
motivy se mi ukládaly v paměti a já si je
přehrával uprostřed toho ráje, kde vznikaly
a zněly pro mě jako nejvznešenější koncerty
hudebních síní.
Drtivý zoufalý stesk a smutek mě
přepadá, když počítám ta desetiletí a porovnávám tu záplavu hudby, melodií, motivů,
dojmů, nadšení a dojetí, která mě nesla na
vlnách času prožitého v lesích, u zpívajících
stromů, potoků, potůčků, pramínků, řek
a šumících šlajsen s tím, co jsem z toho
dovedl do nějakého trvalého tvaru,
předatelného a převoditelného nějakým
přednesem či nahrávkou. Nebavilo mě psát
své skladby do not a málo jsem jich dovedl
do nějakého konce, práce v lese a na
chalupě, sport a stavba voru, to mě bavilo
neméně než hudba a teprve teď, když se
nemohu moc pohybovat, mám pohodu
a klid na dokončení svých lásek. Jednu
z nich spadajících do kategorie „první lásky“
jsem objevil, když jsem pročítal Platonovy
spisy, které máme doma. Obrana Sokrata měl jsem tam zaškrtané pasáže z dávného
mládí a po padesáti letech jsem dopsal
scénář, který zhudebňuji při harmoniu. Chci
to přednášet s varhanami. „Občané
athénští, přišlo vás tolik…“. Píseň lesů
starou čtyřicet roků jsem doplnil chorálem
„Písně světa“: „Jaké písně náš svět zpívá,
jaká hudba světem zaznívá…“ Mám plno
textů a scénářů, ale dnes je strašlivé
kvantum hudby se spousty reproduktorů
a tlampačů a v tom hukotu a rachotu slovo
s kytarou a harmoniem zaniká.“
Po krásném vyznání přichází pár
suchých slov doprovodu. A to v prvé řadě
o Pedrovi, to je Evžen ILLÍN mladší, o němž
byl zpracován medailon, vytištěný na našich
stránkách ve Zpravodaji z července - srpna
2001. Známý hudební skladatel i věrný
Bechyňák (1924-1985) studoval na
Odborné škole keramické v Bechyni,
zároveň i v hudební škole v Táboře;
hudebnímu oboru se věnoval pak na
pražské konzervatoři, kde studoval hru na
fagot u O. Vebera, skladbu u E. Hlobila,
(pokračování na str. 4)
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
MUZEUM
SVATÝ VÁCLAV V MUZEU
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DIVADLO

Pátek 25. září / Městské muzeum
Přednáška ThDr. Rudolfa Svobody z Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích při příležitosti Dne české státnosti na téma
„Svatý Václav“. Výtvarný doprovod žáků ZUŠ Václava Pichla,
literární soutěž. (Čas přednášky bude upřesněn na plakátech
a webových stránkách muzea.)

HUDBA A TANEC
ŠESTÉ NAROZENINY AGENTURY LION-AUDIO
Sobota 12. září / 14 hodin / před KD, přísálí KD
Laser show, snow party, beatbox, cocktail bar, gril
Přijďte s námi slavit ve velkém stylu!!!
Dětská diskotéka od 14 hod. / vstupné 30 Kč
Diskotéka od 20.30 / vstupné 35 Kč
Více na www.lion-audio.cz

PRO DĚTI A RODIČE
O DRAKOVI
Divadýlko z pytlíčku
Sobota 19. září / 15 hodin / Malý sál KD / Vstupné 30 Kč
Co všechno se může stát, když se sejdou tři košťata a dvě
veselé zpěvačky, vám přijede zahrát pražské divadýlko.
Pohádka s písničkami o trojhlavém drakovi a starém králi.

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení kurzu v pátek 11. září v 19.00 hodin ve velkém
sále KD / II. lekce - 18. září, III. lekce 25. září
Lektoři kurzu: Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné : 1.000,- Kč, gardenka 400,- Kč
Vstupné pro garde na jednotlivé lekce 80 Kč, prodloužená
90 Kč a věneček 110 Kč.
Chlapci mají stále ještě možnost se do kurzu přihlásit.
Přihlášky v kanceláři KD, tel. 381 213 338
email: program@kuturnidum.cz

ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
Ideální pohybová aktivita pro ženy každého věku
Pondělí 7., 14., 21., 28. září / 18 - 19 hod. / Klubovna KD
/ 19 - 20 hod. / Klubovna KD
Úterý 8.,15., 22., 29. září
/ 19 - 20 hod. / klubovna KD
Přihlášky a informace: Kristýna Procházková tel. 721 503 325
nebo www.raesah.wz.cz

FAUSTOVÁNÍ
Pátek 25. - neděle 27. září / prostory KD /
Víkendová inspirativní dílna na téma
DIVADLO POEZIE – S LOUTKAMI I BEZ
Dílna je určena pro všechny amatérské loutkáře.
Dílnu povede p. Štěpán Filcík a p. Roman Černík.

ANGLIČTINA
Zahájení: středa 23. září / 18.15 hod. / mírně pokročilí
čtvrtek 24. září / 17 hod. / středně pokročilí
Pořádá Kulturní středisko města Bechyně ve spolupráci
s jazykovou agenturou Skřivánek Tábor.
Do kurzů jazykové školy Skřivánek se můžete přihlásit na
www.skrivanek.cz, e-mailem na: tabor@skrivanek.cz,
případně telefonicky 605 231 454 nebo 381 254 665.

tip
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ZÁHADNÁ IRMA

Divadlo Kalich

Úterý 29. září / 19 hod./ Velký sál / Vstupné 150, 200 a 220 Kč
Jana Paulová a Pavel Zedníček představují svou novou
komedii, s níž se jim zcela jistě podaří navázat na úspěch
předchozích společných titulů.
Záhadná Irma je zdařilou parodií na hororové příběhy se vším
všudy, co k tomuto žánru patří. Naši dva přední komici se ve hře
chopí hned sedmi rolí najednou, jejich pověstný herecký
temperament si tedy náležitě přijde na své.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD a na tel.č. 381 213 338
nebo email: program@kulturnidum.cz

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
„MICHAL JE KVÍTKO“
Sobota 10. října / 15 hod. / Velký sál / Vstupné 125 a 135 Kč
Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během
představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám
sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové
Samby, tančit tak budou nejen děti, ale
i květiny! ...Pokropte ho vodou
a nikdy nezvadne. A to ještě
nevíte, co se děje za plotem
v Michalově zahrádce!
Kopretina zpívá, kaktus do
všeho mluví, konev má rýmu
a umělá kytka z toho má
dokonce legraci!
Předprodej vstupenek:
od 1. září v kanceláři KD
a na tel.č. 381 213 338,
také email:
program@kulturnidum.cz

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

(pokračování ze str. 2)

studium pokračovalo na AMU u prof.
J. Řídkého. Přivydělával si na studia jako
houslista v divadle a když se naučil zvládat
saxofon, polepšil si a dostal se o špičkové
kapely Karla Vlacha. Po dostudování oboru
kompozice začal psát hudbu pro rozhlasové
hry, film a televizi. Trochu spojení s Majkou
Čechů, s nímž byl věrným souputníkem:
prožili spolu léta skautingu, turistiky
a hlavně vodáckých výprav. Voda, ta je stále
nejvíce lákala. I v emigraci, kde se ocitl
Evžen z důvodu politické normalizace, ale
i rodinných, na ni vzpomíná: „Nikdy v životě
jsem nenašel náhradu za Bechyni.
V Kalifornii jsem však našel řeku, která mi
připomíná Lužnici. Odstěhuji se tam a pošlu
ti letenku a tu řeku si sjedem.“ (Majkovi
Čechovi).
Bechyně svou atmosférou, přírodou
a mládím okouzlila mnohé literáty,
výtvarníky i hudebníky. Kdo by po dvě

+
Ze sbírky
Městského muzea

Knihy

V současné
době tvoří
muzejní knihovnu část odborná
(cca 600 knih) a
část historického
knihovního fondu
(cca 1200 titulů). V té
historické části
naleznete také pozůstalosti, mapy, noty,
fotografie a jiné zdánlivě ne
knihovnické artefakty. Patří
do ní také tzv. staré tisky knihy vyšlé do roku 1860.
Konkrétně tyto knihy se snažíme
uchovávat v bezpraš ném
prostředí za co nejmenšího přísunu
světla. Nynějším úkolem bude obě knihovny
svědomitě vytřídit a zbavit neupotřebitelných titulů. Zbylé knihy budou
zpracovány do programu Clavius. Každý si
tak bude moci na internetu vyhledat vyjma
knih z knihovny také knihy umístěné v
knihovně muzejní. U každého titulu bude
uvedený způsob jak lze knihu vypůjčit.
V muzejní knihovně se nacházejí knihy,
které nejsou významné jen svým obsahem,

generace neznal texty a melodie Karla
Kryla, které se za normalizace tajně zpívaly
u táboráků? Dnešní mladí lidé je opět
zpívají, možná vždy ani nevědí, kdo je
autorem. Karel KRYL (12. 4. 1944 - 3. 3.
1994) se zapsal do našeho povědomí
hlavně jako písničkář, hudebník a básník,
ale také jako absolvent bechyňské
keramické školy jako keramik a pozorným
rozhlasovým posluchačům jako moderátor
rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Na
Bechyni a svá mladá studijní léta rád
vzpomínal a po roce 1889 se sem párkrát
vrátil. Velice ho trápil vyvíjející se způsob
demokracie a rozpad Československa.
„Bratříčku, zavírej vrátka“ a on je za sebou
z a v ř e l v e l m i b r z y. ( v i z m e d a i l o n
Bechyňského zpravodaje z listopadu 2003.)
Další legendou hudební scény je
zpěvák Viktor SODOMA (nar. 5. 7. 1945
v Praze), také student Střední keramické
školy v Bechyni, kterou absolvoval v roce
1963.
Pocházel z umělecké rodiny, otec Viktor,
vl. jménem František, byl renomovaný
výtvarník a spolu s manželkou Vlastou patřil
k zakladatelům pražské Reduty; jeho písně
zpívaly generace dnešních dědečků z radia
Luxemburg. Syna Viktora odvedla od
keramiky muzika; díky přátelství otce s Jiřím
Suchým a Jiřím Šlitrem se uchytil v divadle
Semafor, ale jako správný rocker si moc

ale jejich hodnotu tvoří také krásné knižní
vazby. Jde převážně o vazby modlitebních
knih zdobené kovem, slonovinou, perletí,
dřevem či textilií. Knihy nevypovídají jen o
svém obsahu a době, ve které byly
vydány. Často nám vyprávějí něco o
svém původním majiteli. Někdy
uvnitř nalezneme pramen vlasů,
u s u š e n é k y t k y, s v a t é
obrázky, na deskách pak
přípisy věnované důležitým
rodinným událostem či
prostě soukromé
poznámky. Např. ve
vyobrazené knize jsme
objevili:
„Dne 25. března
půl pátý navečer se
narodila Marie
Gabriela, 26. byla křtěna,
zemřela 7. července v noci 2 ½
hodiny, v pondělí 10. červ. byla
pochována.“
I z tohoto hlediska se těšíme
na zpracovávání knih. Dozvíme se totiž
i něco o jejich majitelích (občanech města
Bechyně). A v tom také tkví jedna z hodnot
celé muzejní knihovny. Apelujeme na místní
studenty a badatele, jejichž seminární
a diplomové práce jsou věnovány místnímu
regionu. Rádi bychom je měli také v naší
knihovně!
za Městské muzeum J.J.

nerozuměl s češtinou coby zpěvným
jazykem, pokoušel se prosadit v jiných
kapelách. Byly to skupiny Flamengo,
Matadors, nakonec z jeho sladkého hlasu
se stal shouter se zvládnutým bluesovým
frázováním a syrovým vokálem, kdy skončil
na prknech Semaforu a působil v kapele
Františka Ringo Čecha; zpíval zde také
česky a stal se protagonistou Ringových
„ptákovin“ jako byl Parní stroj, Papoušek
Kakadu či Ježek se má. Při své soukromé
cestě v podnikání pokračuje ve své
muzikantské činnosti, vystupuje se starými
rockery v obnovené kapele Mefisto či
s Cadillakem Pavla Sedláčka.
-ap-

+
Stalo se
před padesáti lety

(z kroniky Bechyně od Josefa Rypla):

5. a 6. 9. 1959 bylo uskutečněno
slavnostní otevření nově vybudovaného
Stadionu družby. Bylo sehráno utkání
fotbalových vysloužilců v maškarním
vystrojení „Modrý dým” versus Pyžamo
(opravdu v pyžamech). Soudce přivedl
živou ozdobenou kozu.
V době slavnosti otevření stadionu
odpoledne po 13. hodině shořela stodola
rolníka z Radětic, který sledoval sportovní
program v Bechyni. Shořelo větší
množství travních semen JZD Radětice.
Požár zavinily děti.
13. 9. 1959 byl uspořádán bechyňskými požárníky cvičný požární zásah na
budovu MNV, dále pád do záchranné
plachty z budovy útulku pro přestárlé na
náměstí z druhého patra.
Vybral M. Gärtner

+
Svatý Václav
v Městském muzeu

Městské muzeum si vás při příležitosti
Dne české státnosti dovoluje pozvat na
přednášku ThDr. Rudolfa Svobody
z Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích na téma „Svatý Václav“.
25. září se můžete těšit nejen na zasvěcené
povídání o životě našeho nejvýznamnějšího
zemského patrona spolu s výtvarným
doprovodem žáků ZUŠ Václava Pichla, ale
rovněž i na literární soutěž. Všichni jste co
nejsrdečněji zváni. (Čas přednášky bude
upřesněn na plakátech a webových
stránkách muzea.)
J. Š

+
Knihovna

JAZZFEST
DIVADLO V TRÁVE
BECHYNSKÝ FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB

30. září končí 3. kolo hlasování ankety
Kniha mého srdce!
Kdo ještě nestihl dát hlas knize, která
je favoritkou jeho srdce, má ještě šanci
vybrat z TOP 12 nejoblíbenějších titulů.
Můžete hlasovat na webu nebo formou
SMS ve tvaru KMS mezera ČÍSLO KNIHY
(např. KMS 1) na číslo 906 06 09, a také
pomocí kuponů v knihovně.
Vybírejte:
Paulo Coelho
- Alchymista
Božena Němcová
- Babička
- Co život dal a vzal
Betty MacDonald
- Děti z Bullerbylu
Astrid Lingren
- Egypťan Sinuhet
Mika Waltari
- Harry Potter
J. K. Rowling
Antoine de Saint - Exupéry
- Malý princ
Jaroslav Hašek - Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války
- Pán prstenů
J.R.R.Tolkien
Jaroslav Foglar
- Rychlé šípy
Zdeněk Jirotka
- Saturnin
- Stmívání
Stephenie Meyer
Upozorňujeme, že 1. září skončila
prázdninová výpůjční doba!!!
E.H.

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky
z jihočeského
regionu

+

Klimek, Hynek: Šumava. Trojmezí. Ed.
Neznámé Čechy.
Praha, Regia, 2008.
Kniha popisuje život v krásné, ale také
drsné Šumavě, je plná polozapomenutých
příběhů, pověstí a bájí. Seznámí nás
s počátky jejího osídlování, se slavnou
historií šumavského sklářství, stavbou
unikátních kanálů k plavení dřeva a érou
voroplavby. Ovšem také s mezníky života
a literární dráhy Karla Klostermanna a
Adalberta Stiftera. V knize je mnoho
dobových vyobrazení, starých fotografií a
pohlednic.

Klimek, Hynek: Šumava. Sušice.
Ed. Neznámé Čechy.
Praha, Regia, 2009.
Opět putujeme tajemnou a zádumčivou Šumavou nedávno jen řídce
osídlenou, opředenou starými mýty
a pověstmi. Tentokrát se seznámíme
s údolím Otavy, s místy, jako jsou Sušice,
Petrovice, Hartmanice, Kašperk,
Velhartice, Stachy, Antýgl a dalšími
doprovázené dobovým i současným
obrazovým materiálem.
F i š e r, Vo j t ě c h : O d Š u m a v y
k Novohradským horám.
Ed. Tajemné stezky.
Praha, Regia, 2008.
Novohradské a Slepičí hory –
pozapomenutý kraj jižních Čech. Kniha
popisuje jeho historii, pověsti, památky
jako je Žofínský prales, Nové Hrady,
Terčino údolí, Cuknštejn, Žumberk,
Rožmberk, Vyšší Brod a další.

+

Oslavy 125. výročí
založení keramické
školy v Bechyni

Ve dnech 26.-27. 6. 2009 proběhly
oslavy 125. výročí založení SPŠK
v Bechyni. Připomínku tak významné
události považujeme za velmi důležitou.

Založení školy spadá do období
rozmachu keramického průmyslu a odborného uměleckého školství. Bylo významné
i z hlediska národního – jde o nejstarší
českou keramickou školu. Významné
osobnosti, které ve škole pedagogicky
působily, i ty, které ze školy vzešly, jsou
důkazem toho, že založení školy v Bechyni
bylo správným krokem. V minulosti škola
dosáhla řady úspěchů a dá se říci, že nebylo
keramického provozu, kde bychom
nenarazili na její absolventy. Se jmény
našich kolegů jsme se setkávali na
pozvánkách na výstavy, mnozí absolventi
dosáhli vrcholné úrovně i mimo výtvarnou či
keramickou oblast. Ani minulost však
nebyla vždy tak idylická, jak by se z
dnešního pohledu mohlo zdát. Asi největší
diskuse o tom, zda má škola v Bechyni
zůstat, byla vedena v polovině třicátých let,
kdy vznikla konkurenční škola v Praze.

K letošnímu výročí byly připraveny nové
sborníky s kompletním seznamem
absolventů, CD s fotografiemi prací
vystavených v Alšově jihočeské galerii
v Bechyni, turistické známky a papírové
dárkové tašky s logem školy. Ve škole
v přízemí byla uspořádána výstava, kde
jsme propojili tradici se současností,
jednotlivá patra školy byla vyzdobena
výběrem klauzurních prací (malba, kresba,
grafika a počítačová grafika) a maturitními
pracemi (propagační plakáty k volným
pracím designového oboru).
V sobotu 26. 7. 2009 v 11°°hodin
proběhla v Alšově jihočeské galerii vernisáž
výstavy absolventů školy Jana Samce
(obrazy), Karla Bečváře (bronzové plastiky)
a Aleše Wernera (keramika a porcelán),
kterou připravil pan PhDr. Milouš Růžička.

Zelené potraviny – JECMEN a CHLORELLA /pyrenoidosa/
Zelené potraviny - nezbytný doplněk naší stravy - potraviny budoucnosti,
pomáhají při regeneraci organismu, bohatě zásobují tělo vitamíny, úspěšně
pomáhají při podpoře organismu v boji s rakovinou, vylepšují krevní obraz,
srovnávají v těle ph, pomáhají připravit tělo k úspěšnému otěhotnění, pomáhají při
nadváze, diabetikům, vitalizují buňky, detoxikují a čistí, působí proti stresu a zvyšují
imunitu. Od samého začátku braní těchto zelených potravin pocítíte větší vitalitu.
100% přírodní produkty. Firma Green Ways nabízí v současnosti ty nejkvalitnější
produkty na našem trhu. Jedná se o usušenou šťávu z mladého ječmene v podobě
jemného prášku a o řasu chlorellu v podobě tabletek-potravinu budoucnosti.
Pokud máte rádi své tělo a chcete se kvalitně dožít vysokého věku, v tom případě
je tato nabídka určená vám, kteří práškům z lékárny dáváte přednost přírodě,
zeleným potravinám namíchaným přímo od boha, přírodou samou, tak jako to
nedokáže žádná laboratoř. Tyto potraviny obsahují v ideálním poměru takřka
všechny živiny nutné ke správné funkci našeho těla. Mohou jej brát všechny věkové
kategorie a mohou se brát pořád. Je ten pravý čas udělat tečku za chemií a vrátit se
k přírodě odkud pocházíme a jejíž jsme součástí.
Nabízím poradenství, prodej produktů firmy Green Ways s.r.o.
Kontakt: Maříková Blanka - 739 672 772 - www.bewell.cz

Vernisáž byla opravdu bohatě navštívena,
o krásný hudební doprovod s keramickými
písničkami se postaral pan Karel Dvořák
s přáteli. Do programu oslav byla zahrnuta
i vernisáž výstavy Obrazy z cest v Muzeu
Vladimíra Preclíka. Od 18°° hodin pak
oslavy pokračovaly hudebními vystoupeními před hotelem U Draka.
Během oslav navštívilo školu odhadem
tisíc lidí, na 700 absolventů se zaregistrovalo. S velkou radostí jsme uvítali i 18 bývalých kolegů a provozních zaměstnanců.
O programu oslav informoval regionální tisk,
návštěvníci byli zváni i Rádiem Blaník
a Rádiem Faktor.
Absolventy a duše spřízněné se školou
jsme očekávali v období dosti zásadních
změn. Jak jsme informovali již dříve, škola
mění od nového školního roku název
(SUPŠ Bechyně) a rovněž se rozšiřuje
nabídka studijních oborů o obor multimediální tvorba. Nechceme se dát cestou
pouhého reagování na konjunkturální
výstřelky, ale opravdu vytvořit nabídku
zajímavých studijních oborů, které už budou
poněkud jinde, než byly obory, se kterými
škola vznikala. Rozhodně ale nejde
o pohrdání tradicí, naopak. Mnozí z nás,
kteří nyní ve škole učíme, jsme absolventy
a se školou a s keramikou jsme spojeni
velmi intenzívně, doslova citově,
a rozhodně nechceme keramický obor rušit.
To také byla nejčastěji diskutovaná otázka
mezi absolventy, kteří na oslavy přijeli.
Myslím, že si ve škole všichni dobře
uvědomujeme, že poklady, které zde vznikly
a které jsou dokladem velmi zajímavého
vývoje keramiky, jsou součástí kulturního
dědictví celého kraje a snad není
nadsázkou říci, že i celé české země.
Na závěr si dovolím poděkovat všem,
kteří školu podporují sponzorsky i morálně.
Pevně věřím, že celý pedagogický sbor
udělá vše pro to, aby škola dokázala svou
životaschopnost i v období, které rozhodně
nelze označit za růžové.
PaedDr. Jiří Novotný, ředitel SPŠK
Společnost Milan Král s.r.o. Vás zve na
prezentační odpoledne, spojené
s ukázkami a testováním vozů značek
OPEL a Chevrolet 3. září 2009
na náměstí T. G. Masaryka v době
od 17 do 19 hodin.
Součástí jsou i soutěže pro celou rodinu
a nápoj zdarma pro návštěvníky akce
- k vyzvednutí v restauraci Protivínka.
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56 285 slovenských
korun bylo darováno
Rolničce

Celkem čtyři měsíce
mohli lidé darovat
neplatné slovenské
koruny. Výtěžek této
netradiční sbírky byl určen
na nákup nového
mikrobusu Diakonie ČCE
– střediska Rolnička.
Sbírka probíhala
v devíti městech v Praze, Táboře,
Soběslavi, Jindřichově Hradci, Veselí nad
Lužnicí, Bechyni, Týně nad Vltavou,
Hluboké nad Vltavou a Třebenicích. Ke
sbírce se připojily i některé sbory
Českobratrské církve evangelické.
V průběhu června proběhlo rozpečetění
všech sedmnácti kasiček a výsledkem
sbírky je 56 285 SK a k tomu 2 932 Kč.
Z toho v Bechyni se v obchodě keramické
školy vybralo 1 174 SK.
„Z počátku jsme neměli velká
očekávání, jak se však kasičky postupně
plnily, bylo zřejmé, že akce veřejnost zaujala
a lidé byli ochotní nám takto přispět. Jsme
za to velmi rádi a děkujeme,“ řekl Mgr. Karel
Novák, ředitel Rolničky.
Znám je také výherce tipovací soutěže,
nejvíce se konečnému výsledku přiblížil pan
Martin Balcar z Prahy, který hádal 37 748
SK. Vyhrává originální keramickou misku
z chráněné dílny Rolničky a notýsek
s rolničkou.
Peníze nyní Rolnička postupně bez
poplatku rozměňuje na Slovensku.
Slovenské koruny jsou měněny na platnou
slovenskou měnu, tedy Eura. Po dokončení
výměny budou peníze převedeny na České
koruny a vloženy na účet sbírky, který je
určen na pořízení mikrobusu pro
každodenní dopravu klientů do Rolničky.
„Sbírku jsme oficiálně ukončili, stále

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
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Tenisová sezóna je ve
druhé půlce

Družstva
Jarní část tenisové sezóny byla letos
náročná, krajská divize měla nebývale
vysokou úroveň. Hráče A družstva navíc
zastihla nečekaná zranění, někteří měli
studijní povinnosti.
Vydatné deště komplikovaly organizaci
mistrovských utkání, nejednou se muselo
dohrávat ještě druhý den. V závěrečných
bojích štěstěna bechyňskému áčku
nepřála, skončilo nakonec v tabulce
předposlední a pro příští rok má svou účast
v divizi zatím nejistou. B družstvo sehrálo
řadu vyrovnaných utkání a skončilo
v polovině tabulky KP 4.
Ze závěrečných výsledků:
6. 6. 2009, 5. kolo - TO Jiskra Bechyně A:
LTC T-S České Budějovice A 5:4, TO Jiskra
Bechyně B: TK Soběslav 4:5
20. 6. 2009, 6. kolo - TO Jiskra Bechyně A:
TJ TK MANE Hluboká n. Vlt. A 3:6, TO Jiskra
Bechyně B: TJ Jiskra Třeboň B 8:1
27. 6. 2009: 7. kolo - TO Jiskra Bechyně A:
LTC T-S České Budějovice B 3:6, TO Jiskra
Bechyně B: TJ Sokol Kamenný Újezd 3:6

však máme v pohotovosti jednu kasičku
v Rolničce v Mrázkově ulici. Kdo by nám
chtěl ještě slovenské koruny věnovat, může
tak učinit v Soběslavi. Peníze můžeme
měnit na Slovensku bez poplatku ještě
několik let.“ dodává Karel Novák. Navíc
v obchodě bechyňské keramické školy je
umístěna nově zapečetěná kasička
Rolničky. Za Váš příspěvek zde obdržíte
poděkování v podobě symbolické rolničky.
I tyto dary jsou určeny na nový mikrobus.
Na nový mikrobus sbírá Rolnička
peníze od loňského roku. V této souvislosti
již proběhlo několik benefičních akcí, jako
třeba veřejná sbírka Rolničkové dny.
Aktuální částka na nový mikrobus dosáhla
600 889 Kč. Cena nového devítimístného
mikrobusu s bezbariérovými doplňky se
pohybuje kolem 1 mil. korun. Na nový
mikrobus tak Rolničce chybí zhruba
400 000 Kč.
Poděkování za podporu sbírky
slovenských korun:
Slovenský inštitút, Praha; Palác YMCA,
Praha; Knihkupectví sv. Víta, Soběslav;
Lékárna U Zlaté koruny, Soběslav;
Infocentrum, Veselí nad Lužnicí; Obuv
Milena Tůmová, Hluboká nad Vltavou;
Keramiku U Nováků, Týn nad Vltavou;
Sbory ČCE (zejména Jindřichův Hradec,
Nové Město na Moravě, Praha 4 Chodov,
Třebenice); střediska a školy Diakonie ČCE;
Diakonie ČCE; Městská knihovna Tábor;
Městská knihovna Jindřichův Hradec; RC
Radost, Tábor; SPŠK, Bechyně; KPMG CZ;
Divadlo Na Zábradlí; Gymnázium Pierra de
Coubertina, Tábor a mnoho lidí z celé České
republiky, kteří Rolničce věnovali slovenské
koruny.
Za Rolničku
Mgr. Eva Janatová
Kontakty s veřejností
Tel: 733 127 041
e-mail: fundraising@rolnicka.cz
www.rolnicka.cz

Jednotlivci
V polovině června se konal jihočeský
přebor jednotlivců, kde Bechyni skvěle
reprezentoval Ing. Martin Hlavnička,
v singlu se dostal do semifinále a ve čtyřhře
do finále (s Procházkou ze Strakonic).
Třetí červencový víkend byl ve znamení
„lázeňáku“ - tradičního celostátního
turnaje mužů. Letošního 43. ročníku se
zúčastnilo 45 hráčů, které neodradil ani
deštivý první hrací den. Putovní pohár
vyhrál Viktor Krupica z Hluboké n. Vltavou,
který ve finále porazil Petra Pospíšila
z Mnichova Hradiště 6:2 6:2. Čtyřhru vyhráli
kapličtí Codl s Mrázem, když ve finále
porazili Krupicu s Hlavničkou 6:3 7:6. Turnaj
měl velmi kvalitní sportovní úroveň
a z rekordní účasti přihlášených hráčů je
patrné, že se postupně navrací jeho
popularita z dřívějších let.
Na závěr sezóny
Na září jsou ještě plánované další
tradiční turnaje:
5.-6. 9. Zbytek světa - tenis
19.-20. 9. BETL - deblový turnaj „hvězd“
(dřívějších i současných bechyňských
závodních hráčů)
Za TO TJ Jiskra Bechyně:
Ing. Zuzana Folprechtová

KINO BECHYNĚ
ZÁŘÍ 2009
31. pondělí, 1. úterý 20 h
ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2
Premiéra akčního filmu USA s Jasonem
Stathanem opět v hlavní roli.
Do 15 let nepřístupno, 94 min, 70,-Kč
5. sobota, 6. neděle 20 h
PROROCTVÍ
Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Ještě tři předpovězené katastrofy nebyly
naplněny. Nikolas Cage v hlavní roli.
Do 12 let nevhodné, 94 min, 70,- Kč
7. pondělí 20 h
WRESTLER
Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Mickey Rourke v roli slavného wrestlera
Randy „The Ram“ Robinsona.
Do 15 let nepřístupno, 109 min, 70,- Kč
12. sobota, 20 h,13. neděle, 17 h
KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
Premiéra širokoúhlého filmu Velké
Británie v českém znění.
Okouzlující pohádková fantasy plná
napětí, dobrodružství a odvahy.
Mládeži přístupno, 102 min, 70,- Kč
17. čtvrtek, 18. pátek, 20 h
COCO CHANEL
Premiéra širokoúhlého filmu Francie.
Jedinečný snímek inspirovaný
životopisem slavné módní návrhářky
s Audrey Tautou v hl. roli.
Do 12 let nevhodné, 125 min, 70,- Kč
19. sobota, 20. neděle, 20 h
OPERACE DUNAJ
Premiéra širokoúhlého filmu ČR.
Když do hospody, tak s tankem. Nová
česká filmová komedie.
Mládeži přístupno, 104 min, 70,- Kč
23. čtvrtek,24. pátek 20 h
PIRÁTI NA VLNÁCH
Premiéra širokoúhlého filmu VB.
Vyplouváme, vysíláme a vy si trhněte!
Filmová komedie s nezapomenutelnými
hity šedesátých let minulého století.
Do 12 let nevhodné, 134 min, 70,- Kč
26. sobota, 27. neděle 20 h
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Repríza českého filmu.
Filmová komedie Marie Poledňákové.
Mládeži přístupno, 115 min, 70,- Kč
28. pondělí, 17 h
HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE
Repríza filmu USA v českém znění.
Temná tajemství odhalena.
Mládeži přístupno, 154 min, 70,- Kč

ČISTÍRNA PEŘÍ

PÉŘOVÉ VÝROBKY

Alena Berková 777 631 180
Autohas Bechyně
bývalý dům služeb
p. Dlouhá
tel: 602 659 011
www.cistirnaperi.taborsko.com

NETRADIČNÍ KURZY
ANGLIČTINY

Oznamujeme klientům přestěhování kanceláře ČSOB POJIŠŤOVNY
Nově nás najdete vedle Komerční banky vBechyni. Klientům nabízíme veškerý
servis spojený se správou pojištění a informace o nových produktech.

NOVINKA – NEJVYŠŠÍ BONUS NA POVINNÉ
RUČENÍ PRO KAŽDÉHO ČLENA RODINY!
ČSOB POJIŠŤOVNA a.s.
LIBUŠINA 193 (vedle Komerční banky)
BECHYNĚ
MARCELA JANDOVÁ CHMÁTALOVÁ
TEL. 605 840 847

Zápis zahájen, celoroční kurzy
Místo výuky – Bechyně, Tábor
Při zápisu do 7. 9. slevy
Tel: 604 375 619
Provedu kácení stromů ve stížených
podmínkách, bezpečnostní, stabilizační
a výchovný řez
Tel: 606 931 760

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Práce na PC
www.internetjob.cz/kov

SIMPLY CLEVER

LIMITOVANÁ AKČNÍ NABÍDKA:
ŠkodaOctavia Tour Trumf
1,6 MPI/75 kW za 269 900 Kč
1,9 TDI/74 kW za 299 900 Kč
ŠkodaOctavia Combi Tour Trumf
1,6 MPI/75 kW za 289 900 Kč
1,9 TDI/74 kW za 319 900 Kč
Za jedinečnou cenu si teď můžete
pohodlně a bezpečně zatúrovat,
kdykoli budete chtít. Vozy Octavia
Tour Trumf jsou mimo jiné vybaveny
ABS, airbagy řidiče a spolujezdce,
tónovanými skly či dělenými zadními
sedadly. Pokud toužíte po větším
komfortu, za pouhých 10 000 Kč
získáte balíček PLUS, který obsahuje
klimatizaci, elektrické ovládání oken
vpředu, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, centrální
zamykání a vnější zpětná zrcátka
a kliky v barvě vozu.
Navštivte nás proto co nejdříve,
těšíme se na Vás.

Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.

Škoda

ZÁRUKA
PLUS

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
Octavia Tour Sun a Octavia Combi Tour Sun:
5,1–7,3 l/100 km, 135–174 g/km
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již od Při využití leasingu nebo úvěru
další sleva 30.000 Kč

ZATÚRUJTE SI S VOZEM
ŠKODA OCTAVIA TOUR TRUMF

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
AUTOSERVIS NOVOTNÝ, s. r. o.
e-mail:
prodejce@autoservisnovotny.cz
www.autoservisnovotny.cz

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
tel:
385 732 616
602 149 489
777 000 244
fax:
385 731 349

Městský zpravodaj č.9/2009, den vydání: 1.9.2009. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku 37/97. Náklad 2400 výtisků. ZDARMA. Připomínky, návrhy a příjem inzerce (15 Kč/cm2) poštou, na
tel: 381 477 010, fax: 381 477 049, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz
Tisk RUDI,a.s., Komenského 1839, Tábor, tel. 381 259 680.

