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Parkování na Písecké
- blýskání na lepší časy

Informace pro
odběratele

Vodárenské sdružení Bechyňsko
(sdružení obcí) upozorňuje všechny
odběratele, že od 1. 7. 2009 se stává
provozovatelem vodovodu a kanalizace
pro veřejnou potřebu města Bechyně.
Všem odběratelům (vlastníkům
nemovitostí) budou v průběhu měsíce
června zasílány nové smlouvy na
dodávku vody a odvádění odpadních vod.
Odběratele prosíme o vstřícné a rychlé
jednání při podepisování smluv. V nových
smlouvách potřebujeme doplnit Vaše
osobní údaje a údaje o platbách záloh
(číslo SIPO, číslo účtu) nejpozději do
20. 6. 2009. Zálohy na měsíc červenec
2009 a na 3. čtvrtletí 2009 je nutné platit
na účet Vodárenského sdružení
Bechyňsko 35-0702053369/0800
nebo prostřednictvím SIPO. Poslední
zálohy současnému provo zovateli
(Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s.)
jsou splatné v měsíci červnu 2009.
Průběžné informace budou zveřejňovány na www.vs.bechynsko.cz
Děkujeme za pochopení situace
a omlouváme se za komplikace
způsobené změnou účtu.
Ing. Zdenka Sosnová, ředitelka
Vodárenského sdružení Bechyňsko,
Parkány 548, Bechyně
(areál čistírny odpadních vod)
tel. 381 211 345
e-mail: evidence@vs.bechynsko.cz

+
Vítání občánků

Dne 19. května 2009 byli přivítáni
starostou města Bechyně panem
Mgr. Jaroslavem Matějkou tito noví občánci:
Eliška Bendová, Adéla Dobiášová,
Tadeáš Kuryn, Natali Kurynová, Matyáš
Poslušný, Karolína Šachová, Ondřej
Štěpánek, Jan Vosecký, Alexandra
Vránková.

+
Životní jubilea
červen 2009
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Babíková Jarmila
Hanousková Antonie, Stach Ladislav
Kuchařová Vlasta
Hamerle Antonín
Jarošová Marie
Bureš Jaroslav, Sládková Marie
Kalousková Soňa
Čápová Anna, Martanová Jaroslava
Valenta Theodor
Dopitová Anna, Suchánek Jiří
Danáková Helena, Tomanová Marie,
Skalický Zděněk, Stoulil Josef

Naše redakce, stejně jako mnozí z vás,
kterých se tento problém bezprostředně
dotýká, zaznamenala započetí prací na
výstavbě parkoviště za rybníkem Trubným
na sídlišti Písecká.
Chválíme nápad zřídit v průběhu stavby
náhradní parkovací plochu. Tímto se
alespoň částečně podařilo zabránit kolapsu
průjezdnosti v této lokalitě.
M.J.

Václav Neckář
+

Ač v jiných trnech
v různosti prostoru
odpovědí
ústy proudy zrcadel
zrak věčností zlomů
a zbytků těžce
zřetelných
beránkův slabý
hlas
kamení v kamení
uložená zrnka celistvé
naší tváře

v Bechyni
okouzlil
publikum

e.l.

18. května 2009 se v Kulturním domě
konal koncert Václava Neckáře, který zde
slavil obrovský a rozhodně zasloužený úspěch
u obecenstva. To jej nechtělo pustit z jeviště
a aplaudovalo vestoje. O skvělou atmosféru
koncertu se zasloužila nejen kapela Bacily, ale
i legenda hudební scény Ota Petřina.

V takové krásné společnosti

+
Boží Tělo

Také slavnost Těla a krve Páně. Je to
pohyblivý svátek, který se koná vždy ve
čtvrtek v období po skončení liturgické
velikonoční doby. Tato slavnost je zavedena
od roku 1264 a připomíná poslední večeři
Páně s apoštoly, kdy Ježíš poprvé proměnil
chléb a víno ve svoje tělo a krev. Po mši pod
obojí (hostie se namáčí ve víně) se koná
procesí s baldachýnem a zastavuje při
jednotlivých oltářích za zpěvu liturgických
písní. Oltáře bývají čtyři, u každého se čte
začátek jednoho ze čtyř evangelií a uděluje
se požehnání. Cestu, po které kráčí kněz,
který nese pod baldachýnem monstranci
Nejsvětější svátosti, děvčata – družičky
posypávají květy a lístky. Kolem baldachýnu
jsou ministranti se svícemi.
Oltáře jsou ozdobeny větvičkami břízy
a lípy, a ty mají zázračnou moc. Zasazují se
pak na pole, aby byla dobrá úroda; také
posvěcené věnečky mají své poslání, dávají
se kravám při telení a mají chránit celé
hospodářství před bleskem a krupobitím.
Tradice průvodů na veřejnosti byla za
totality zakázána, v nynější době se vrací.
Většinou se však omezují některé
pompézní prvky jako baldachýn nebo
prapory.

Vzpomenete si na tuto slavnost, na
kterou se těšily hlavně holčičky - družičky,
které maminky naparádily do nejkrásnějších šatiček; každá měla v ruce
košíček s okvětními plátky, většinou
pivoňkami, které sypaly před církevním
procesím?
-ap-

Z historie Bechyně

+
Bechyně hudební 5. pokračování

Meziválečná doba byla vyplněna
aktivitami divadelními, sportovními
i hudebními. Na první pohled doba velice
příznivá pro kulturní a společenský život,
měla však i svá úskalí, hlavně existenční.
Finanční krize, zánik mnoha malých podniků
a živnostníků, nezaměstnanost. Ale duch
přátelství, vzájemné pospolitosti, ještě
okouzlení z nabyté národní svobody
a hlavně morálka a kulturnost překážky
zdolávaly.
V hudebním světě Bechyně žil naplno
koncertní život vážné hudby, ať profesionální nebo amatérské, promenádní
koncerty v Lázních a na bechyňském korsu
na náměstí, taneční zábavy, karnevaly,
sokolské šibřinky, státní oslavy, taneční
závody, společné koncerty zpěváckých
spolků (Hlahol z Tábora, Lužničan
z Bechyně), pěvecká sdružení dětí a učitelů,
studentů, kteří se vraceli do rodného města,
kostelní hudba.
Připomeňme si některé osobnosti
a hudební tělesa. Na vrcholu své hudební
činnosti bylo bechyňské kvarteto, o němž
jsme se již zmiňovali v řádcích
o K. Kazimourovi. Jedním z členů byl i pan
Jaroslav ŘEHOŘ, hodinář a zlatník
v Bechyni. Narodil se v Bechyni 1907,
zemřel r. 1952. Byl to muž k hudbě tíhnoucí
a nadaný. Však i jeho potomci tento talent
a vztah získali (synovec Petr Messieurer,
významný sólový houslista, později člen
Talichova kvarteta, i pravnuci Jaroslava
Řehoře, kteří žijí v Německu). Pan Řehoř byl
členem dalších hudebních seskupení, jak
jsme již uvedli, Bechyňského orchestrálního
sdružení, Hudebního odboru tělocvičné
jednoty Sokol, Lendrovy kapely.

Z dalších aktivních muzikantů uvádíme
výběr jmen, celou rodinu těchto nadšenců
nemůžeme vyjmenovat, ani některé již dnes
nepoznáme. Jsou to: pánové Straka, Losos,
J.Burian, Lendr, Klička, Kadlec, Fröhlich,
Menoušek, Přibil, Severa, Habeš, Mikota,
Lenz, Illín st. atd.
Ale teď do trochu lehčího tónu. Komu
dnes něco říká jméno Ruda JURIST, (nar.
15. 11. 1880 v Praze ?) - zřejmě recesista,
srandista, který upoutal bechyňské publikum
svými výstupy a písničkami. Z Kroniky
Josefa Buriana: „11.srpna 1934 pořádal
v Libušiných lázních Kruh přátel a rodáků
bechyňských večírek s vážným i veselým
programem, který poskytl domácímu
obyvatelstvu i letním hostům vzácnou
příležitost seznámiti se všemi způsoby
šermířského umění, načež následovala
zábavná část programu s pražskými pěvci.
Zde také spatřila poprvé světlo světa nová
píseň o Bechyni, kterou složil Ruda Jurist

pražský pěvec a konferenciér, věrný přítel
Bechyně a současně pokladník Kruhu
přátel. Píseň našla hlučný ohlas
u obecenstva a byla několikrát veškerým
shromážděným posluchačstvem opakována. Píseň zní:
Ta naše Bechyně
Každý z nás má nějakou tu lásku,
která zimní nudu zahání,
někdo chodí s pannou na procházku,
jiný zase v barech zaclání,
a když přijde léto, honem shání,
kde by se moh´ řádně zotavit.
V tom případě mohu, dámy, páni,
místečko vám hezké prozradit.
Ta naše Bechyně,
ač maličká,
přec nám tak drahá je,
jak matička.
Když na nás zdaleka
se usměje,
tu srdce znavené
hned okřeje.

keramické školy 20. května 1945, dne
29. května téhož roku slavnost u příležitosti
61. narozenin prezidenta dr. Eduarda
Beneše a znovuzískání svobody), při
promenádních koncertech. Taneční soubor
byl vyhledávaný pro plesy a různé taneční
zábavy (viz příští číslo). Josef Matějka hrál s
nadšením a dobře i fotbal.
Pan učitel Jan Dostál učil na měšťanské
škole, a to hře na housle. Byl to člověk velice
aktivní, vlídný. Líbil se mnoha dívkám a ty
usilovaly, aby se staly jeho žákyněmi. Na
všesokolském sletu v roce 1938 vedl
bechyňské žactvo a dorost společně s jinými
činovníky.
Jistě byla ještě celá řada hudebníků,
nadaných a nadšených, řada kvalitních
učitelů hudby, ale pro velký rozsah
a náročnost pátrání nelze vše obsáhnout.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se
těm neuváděným.

Ta naše Bechyně
to je ten kout,
na který nemůžem´
zapomenout.
Když osud do světa
zavane nás,
všichni se vracíme
k ní rádi zas. …

Píseň Ta naše Bechyně, kterou napsal
a Bechyňákům věnuje Ruda Jurist, svým
nákladem vydal a pokud zásoba stačí, na
požádání přátelům a rodákům bechyňským
za 1 Kč ve známkách zašle Kruh přátel
a rodáků bechyňských; pokladník Ant.
Procházka, Bechyně.”
(in: čas. Lázně Bechyně, čís. 11, srpen 1934)

Další významnou osobností v Bechyni
byl Josef MATĚJKA (22. 11. 1913 - 14. 8.
1980). Do Bechyně přišel z Vídně roku 1938,
kde vystudoval státní hudební akademii,
obor klarinet. V Bechyni kromě své obchodní
činnosti učil děti hrát na hudební nástroje.
Měl dechovou a taneční kapelu, která se
uplatnila hlavně po válce. Jeho soubor byl
sestaven z 12 - 14 členů. Odborným vedením
a pravidelnými zkouškami se vypracoval na
dobrou úroveň. Dechový soubor hrál při
slavnostech (např. při slavné mši v dolní části
náměstí, kdy doprovázel dlouhý průvod od

Orchestrální sdružení pod taktovkou
Jana Kličky a Karla Kazimoura se stalo
základem pro vytvoření symfonického
orchestru města Bechyně, který vznikl
zásluhou pana Ludvíka MRÁZKA, přednosty
bechyňské stanice ČSD. Přestěhoval se ze
Sudet v roce 1938 a bylo jemu i celé rodině
uděleno domovské právo. Byl absolvent
mistrovské školy na housle a již v Teplicích Šenově se kromě svému povolání věnoval
dirigentské činnosti. V Bechyni dal
dohromady velký Filharmonický orchestr
města Bechyně, přizval své známé
hudebníky, kteří také přišli ze Sudet,
hudebníky místní a z okolí. Hraní v těch
těžkých dobách jim přinášelo radost, mohli si
zahrát pěknou hudbu. K prvnímu koncertu
došlo 10. listopadu 1940 za účasti 60 členů
orchestru.

pokračování na str. 4

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ
VÝSTAVY
VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ

ZŠ ŠKOLNÍ ul.

Městské muzeum
Výstava potrvá do 12. června 2009

Ak. sochař JAN BENDA
výstava pastelů a keramických plastik
Městské muzeum
Od 15. června do 5. července

OBRAZY - Jaroslav Strnad
Café-Bar U Hrocha od 1. května 2009

VÝSTAVA LOUTEK
30. května - 4. června / přísálí KD /
Výstava loutek, rekvizit a paravánů, které
byly součástí místního loutkového souboru
Duha a jeho nástupce souboru Kašpárek.
Část výstavy bude přesunuta od 11. června
do konce prázdnin do prostor Městské
knihovny.

ŠKOLNÍ AKADEMIE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBUŠINA ul.
(stará škola)
Úterý 9. června / 19.00 hodin / Velký sál KD /

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ul.
(nová škola)
Pátek 12. června / 19.00 hodin / Velký sál KD

DIVADLO PRO ŠKOLY
JAK TRAUTENBERK DĚLAL
KRAKONOŠOVI DUCHA
Čtvrtek 18. června / 10.00 hodin / 30,- Kč / Velký sál
Krkonošská pohádka v provedení Divadla Kompanyje, při níž
si děti zavzpomínají na známé večerníčky.Tentokrát v novém
originálním příběhu z Krkonoš.

červen 2009

HUDBA
Vystoupení kapely VEDVOU
Pátek 19. června / 20.00 hodin / Malý sál / Vstupné 40 Kč
Premiérové vystoupení kapely, která získala ocenění diváků
na jihočeské Portě v Soběslavi a autorskou Portu za píseň
Koření.

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY
ANGLIČTINA PRO VŠECHNY
Středa 3., 10., 17., 24. června / 18.30 - 20 / Klubovna KD
Čtvrtek 4., 11., 18., 25. června / 17 - 19.30 / Klubovna KD
Bližší informace naleznete na www.skrivanek.cz

Připravujeme KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení kurzu v pátek 11. září 2009 v 19.00 hodin ve
velkém sále KD
Lektoři kurzu: Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné: 1.000,- Kč, prodloužená 90,-Kč, věneček 110,-Kč,
gardenka 400,- Kč
Přihlášky si lze vyzvednout v kanceláři KD, budou rovněž ke
stažení na www.kulturnidum.cz
tel. 381 213 338, email: program@kulturnidum.cz
Přihlášky odevzdejte do konce srpna 2009!!!

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC
JAZZFEST (II. ročník)
Pátek 3. června / 18.00 hod. / Klášterní zahrada / Vstupné
v předprodeji 160, na místě 200 Kč
Předprodej v kanceláři KD, informace na tel: 381 213 338

FERMATA

MAÑANA

JAM4U

TATRAPACA JAZZ

JAZZ IT OUT

DIVADLO V TRÁVĚ (XVII. ročník)
Pátek 24. - sobota 25. července / Klášterní zahrada

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

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky
z jihočeského
regionu

+
Halada, Andrej: Na kole křížem krážem po
Čechách.
Praha, Fragment 2003. Edice Tipy na výlety.
Užitečné rady a tipy na výlety přináší tato
příručka. Jsou zde zachyceny přírodní,
kulturní a historická místa. U každého z míst
je mapa a četné barevné fotografie.
Z Jihočeského kraje vybíráme: Orlík po obou
březích, Písecko vodní i atomové, Výjezdy
z husitského Tábora, Šumava, Blata, Třeboňské rybníky, Česká Kanada a jiné lokality.

Orchestr se vypracoval na dobrou
úroveň, a proto mohla být pozvána operní
pěvkyně Národního divadla v Praze, paní
Ota Horáková. Byla to pro nás Bechyňáky
velká pocta, že pozvání přijala. Dalších
koncertů se zúčastnili operní pěvci Růžena
Urbášková a Václav Krafek (12. 12. 1942),
dále paní Budíková, Miluše Dvořáková
z brněnské opery, také Marie Tauberová.
Účinkovala i virtuoska na harfu Libuše
Poupětová. Koncertů se uskutečnilo asi
deset, většina skladeb byla od B. Smetany
a A. Dvořáka, ale i dalších skladatelů.
28. září 1941 se konal koncert v sále
Protivínky k poctě hudebního skladatele
a virtuoza Václava Pichla, kterému ke
200. výročí jeho narození byla odhalena
pamětní deska na rodném domě. Účinkoval
Filharmonický orchestr města Bechyně
s dirigentem Ludvíkem Mrázkem, sólisté:
prof. K. Korecký - housle, řed. Fr. Štefl tenor, prof. Jos. Lang - klavír a kvartet ve
složení: Rob. Klička - flétna, Jar. Řehoř housle, Fr. Kvičínský - viola, K. Kazimour cello.
Při osmém koncertě tohoto symfonického tělesa byla provedena Píseň česká
od B. Smetany pro smíšený sbor a orchestr
(celkem 115 účinkujících!). Spoluúčinkoval
bechyňský pěvecký sbor Lužničan.
Uskutečnily se i zájezdy, např. do Tábora,
Jindřichova Hradce, do Prahy (v Národním
domě na Vinohradech).
Po válce tento orchestr zanikl. Ludvík
Mrázek se musel z malicherných důvodů
odstěhovat do Teplic; zvítězila opět závist
a pomluvy, většinou od těch neschopných
nebo naopak všehoschopných. Ke škodě
hudební kultury nastal útlum, po zániku
orchestru zbývající dechový orchestr se
postupně tenčil až také zanikl.
Oba orchestry měly však velkou
zásluhu o hudební život, protože ve
válečných dobách se směla provozovat
pouze kostelní hudba, taneční kurzy
a vážná hudba. Jistěže se potají hrálo,
zpívalo i tančilo při zatemnění; mladí a nejen
oni se potřebují bavit v každé době, ale bylo
to nebezpečné.
Použitá literatura a zapůjčené materiály
budou uvedeny souhrnně na konci těchto
kapitol.
- ap -

z Rožmberka, Chata pod Kletí u Čes.
Krumlova, „Tady mě baví svět“, Středověké
tažení za zlatem, Haklovy Dvory, Putování
kočovným vozem, Česká Kanada, Okolo
hradu pana Buška z Velhartic a další.

Laudin, Radek: Nejznámější filmová místa
křížem krážem po Česku.
Praha, Fragment 2008. Edice Tipy na výlety.
Jsou to tipy na výlety do míst, kde se
natáčely známé české filmy. V jižních
Čechách jde o filmy Rozmarné léto, Pyšná
princezna, Postřižiny, Tři oříšky pro Popelku,
Pod jezevčí skálou, Ecce homo Homolka,
Šíleně smutná princezna, Dobrý voják Švejk
a další.
Jančar, Vojtěch: Na lodi křížem krážem po
Čechách a Moravě.
Praha, Fragment 2004. Edice Tipy na výlety.
Svatý Vojtěch třímá v ruce pádlo, tento
náš zemský patron zřejmě zasel fenomén
našich vodáckých nadšenců. V těchto tipech
najdeme inspirace o padesáti řekách, kromě
map a fotografií nalezneme i praktické rady.
Z jižních Čech je to Lužnice pod Suchdolem,
Lužnice pod Táborem, Malše, Nežárka,
Otava pod Sušicí, Otava do Písku, Vltava
pod Vyšším Brodem aj.
Andrlová, Milena: Na koni křížem krážem
po Česku.
Praha, Fragment 2008. Edice Tipy na výlet.
Prvně uvedené vznikající značené
jezdecké stezky z „nejkrásnějšího pohledu
na svět z koňského hřbetu“.Tipy pro rodinu,
tábory s koníky i pro zkušené koňaře.
Z kapitol: Po stopách koní pánů

Feřtek, Tomáš: Křížem krážem po českých
horách pěšky i na kole.
Praha, Fragment 2007. Edice Tipy na výlety.
Čím se česká pohoří podobají a čím se
liší? Jde o takový horský klíč s mnohými
překvapeními. „Hory bez konce“ (Šumava),
„Hory Nehory“ (Novohradské hory) aj.

Feřtek, Tomáš: S dětmi křížem krážem po
Čechách.
Praha, Fragment 2003.
Tipy na místa, kde se děti na výletech
nebudou nudit, místa, která by je mohla bavit.
Je zde kromě mapek a fotografií i přehled her,
které zpestří společné výlety.
Petráš, Karel: Šumava - Březník. Co bylo
jižně za Modravou.
České Budějovice, Kopp 2009.
Historická vzpomínka na dávnou
minulost a přitom připomenutí přírodních
šumavských krás. Připomeneme si tuto
romantickou oblast Karla Klostermanna,
velebnost přírody od Prášilského panství,
o říčkách a potocích jako jsou Luzenský,
Modravský, Roklanský aj. Také o vodní
nádrži k plavení dřeva, Březnické myslivně,
vrchu Luzný, Roklanskou hájovnu - mapy,
fotografie a ilustrace jsou součástí publikace.
Petráš, Karel: Tam na konci údolí. Jelení
vrchy - Hirschbergen - Hišperky.
České Budějovice, Kopp 2006.
Jelenské údolí jako okouzlující místo,
jeho název je odvozen od výskytu jelení
zvěře, která měla v této horské oblasti silně
vyvinuté paroží a žili zde jedni z nejsilnějších
jelenů ze všech šumavských knížecích
revírů. Druhá domněnka o původu jména
pochází od Jeleního potoka, který tímto
rozsáhlým údolím protéká. Žilo se zde chudě
a skromně, nicméně krásně v souladu
s přírodou a jejím celoročním během. Až do
roku 1946, kdy bylo jelenské obyvatelstvo
nuceně vysídleno a život zde zanikl nebo se
podstatně změnil. Mapky a fotografie.

Knihovna - stále je možné hlasovat
Křehká krása

+

Kdo by si nepřál chytit živý drahokam a uchovat si
ho co nejdéle. Nejlépe založit si celou sbírku
drahokamů! Jakou cennost mám na mysli? No přece
motýl, který si zaslouží náš obdiv pro zbarvení křídel, ale
i pro jejich krásný tvar. Připravili jsme pro potěchu oka
výstavu „Motýl mezi knížkami“, která potrvá od 2. června do
začátku prázdnin. Těžko si představit, jak křehcí háčkovaní motýlci
paní Herzové pomáhají opylovat květiny, ale mezi knihami jim to opravdu sluší. Jistě patří
mezi motýly užitečné, protože přináší radost nejen tvůrci, ale i všem, kteří se inspirují
a zpříjemní život sobě i svému okolí. Rádi vystavujeme výrobky šikovných rukou, takže
neváhejte prezentovat se a využijte našeho zajímavého prostoru! Uvidíte zde i úlovky ze
sbírky motýlů pana Kotouna, které jsme mohli obdivovat s dětmi při besedě o pohádkové
Noci s Andersenem, a věřím, že i naše věrné čtenáře potěší a poučí… Završíme tím letošní
hmyzí dění v knihovně, kdy jsme si s dětmi o hmyzu v knihách spisovatele Ondřeje Sekory
povídali a četli, soutěžili a fotili! Fotografie z letošních akcí pro školy jsou k vidění na
nástěnkách v knihovně. Možná si všimnete i loutky, která zvala děti během prázdnin do
dětského oddělení. Dřevění pohádkoví kamarádi na šňůrkách se přesunou 11. června
z výstavy v kulturním domě do pohádkového světa mezi dětské knížky.
Další příjemnou akcí se letos stane pasování žáků 1. třídy ZŠ ve Školní ulici do
„Rytířského Řádu čtenářského“, které se uskuteční v pondělí 8. června od 16 hodin
v městské knihovně. Srdečně zveme hlavně rodiče začínajících čtenářů!
EH

Upozornění!!!
- dne 5. 6. 2009 bude knihovna uzavřená a poslouží jako volební místo pro volby do
Evropského parlamentu 2009
- od 1. července 2009 se mění výpůjční doba na prázdninovou (viz. www.kulturnidum.cz)
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Nahlédnutí do sbírky
Městského muzea

Občas se k nám do muzea dostanou
zvěsti o tom, že stejně nemáme co ukázat, že
tahle sbírka je zbytečná a vůči jinému muzeu
konkurence neschopná. Dovoluji si tvrdit, že
to vše vychází pouze z jakési nepřejícnosti
některých místních obyvatel a z nevědomosti
dotyčného, který ji zřejmě ani nikdy neviděl.
K tomu se dá říci jen jediné, dejte, prosím,
tomuhle muzeu šanci ukázat „co v něm je“.
V krátkých nahlédnutích bych chtěla
představit některé předměty z místní sbírky.
Jiné už měli návštěvníci možnost vidět
v krátkodobých výstavách (podmalby,
perníkové formy, fotografie sakrálních
památek, stavby mostu atd.). Věřte, že i my
se nemůžeme dočkat stálé expozice, která
odhalí hodnotu a podstatu této sbírky. Tento
krátký článek bych chtěla doplnit informací
o tom, že byl aktuálně podán z naší strany
grant na zachránu dvou obrazů. Zřejmě jde
o vyobrazení Marie Terezie ze Šternberka
a Jana Leopolda z Paaru, jejichž sňatkem
v roce 1715 začala historie působení rodu
Paarů v Bechyni. A vidíte, dva obrazy
z počátku 18. stol. v depozitu Městského
muzea. Ale to asi těm kritikům stále stačit
nebude. Chápu, a už se taky nemůžu dočkat
toho, až na ně budu mít lepší zbraně.

Cígr
Cígr je široká plochá kabela
z rákosí s velkými
uchy.

Pro
pevnost
a dekor obšitá
k ů ž í . B ý v á
zdobená zvířecími nebo
rostlinnými motivy, často na ní
nalezneme letopočet výroby. Tato
pevná kabela se používala v běžném
každodenním životě, ale známé je zvláště
spojení chození s cígrem (typické právě pro
jižní Čechy) a to se týká svatebních
záležitostí. Nevěsta dostala cígr při prvních
ohláškách, následně s ním obcházela
stavení, zvala na svatbu a do cígru dostávala
dary. Zvláště chudé nevěsty tak získávaly
naturálie (mouku, vejce aj.) či plátno, nitě aj.
S nevěstou chodívala tzv. bába, která
ukládala dary mimo a často se stávala
veselým mluvčím jako pak při svatbě kecal.
Nevěsta musela do každé chalupy přijít
s prázdným cígrem. Také musela dodržovat
místní hierarchii, začít od nejdůležitějších
osob ve vsi a dodržovat jiné zvyky (musela
mít s sebou svatý obrázek atd.). Existují
zprávy, že stejně tak chodívaly s cígrem
svobodné matky a prosily o dar. Na ukázku
fotografie cígru ze sbírek Městského muzea.
Vzácný je tento předmět tím, že ne vždy se
podobné typy podaří dochovat. Na vině jsou
přírodní materiály jako kůže a rákos.

Použitá literatura: Lidová kultura,
Národopisná encyklopedie Čech, Moravy
a Slezska, Praha 2007.
za Městské muzeum J.J.

Veřejné díky lidem
a firmám,

které nám nezištně pomáhají při
realizaci našich projektů neboli akcí
v Domově pro seniory Bechyně. Velice si
vážíme spolupráce s Českou nezávislou
drogerií u Sabů, kde nám ochotně
vycházejí vstříc s poskytnutím prostoru ve
své výloze. Tam můžeme veřejně
prezentovat část programu „Nestůj
stranou“, kde v rámci různých kroužků tvoří
klienti velmi zajímavé věci nebo se zabývají
odhalováním nových poznatků, či si trénují
paměť. Takto se mohou s tvorbou našich
klientů seznámit i spoluobčané, kteří k nám
nepřijdou na tradiční den otevřených dveří.
Druhé poděkování patří panu řediteli
KSMB, Mgr. Štěpánovi Ondřichovi, který
nám ochotně zapůjčil zvukovou aparaturu
pro setkání poslanců PS ČR s našimi
klienty, aby opravdu všichni dobře slyšeli
odpovědi na položené otázky.
Veřejné díky za pomoc, které si upřímně
vážíme.
Za vedení Domova Bc. Alena Sakařová

+
ZUŠ Václava Pichla
v Bechyni informuje

Viděli jste představení „Poučme se
z džungle“?
Letošní představení pro MŠ, které naše ZUŠ
V. Pichla připravila, se odehrávalo v pralese mezi
liánami a masožravými rostlinami ve středu
13. května v refektáři kláštera.
Scénu i sochy vystupujících zvířat připravil
výtvarný obor, zvuky zvířat a písně o nich secvičil
hudební obor a krátkými příběhy vše doplnil
dramatický obor. Opět tak měly děti z mateřských
škol možnost seznámit se se všemi obory, které
se na naší umělecké škole vyučují. Tuto šanci
využily a poučení i zábavu si užily děti z mateřské
školy v Bechyni, Sudoměřicích u Bechyně a Týně
nad Vltavou.
Komu je už teď líto, že představení nemohl
zhlédnout, má příležitost vidět reprízu 31. 6. 2009
v ZUŠ na slavnostní akci na závěr školního roku,
která se nazývá „DEN ZUŠ“.

Udělejte si výlet do Brna na výstavu
„Místo průniku“
13. května od 17.00 hodin se v divadle
Reduta v Brně odehrála vernisáž výstavy studentů
II.cyklu výtvarného oboru ZUŠ V.Pichla Bechyně.
V letech 1995-2009 se nám podařilo úspěšně
připravit ke studiu na VŠ výtvarného směru přes
40 studentů z různých středních škol. Tím naše
ZUŠ drží republikový primát v počtu úspěšně
přijatých uchazečů na tyto vysoké umělecké školy
(AVU Praha, UMPRUM Praha, FAVU Brno, FAU
Ostrava, Ústí nad Labem...).

Dostali jsme šanci představit tyto studující či
již profesionální umělce na hromadné výstavě
v Brně. Výstavě předcházela tisková konference,
která potvrdila kvalitativní výjimečnost přípravy
na naší ZUŠ.
Výstava potrvá do 30. 6. 2009, tak i Vy máte
možnost zhlédnout 3 patra zaplněná různorodými
výtvarnými díly. Těšit se můžete na kresby,
pastely, malby, fototisky, digitální fotografie,
počítačové grafiky i animace, sochy i objekty ve
velmi reprezentativních prostorách.
Pro milovníky současného výtvarného umění
dodávám, že výstava je prodejní a některá díla
jsou již zamluvena.

Přijďte na „DEN ZUŠ“!
Zveme všechny, malé i velké, zájemce
o studium, studující i vystudované, maminky,
tatínky, babičky, dědečky, tetičky, strýčky a hlavně
holky i kluky všech věkových kategorií na
celodenní slavnostní zakončení školního roku, na
náš „DEN ZUŠ“!
V neděli 31. 5. 2009 tak můžete dobít své
kulturní baterky na koncertech v Rajském dvoře,
v refektáři kláštera, na vernisáži výtvarného
oboru, na představení pro MŠ, na výtvarné dílně
a na divadelních hrátkách dramatického oboru.
Přichystány jsou představení pro takřka všechny
smysly. Těšíme se, těšte se.

Přijímací zkoušky
Základní umělecká škola v Bechyni
oznamuje, že přijímací zkoušky do všech oborů se
konají v pondělí 1. června 2009 od 13.00 do 17.00
hodin v budově ZUŠ, Klášterní 39, Bechyně.
Přihlásit se můžete do hudebního,
výtvarného a literárně-dramatického oboru.
Přijímáme studenty od 5 až 6 let do 99. Součástí
přijímacích zkoušek je talentová zkouška v daném
oboru. Děti potřebují s sebou zákonné zástupce
s doklady, kteří za ně vyplní přihlášku.
Náhradní termín lze domluvit osobně
v kanceláři školy či na tel. čísle: 381 213 352 nebo
724 515 978.

„3 v 1“
Zveme Vás na vernisáž výstav výtvarného
oboru ZUŠ v úterý 9. června od 17.00 hodin
v kostele sv. Michala (na starém hřbitově).
Jedná se o tři výstavy. Velkou výstavu
výtvarného oboru nazvanou „Afrika“, která
představí práci žáků výtvarného oboru I. a II.
cyklu, tedy ve věkovém rozpětí 5 až 16 let. Dále
o výstavu absolventů I. cyklu výtvarného oboru
ZUŠ a výstavu studentů II. cyklu, kteří zdárně
absolvovali alespoň druhé kolo tříkolového
přijímacího řízení na VŠ výtvarného směru.
Výstava potrvá jeden týden a umožňuje Vám
zhlédnout výtvarná díla našich žáků i interiér
kostela sv. Michala.
Ivana Blažková

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
spolužáků u příležitosti 65. výročí od
ukončení základní školy, které se bude
konat dne 27. června 2009 od 13.30 hod.
v lázeňském domě Jupiter.
Těšíme se na přátelskou pohodu
a popovídání.
Milena Chaloupková, sídliště 5. května
779, Bechyně, tel.
381 213 220,
mob.
603 302 763
(případně e-mail: petr.chaloupek@tnv.cz)
Josef Cikánek, Plechamr 424, Bechyně,
tel.
381 211 798

+
Návštěva posádky
Bechyně

Ve čtvrtek 24. dubna 2009 navštívili žáci
nástavbového studia SOŠ a SOU
Hněvkovice vojenskou posádku Bechyně,
aby se seznámili s její minulostí a úkoly,
které plní v současnosti. Na expozici
věnované historii 2. světové války si mohli
připomenout hrdinství českých letců
účastnících se bojů u nás i v zahraničí.
S historií posádky seznámil přítomné hned
v úvodu podplukovník Petr Klepáček, jenž se
pak žákům věnoval i po celou dobu prohlídky
letiště.
Jihočeská Bechyně patří mezi nejmladší
posádková města v zemi. O stálé vojenské
posádce lze hovořit až od roku 1952, kdy
začala výstavba nového vojenského letiště.
Prvním vojenským útvarem posádky se stal
19. stíhací letecký pluk, který sem byl
přesunut v květnu 1955 z Českých
Budějovic. Dalšími vojenskými útvary pak
byly 9. stíhací letecký pluk, později
přejmenovaný na 9. stíhací bombardovací
letecký pluk, a velitelství 1. stíhací letecké
divize. Zdejší vojenské letiště pak fungovalo
až do roku 1993, kdy vojenští letci Bechyni
definitivně opustili. V období let 1993 - 1995
probíhala v areálu letiště běžná údržba. Od
roku 1995 zde dočasně působilo
organizační jádro 44. průzkumného praporu
a v letech 1998 - 2003 se posádka stala
domovem 4. ženijního praporu a 4. průzkumného praporu brigády rychlého nasazení.
V současné době je v Bechyni dislokováno

+
Skupina VEDVOU
se představuje

Sestavu tvoří trio muzikantů:
Mirek Baldrych (akustická kytara, zpěv),
Pavel Pazourek (akustická kytara, zpěv),
Martin Roman (el. kytara, perkuse, zpěv),
kteří se dali dohromady v říjnu 2008
v Bechyni. Ač je hudební poloha skupiny
především akustická, stěží ji můžeme
jednoznačně zařadit do kategorií, které se
nám v souvislosti s hraním na akustické
nástroje asi nejčastěji vybaví, tedy žánrů folk
nebo country. Ve svém hudebním přístupu
se snaží preferovat melodickou stránku
písní s důrazem na zajímavé vokální
aranžmá a stranou jejího zájmu nezůstává
ani textové sdělení. Některé písně mají
zřetelný rockový „spodek“,
v jiných lze zaslechnout
vlivy orientu nebo
prvky keltské

velitelství 15. ženijní záchranné brigády
s podřízeným 151. ženijním praporem
a Pohotovostní oddělení velitelství Vojenské
policie Tábor. Hlavním úkolem 151.
ženijního praporu je ženijní průzkum,
zřizování výbušných a nevý bušných
zátarasů, úprava cest, maskování, budování
mostů, přívozů a přepravišť, těžba a úprava
dřeva. Kromě toho se podílí na vyhledávání,
odstraňování a likvidování nevybuchlé
munice a provádí pyrotechnické asanace
prostorů a objektů opouštěných armádou. Je
schopný zasáhnout v případě živelných
pohrom a pomoci tak civilnímu obyvatelstvu.
Doplňuje svými specialisty všechny mírové
mise jak na území bývalé Jugoslávie, tak
i ostatní mírové mise mezinárodních sil OSN
a NATO.
Součástí prohlídky byla expozice
věnovaná historii 2. světové války
a zahraničního odboje, kterou mohli žáci
zhlédnout hned po seznámení s historií
posádky a na jejímž vzniku se podíleli
bechyňští vojenští veteráni. A protože, jak již
bylo řečeno v úvodu, je Bechyně spjata
především s vojenským letectvem, je i zde
největší pozornost věnována právě historii
československého vojenského letectví.
Obdiv budí zejména panely zachycující
legendy 2. světové války, jakými byli kapitán
František Fajtl, armádní generál Karel
Janoušek, generálmajor Otmar Kučera,
generálmajor Karel Mrázek, generálporučík
František Peřina, generálmajor Alois Šiška a
generálmajor Alois Vašátko nebo panel celý
věnovaný československým letcům ve Velké

melodiky. Vůbec prvním veřejným
vystoupením skupiny bylo březnové
účinkování v jihočeském kole festivalu
Porta (42. ročník) v Soběslavi, odkud si
trio odvezlo ocenění diváků (divácká
Porta) a autorskou Portu za píseň Koření.
Na tento úspěch skupina navázala
dubnovým vystoupením v Praze v Konkursu
Zahrady (Zahrada je největším festivalem
v ČR v žánru folk a country), kam byla
odbornou porotou vybrána do nejužšího

Británii, kteří zde nalétali 46 899 operačních
hodin a sestřelili 84 nepřátelských letadel.
V prosinci 1989 byl Fajtl zvolen
předsedou Sdružení zahraničních letců a
spolu s plukovníkem Karlem Mrázkem
stanul 31. 3. 1990 v čele Svazu letců.
1. května 1990 ho prezident Václav Havel
povýšil spolu s plukovníky Karlem Mrázkem
a Pavlem Kocfeldou do hodnosti
generálmajora v. v. a vyznamenal Řádem
generála M. R. Štefánika. V roce 1994 Fajtl
obdržel francouzský Řád čestné legie,
8. května 2000 dosáhl své nejvyšší hodnosti
generálporučíka v. v. a v roce 2004 mu
prezident Václav Klaus udělil nejvyšší český
vojenský Řád bílého lva.
Po zhlédnutí výstavy čekala na žáky
SOŠ a SOU Hněvkovice projížďka areálem
letiště se zastávkami u jednoho z
nejslavnějších stíhacích letounů všech dob
MIG-19, konkrétně MIG-19 S (FARMER),
renovovaného 29. května 2007, a u neméně
slavného středního tanku T-34, jenž byl v
době svého vzniku, na přelomu 30. a 40. let
20. století, nejlepším středním tankem na
světě a SSSR pomohl vyhrát Velkou
vlasteneckou válku. Na zdejší střelnici byli
žáci svědky ukázky výcviku vojáků Armády
České republiky a celou návštěvu ukončila
prohlídka jednoho z mnoha leteckých
hangárů.
Protože i počasí návštěvě vojenské
posádky přálo, bude dopoledne strávené ve
společnosti bechyňských ženistů patřit k těm
zážitkům, na které se jen tak nezapomíná.

Mgr. Miloš Smetana

výběru skupin z české oblasti ČR.
Vedvou se v současné době prezentují
na CD minialbem s názvem Páv. Bližší
informace jsou dostupné na čerstvě
spuštěných webových stránkách
www.musicvedvou.cz.
Díky zisku autorské Porty si skupina
v termínu 23. - 25. 7. 2009 zahraje na
mezinárodním finále festivalu Porta
v Ústí nad Labem, kam ji můžete přijet
podpořit.
Pro své premiérové veřejné
(nesoutěžní) vystoupení Vedvou záměrně
zvolili domácí prostředí a prostory
malého sálu KD Bechyně, kam jsou
všichni 19. června od 20.00
hodin srdečně zváni.

+

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

Starosta Města Bechyně podle § 32 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění
některých zákonů;

oznamuje

664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676,
677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689,
690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702,
703, 704, 717, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 857, 858, 859, 891,
892, 920), TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek 5. 6. 2009 od 14.00 do 22 hodin
a v sobotu 6. 6. 2009 od 8.00 do 14.00 hodin.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Klubovna MO ČRS, U NÁDRAŽÍ
610

2. Místa konání voleb (je-li ve volebním okrsku obsažena
celá část obce nebo ulice, nejsou u nich vypsána čísla
popisná):

BECHYNĚ
LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915,
916, 917, 918, 919, 948, 949, 950), SÍDL. 5.KVĚTNA, U
VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1
VOLEBNÍ MÍSTNOST: STARÁ ŠKOLA, LIBUŠINA 164 (
vstup hlavním vchodem )
BECHYNĚ
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345, 346, 347, 348),
KAŠPARA MALÉHO, KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ,
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 158, 159, 164, 167, 171,172, 173, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 312),
MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, NÁM. T.G.MASARYKA,
OBŮRKA, PARKÁNY, POD SCHODY, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ,
TÁBORSKÁ, VALTROVA, VĚTROV, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6
VOLEBNÍ MÍSTNOST: DOMOV MLÁDEŽE, PÍSECKÁ 365
BECHYNĚ
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 901, 902, 903,
904, 905, 906, 945, 947, 601E, 32E), GABRIELOVA, PÍSECKÁ
(198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215,
216, 217, 218, 219, 261, 262, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369,
370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 721, 722, 723, 724,
755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 823, 830, 856, 887, 888,
889, 890, 944, 985, 988), ŠKOLNÍ, U STADIONU, ZAHRADNÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2
VOLEBNÍ MÍSTNOST: NOVÁ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 293
BECHYNĚ
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 399), FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, 382,
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395,
396, 397, 398, 400), LÁZNĚ (202), LIBUŠINA (160, 161, 163, 165,
166, 169, 170, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 194),
NOVODVORSKÁ, PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM - U NÁDRAŽÍ 602
(klubovna č.3 - 1.patro)
BECHYNĚ
NA LIBUŠI ( 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622,
623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635,
636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648,
649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 763,
989),PRÁDLO, ŠVESTKOVÁ, PŘÍČNÁ, SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ,
LUČNÍ, KRÁTKÁ.
S E N O ŽATY
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Městská knihovna, U NÁDRAŽÍ
602
BECHYNĚ
LÁZNĚ (200, 201, 1000, 1001), NA LIBUŠI (661, 662, 663,

+

Putovní pohár starosty
města Bechyně
Oslava svátku sv. Floriána
- patrona hasičů

Dne 2. května 2009 se konala v Bechyni soutěž v požárním
útoku o Putovní pohár starosty města. Tato soutěž se konala
u příležitosti 135. výročí vzniku dobrovolných hasičů v Bechyni
a 35. výročí založení prvního hasičského muzea v tehdejším
Československu.
Pohárové soutěže se zúčastnilo 13 družstev mladých
hasičů, 7 družstev žen a 10 družstev mužů. Patron hasičů
sv. Florián nám byl nakloněn. Počasí bylo nádherné a umístění
nám též vyšlo.
Bechynští mladí hasiči v počtu tří družstev obsadili dvakrát
1. místo a jednou 3. místo. Tím ukázali, že jsou dobře připraveni
na okresní soutěž hry „Plamen“.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 7
VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANY - ŠKOLA
HVOŽĎANY
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (občanským
průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem). Volič, který je
občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební
místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve
volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumožní.
V Bechyni dne 20. 5. 2009
Mgr. Jaroslav Matějka
starosta města

Naši muži skončili na 4. místě a ženy, i když to zrovna
nevyšlo, neztratily chuť do dalších soutěží.
Putovní pohár předal vítězům starosta města Bechyně pan
Jaroslav Matějka spolu s velitelem Sboru dobrovolných hasičů
v Bechyni panem Miloslavem Doudou. Při předávání medailí
mladým hasičům z Bechyně jsme měli velikou radost. Děkuji
mladým hasičům a jejich vedoucím ženám a mužům za dobrou
reprezentaci našeho sboru a města. Díky též patří sčítací komisi
a technické četě hasičů za dobře odvedenou práci při této akci.
Občané našeho města a hosté, kteří se přišli podívat, byli
určitě spokojeni.
Děkujeme:
Jaderné elektrárně Temelín, která byla generálním partnerem
projektu Oranžový rok ve městě Bechyně.
Starostka SDH Bechyně
Jenovéfa ULIČNÁ

+
Eurorebus
- Coca cola cup

Zeměpis - Na krajském kole zeměpisné
soutěže Eurorebus, které proběhlo
5. května v Jihlavě, dosáhla nejlepšího
umístění třída 7.A, kterou reprezentovala
trojice Fanda Bilko, Adéla Valentová
a Markéta Šimková. V konkurenci 30 škol
získala výborné 9. místo a mnoho
nescházelo, aby se kvalifikovala do
celostátního kola, kam postupovalo pět
nejlepších. Tak třeba příští rok! Třída 9.A
obsadila ve své kategorii solidní 16. místo
ze 38 škol, třída 8.A se umístila na 32. místě.
V soutěži jednotlivců poznaly náročnost této
soutěže Petra Kyryanová a Jana Hrubá,
které skončily v dolní polovině výsledkové

listiny. Všem žákům bych chtěl poděkovat
za vzornou reprezentaci školy!
Sport - v Bernarticích se konalo 1. kolo
fotbalového Coca cola cupu. Naše družstvo
skončilo na druhém místě po těchto
výsledcích: - Sudoměřice 5:0, - Bechyně
Libušina 4:2 - Bernartice 1:3. Přestože
v posledním zápase s domácím družstvem
stačila k postupu jakákoliv remíza, naši
borci nedokázali zúročit velikou územní
převahu, jejíž výsledkem bylo pouze několik
šancí a dvě nastřelené tyče. Mezi největší
opory našeho týmu patřili Lukáš Hána,
Tomáš Veverka, Tomáš Vyskot a Žaneta
Piklová, která svými výkony hravě zastínila
většinu kluků. Na atletickém čtyřboji
v Táboře se nejlépe umístilo družstvo
mladších žákyň, které vybojovalo pěkné
6. místo z dvaceti škol. Pavla Vlčková
získala 10. místo v jednotlivcích.
Mgr. Jan Pazourek

+

Návštěva vernisáže výstavy V Zemi Já a ZOO Ohrada
v Hluboké nad Vltavou

Ve středu 6. května jsme se
zúčastnili vernisáže výstavy V Zemi Já,
která se konala v Alšově Jihočeské
galerii v Hluboké nad Vltavou. Na
tomto projektu jsme pracovali jak my deváťáci tak i spolužáci z osmé třídy.
V galerii byly vystaveny některé práce
žáků škol Jihočeského kraje, které se
do tohoto projektu přihlásily. Nejvíce se
zapojovaly základní školy, ale
zúčastnili se i žáci uměleckých,
mateřských a středních škol. Valnou
většinu prací zabíraly výtvarné práce,
ale bylo tam k vidění i literární zpracování na toto téma a dokonce dvě taneční a jedno
hudební představení.
Všechna díla byla velmi originální, nápaditá a program výstavy byl příjemný a dobře
připravený. Na vernisáži jsme potkali žáky ostatních škol Jihočeského kraje a za účast
v tomto projektu dostala každá škola, včetně té naší, certifikát. Škoda jen, že zde mohly být
vystaveny pouze některé práce a nemohli jsme zhlédnout všechna díla žáků ostatních škol.
Naštěstí se na tyto práce můžeme podívat na webových stránkách Alšovy Jihočeské
Galerie.
Účast na vernisáži obsahovala také volnou vstupenku do ZOO Ohrada, kterou jsme
s nadšením navštívili a vrátili se domů.
Veronika Šímová, žákyně 9. třídy ZŠ, Školní

+
Návštěva v Kosovu

Ve dnech 4.-6. května 2009 jsem měl
možnost společně se starostou města
Bechyně panem Jaroslavem Matějkou
navštívit posádku 14. kontingentu AČR
v sestavě KFOR, kterou tvoří především
příslušníci 151. ženijního praporu
z Bechyně.
Během listopadu a prosince minulého
roku uspořádali občané města Bechyně
společně se žáky místních škol sbírku
hraček a školních pomůcek. Cílem naší
cesty byla účast na předání části této
humanitární pomoci kosovským dětem.
Byla vybrána obec Balovac, která patří mezi
ty, kam směřuje humanitární pomoc právě
z našeho města. Starosta obce Zeka
Kosumi, ředitel místní školy Rexhep Ymeri
a představitel školství podujevské
municipality Zhebat Llugaliu, nás společně
se školními dětmi vřele a srdečně přijali. Po
krátkém programu, který si děti připravily
jako poděkování, následovalo samotné
předání hraček a školních pomůcek těm
nejmenším. Návštěva byla ukončena
společnou besedou s učiteli a zástupci

KFOR. Součástí návštěvy bylo také setkání
se starostou města Podujeva Ilaze Pirevu
a s velvyslankyní paní Janinou
Hřebíčkovou.
Chtěl bych tímto poděkovat veliteli
KFOR Ing. Robertu Bielenému a náčelníku
štábu Ing. Jaroslavu Janáčkovi za možnost
být u předávání této humanitární pomoci,
a dále za to, jak se o nás po celou dobu
pobytu starali.
Další fotografie z této cesty si můžete
prohlédnout na webu školy
www.zsbechyne.cz.
Mgr. Jan Pekař, ředitel školy

+
Okresní přebor
základních škol ve
florbalu

V úterý 21. dubna se uskutečnil
v Táboře okresní přebor základních škol ve
florbalu. Naši sedmáci se v základní
skupině postupně utkali s vrstevníky ze ZŠ
Mikuláše z Husi, ZŠ Borovská B a ZŠ
Helsinská. Po vyrovnaných a dramatických
kláních se jim podařilo skupinu vyhrát a
postoupit do finálové části. Tam už tak
úspěšní nebyli a nakonec skončili díky
vzájemnému zápasu s Mladou Vožicí na
čtvrtém místě. I tak lze tento výsledek
považovat za úspěch a je příslibem do
dalších let. ZŠ Školní reprezentovali tito
borci: J. Mikula, J. Pindej, J. Pokorný, F.
Novák, M. Michlík, J. Svoboda, P. Vondra,
H. Štencl.
Výsledky: skupina A.
Bechyně - Mik.z Husi 1:2
Bechyně - Zborovská B 1:0
Bechyně - Helsinská 1:0
Finálová skupina:
Bechyně - Ml. Vožice 0:1
Bechyně - Zborovská A 0:2
Pořadí 1 - 4:
1. Zborovská A 7 b.
2. Helsinská 4 b.
3. Ml. Vožice 3 b.
4. Bechyně 3 b
Mgr. Milan Petr - ZŠ Bechyně, Školní ul.

+
Přijímačky na SŠ,
gymnázia a SOU žáků
ZŠ ve Školní ulici

Tak jako každý rok, i letos v dubnu se
žáci devátých /sedmých a pátých/ tříd
základních škol rozhodovali o svém dalším
studiu. Letošní novinkou byla možnost
podání třech přihlášek na různé typy škol
a učilišť. Klasické písemné zkoušky se
konaly jen na některých vybraných školách,
o to více nás těší, že žáci naší školy v těchto
vědomostních testech obstáli na vynikající
úrovni.
Na gymnázia byly přijaty bez písemných
zkoušek dvě žákyně deváté třídy a jedna
žákyně páté třídy. I ostatní, kteří testy psali,
si vedli velmi dobře. V celkovém pořadí se
žáci deváté třídy umístili na 4. a 23. místě.
Radost sobě i škole udělali sedmáci, kteří
obsadili první, druhé a šesté místo na
seznamu přijatých.
Na obchodní akademii se prosadili žáci
prvním a čtvrtým místem.
Všem deváťákům i žákům nižších
ročníků, kteří po prázdninách nastoupí na
své školy a učiliště, přejeme mnoho
studijních a osobních úspěchů.
Mgr. M. Petr, výchovný poradce

+
Výstava výtvarných
prací a keramiky

V pátek 1. května 2009 se v Městském
muzeu v Bechyni uskutečnila vernisáž výstavy
výtvarných prací a keramiky žáků ZŠ ve Školní
ulici. Výstavu zahájili žáci dramatického kroužku
pod vedením Mgr. F. Oplatka s divadelním
představením "Vyprávění totemů". Potom už si
návštěvníci z řad rodičů, žáků školy, učitelů
a veřejnosti mohli prohlédnout vystavené
obrázky a na dvorku muzea vystavenou
keramiku. K prohlídce zveme další zájemce.
Výstava potrvá do 12. června 2009.

POLICIE INF O RMUJE
V současné době se objevuje stále velké
množství kapsářů, zlodějů, podvodníků
i násilníků.
Chceme vás seznámit s některými
doporučeními, jak setkáním s těmito lidmi
předejít.
- Peníze, doklady i klíče noste v příruční
uzavřené tašce nebo kabelce vždy
odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik
skutečně potřebujete.
- Kabelku nebo tašku přes rameno
nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji
stále na očích a chraňte ji rukama na boku
nebo na břiše. Nepokládejte ji v obchodech
na police a nenechávejte v nákupním
vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem
v šatně kina, divadla, restaurace, ani
v čekárně u lékaře či na úřadech.
- Vyhýbejte se návalům mnoha lidí,
tlačenice nahrává zlodějům a okradení
může proběhnout bez povšimnutí. Ve vlaku
si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující
a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
- Při výběru peněz z bankomatu si
hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás
někdo nesleduje příliš zblízka. Nikdy se před
nikým nechlubte svými úsporami nebo
cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze,
neplaťte žádné zálohy podomním
prodejcům.
- Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným
a neosvětleným místům.
- Kabelku nebo tašku noste v ruce či na
rameni směrem od ulice, aby vám ji
z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást.
- Při vstupování do domu se pozorně
rozhlédněte a nevcházejte tam s někým
neznámým.
Nepřijímejte doprovod nabízený
neznámými lidmi, i kdyby vypadali
důvěryhodně. Kdybyste měli pocit, že vás
někdo sleduje, snažte se co nejrychleji
dostat na místo, kde je více lidí.
- Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho
cizího nepouštějte do svého bytu. Nikdy
hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za
nimi. Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či
jiných služeb, nechte si předložit jeho
služební průkaz, nebo zavolejte na úřad
nebo instituci, na kterou se pracovník
odvolává.
- Zamykejte vstupní dveře a zavírejte
okna vždy, když opouštíte domácnost, i když
odcházíte jen na malou chvíli. Bezpečnost
bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří
nebo různých mechanických zábranných
prostředků. Okna lze opatřit různými typy
mříží. Opouštíte-li byt nebo dům na delší
čas, nezatahujte rolety a žaluzie,
nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se
udržovat dojem, že jste stále přítomni.
prap. Vítězslav Kouba, inspektor

Ptali jste se
Co je okénko Etiene Levi?
Je to rubrika, která představuje poezii ve
všech podobách, reakce na současnou
uspěchanou médii masírovanou dobu. Je
taktéž příležitostí pro všechny psavce k
prezentaci své tvorby, kterou můžete posílat
na e-mail: propagace@kulturnidum.cz.
V blízkosti stadionu, v Čechově ulici,
byla spatřena v trávě zmije obecná. Dle
rozhovorů se známými nejde o ojedinělý
případ. Zejména v Zářečí a v okolí
Lužnice se jich prý letos objevuje
výrazně více, než v minulých letech.

Zmije obecná je klidný had, při vyrušení
se snaží prchat před člověkem. Nemá-li
možnost útěku, svine se do kruhu se
zvednutou hlavou. Sleduje rušitele, hlasitě
syčí a nafukuje se. Při delším dráždění
provádí výpady hlavou. Většinou se
zavřenou tlamou, kdy nechce uštknout, jen
zastrašuje. Při uchopení či přišlápnutí
ovšem uštkne hned. Vyskytuje se ve vysoké
trávě, v kořenech stromů a hromadách
kamení. Na jaře ji můžeme spatřit přes den,
v létě vylézá až po poklesu teplot k věčeru.
Při uštknutí zmijí obecnou je v první řadě
potřeba zachovat chladnou hlavu.
Rozhodně se vyvarovat prudkých pohybů,
které se postarají o rychlejší proudění krve,
a tím rychlejší distribuci jedu do organismu.
V terénu zpomalte veškerou činnost, a to
především postižené končetiny, například
znehybněním provizorní dlahou. Je možné
ránu vysávat ústy, ale jen za předpokladu,
že nemáme v ústech žádná poranění, zmijí
jed, na rozdíl od třeba kobřího, se sliznicemi
nevstřebává a v žaludku se rozloží.
Rozřezávání rány lékaři nedoporučují,
taktéž podvazování není potřeba. Jedna ze
složek jedu způsobuje otoky, a tak se
organismus přirozeně brání pronikání jedu.
Navíc zaškrcení musí být nejpozději do
dvou hodin odstraněno. Je potřeba mít na
paměti, že pokud dojde k zasažení ruky, je
nutné okamžitě sejmout prsteny, náramky,
hodinky atd. Pokud je jed opravdu v ráně,
postižený to pozná záhy. Postižená
končetina začne v místě vpichu bolet

a otékat, bolest i otok bude postupovat
směrem k tělu. Stejně tak se bude zvětšovat
celková nevolnost. Pokud tyto příznaky
nenastanou do půl hodiny, lze mluvit o štěstí
a zmije v tomto případě jed nepoužila.
Přesto by postižený měl urychleně vyhledat
lékaře, nechat se prohlédnout a aplikovat
protitetanovou injekci. Pokud ale otrava
probíhá, měl by být postižený co nejrychleji
dopraven k lékaři. Zdravý člověk by měl
uštknutí přežít bez vážnějších komplikací,
ale může se jednat o alergika, pro kterého
by se uštknutí mohlo stát osudným.
V ohrožení mohou být staří nemocní lidé
a malé děti.
Rozhodně nepodávat alkohol, ale
například čaj nebo slabou kávu. Lékař by
měl rozhodnout, jak dál postupovat
s léčbou. Sérum většinou není potřeba
a mělo by být aplikováno vždy lékařem
a jako poslední řešení. Aplikace séra může
být pro organismus daleko větším zlem než
vlastní uštknutí.
Mějte na paměti, že zmije je přísně
chráněný živočich, který do naší přírody
patří. Je dobrým znamením, že jejich počet
v poslední době stoupá.
Informace čerpány z internetu

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+
Úvodní kola
tenisových soutěží
se střídavými úspěchy

Tenisový oddíl TJ Jiskra Bechyně má
v jihočeských soutěžích zastoupena tři
smíšená družstva dospělých. A družstvo
startuje v silně obsazené jihočeské divizi,
B družstvo ve 4. třídě krajského přeboru
a C družstvo v okresním přeboru.
1. kolo:
Jiskra Bechyně A - Sokol Kaplice A 8:1
(bodovali Hlavnička, Fárník, Christensen,
Hübner, Langerová, Oramová), Jiskra
Bechyně B - Lok. Veselí nad Lužnicí A 6:3
(bodovali Christensen, Wágner, Hlaváček,
Vontorová, Folprechtová)
2. kolo:
Jiskra Bechyně A - TK Tábor A 0:9, Jiskra
Bechyně B - TK Zliv 3:6 (bodovali Hlaváček,
Oramová, Lišková)
3. kolo:
Jiskra Bechyně A - TK Strakonice A 3:6
(bodovali Fárník, Tsirkun), Jiskra Bechyně B
- SKT Planá nad Lužnicí 7:2 (bodovali Hartl,
Hlaváček, Kalousek, Wágner, Lišková,
Folprechtová)
Jiskra Bechyně C - Lok. Veselí n/L. B 1:4
(bodovala Lišková)
Za TO TJ Jiskra Bechyně
Ing. Zuzana Folprechtová

+
Jarní turnaj
v dívčím fotbale

V úterý 5. 5. 09 se po ránu v Bechyni sešla
dívčí fotbalová družstva k třetímu ročníku
okresních středoškolských her, který jsme radši
přejmenovali na Jarní turnaj. Naše pozvání totiž
bohužel přijala pouze táborská střední škola
zdravotní a soběslavské gymnázium, k nim se
naštěstí přidaly holky z 2. bechyňské ZŠ
a samozřejmě nemohly chybět bechyňské
keramičky. A protože v Bechyni je fotbalistek dost,
ZŠ i SPŠK postavily dvě družstva. Hrálo se na
umělé trávě každý s každým, 1 x 20 minut,
4 hráčky v poli + brankářka.
Všichni se na turnaj patřičně těšili-y a moc se
báli-y, aby nás nevyhnalo počasí jako před rokem.
Naštěstí bylo tak akorát a šlo se na to. Nasazení
všech týmů bylo náramné a herní nedostatky byly
nahrazovány velikou bojovností. Brzy začalo být
jasné, že SPŠK má nejlepší fotbalistky, na dalších
místech ale nebylo nic jasného do posledního
zápasu. Ohromně napínavé souboje závěrečného
kola nakonec určily nejtěsnějším rozestupem
pořadí na 3.-6. místě. Poslední po dramatu
skončily holky ze „zdrávky“ se 4 body a stejně
bodů ale lepší skóre dalo soběslavským 5. místo.
K veliké radosti na 4. místě skončil s 5 body
modrý tým 2.ZŠ, který měl také stejně bodů
s červenými ze ZŠ, ale horší skóre. Druhé místo
patří „zeleným“ (mladším) keramičkám. Získaly

+
Florbalový klub SK
Rakeťáci Bechyně
- sezóna 2008/2009

V sobotu 24. dubna 2009 ukončil oddíl
bechyňských florbalistů dvojzápasem ve Žďáru
nad Sázavou svoji 7. sezónu v registrovaných
soutěžích ČFBU, která se bude nadále připomínat
jako jedna z nejúspěšnějších. Od roku 2002/2003,
kdy se náš klub probojoval a úspěšně absolvoval
2. celostátní ligu juniorů, v níž skončil na skvělém
2. místě, se v novodobé bechyňské historii
kolektivních sportů nehrála tak vysoká soutěž.
Sezónu 2008/2009 jsme odehráli ve 3. lize
mužů divize V. Jde o nejvyšší regionální soutěž
Vysočiny a Jihočeského kraje, do které se náš tým
snažil několik let probojovat. V konfrontaci
s nejlepšími kluby obou krajů se Bechyně
nezahanbila. Jako nováček obsadila 9. místo
a dokázala tak, že v nadcházející sezoně může
v soutěži pokračovat. Dosažení lepšího umístění
bylo mimo jiné zabráněno velkým počtem zranění,
která náš úzký hráčský kádr provázela zejména
v druhé polovině sezóny.

v pohodě 9 bodů, ale jejich prohra s modrými ze
ZŠ byla největší senzací. Turnaj naprosto bez
problémů vyhrál oranžový tým SPŠK, složený
z holek, které se nejvíce zasloužily o největší
úspěchy bechyňského dívčího fotbalu a tento
turnaj byl pro ně poslední společnou akcí před
maturitou a odchodem z naší školy. I teď svým
výkonem jasně předvedly, že umějí hrát krásný
kombinační fotbal a po zásluze vyhrály všechny
své zápasy i celý turnaj. A to ještě s úsměvem
většinu krásných šancí neproměnily.
Pro úplnost ještě sestavy našich družstev.
Starší - oranžové měly v brance Markétu
Souhradovou, v poli hrály Pavča Hrychová, Gita
Hůrková, Štěpánka Hůrková, Kája Ranglová ©
a Markéta Vávrová. Mladším-zeleným chytala
Peťa Hilasová, před ní se střídaly Jana Gazdíková,
Martina Hliňáková, Nina Hudecová, Monika
Hrachová, Denisa Królová a Barča Kylsánová.
Miss turnaje byla Jana Pavlíková ze
Soběslavi, nejlepší brankářkou Karolína Holubová
ze zdrávky, nejlepší hráčkou Denisa Šlechtová
z 2. ZŠ-červená a nejlepším střelcem byla Pája
Hrychová z oranžových SPŠK.
Závěrem děkujeme FC Bechyně za zapůjčení
šaten, pánům Kubaskovi a Kordinovi za servis na
hřišti i v bufetu a hlavně všem zúčastněným
družstvům.
Tak zase někdy příště...
V. Šťastný

V té bychom chtěli pořádat domácí zápasy ve
sportovní hale v Týně nad Vltavou a umožnit tak
všem zainteresovaným sledovat naživo rychlý,
dynamický a divácky atraktivní sport, na
bechyňské poměry na velmi vysoké úrovni.
Speciální poděkování za podporu našeho
klubu patří Městu Bechyni, ZŠ Libušina, ZŠ Školní,
1. píseckému velkoobchodu a Janu Hanáčkovi.
Další poděkování patří všem hráčům - samosponzorům, kteří úspěšně reprezentovali svůj
oddíl a město Bechyni.
Za SK Rakeťáci Bechyně
Ondřej Ženožička, sekretář klubu
Soupiska družstva pro sezonu 2008/2009
brankáři: Majer Miroslav, Mašek Jan, Válek Tomáš
obránci: Kabát Jakub, Mrosko Jiří, Novotný Jiří,
Příhoda Martin, Richter Pavel
útočníci: Ingr Vojtěch, Martínek Jan, Matějka
Štěpán, Novotný Jan, Škabroud Libor, Štěpka
Zdeněk a Ženožička Ondřej

Konečné pořadí týmů pro sezónu 2008/2009
#

Družstvo

Z-počet zápasů, V-výhry, R-remízy,
P-prohry, B-body, BV-branky vstřelené,
BO-branky obdržené, BR-brankový rozdíl
B BV BO

BR

1.

atx Hippos Žďár nad Sázavou B

24 20 2

Z

V R P

2 62 189 85

104

2.

SK JeMoBu

24 20 1

3 61 174 90

84

3.

Spartak Pelhřimov B

24 17 0

7 51 172 104

68

4.

SK Snipers Třebíč

24 15 1

8 46 174 132

42

5.

SK SVP Trojan Jihlava

24 13 0 11 39 127 96

6.

TJ OA Třebíč B

24 11 2 11 35 112 125 -13

7.

FK Slovan Jindřichův Hradec

24 9

8.

Dukla Rangers Tábor

24 10 1 13 31 111 120

-9

9.

SK Rakeťáci Bechyně

24 9

3 12 30 117 122

-5

10.

FBC Český Krumlov

24 9

1 14 28 105 131 -26

11.

FBC České Budějovice

24 7

0 17 21 91 161 -70

12.

TJ Spartak Soběslav

24 6

2 16 20 114 171 -57

13.

FK Prague International Třeboň

24 1

1 22 4

4 11 31 84

91

31
-7

82 224 -142

KINO BECHYNĚ
červen 2009
2. úterý, 20 h
MILIONÁŘ Z CHATRČE
Premiéra oscarového hitu roku 2008
Velké Británie v režii Dannyho Boyla.
Do 12 let nevhodné, 120 min, 70,-Kč
4. čtvrtek, 5. pátek, 20 h
PÁTEK TŘINÁCTÉHO
Premiéra klasického filmového hororu
USA. Vítejte v Crystal Lake.
Do 15 let nepřístupno, 98 min, 65,-Kč
6. sobota, 7. neděle, 20 h
VÉVODKYNĚ
Premiéra širokoúhlého filmu USA a VB.
V našem manželství jsme byli tři.
Historické drama s Kierou
Knightleyovou a Ralphem Fiennesem.
Mládeži přístupno, 110 min, 70,-Kč
11. čtvrtek, 12. pátek, 20 h
VÁLKA NEVĚST
Premiéra barevného filmu USA.
Nejlepší kmošky…až do svatby!
Mládeži přístupno, 90 min, 65,-Kč
13. sobota, 14. neděle, 20 h
HOTEL PRO PSY
Premiéra barevného filmu USA.
Ani psa by nevyhnali. Filmová komedie
pro celou rodinu.
Mládeži přístupno, 100 min, 65,-Kč
15. pondělí, 16. úterý, 20 h
ANDĚLÉ A DÉMONI
Premiéra širokoúhlého filmu USA od
autora Šifry mistra Leonarda s Tomem
Hanksem v hlavní roli.
Do 12 let nevhodné, 140 min, 75,-Kč
18. čtvrtek, 19. pátek, 20 h
BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ
Premiéra filmové komedie USA.
Nová práce? Snad… Nový přítel?
Možná… Nová kabelka? Absolutně…
Mládeži přístupno, 104 min, 70,-Kč
20. sobota, 21. neděle, 20 h
STAR TREK
Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Budoucnost začíná. Nové pojetí
kultovního seriálu v režii J. J. Abramse
(Ztraceni).
Mládeži přístupno, 126 min, 70,-Kč
22. pondělí, 23. úterý, 20 h
KRVAVÝ VALENTÝN
Premiéra filmového horor USA.
Do 15 let nepřístupno, 101 min, 70,-Kč
25. čtvrtek, 20 h
DUEL FROST / NIXON
Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Nelítostná bitva o pravdu.
Do 12 let nevhodné, 122 min, 65,-Kč
26. pátek, 20 h
PEKLO S PRINCEZNOU
Tereza Voříšková a Jiří Mádl v hlavních
rolích nové české filmové pohádky.
Mládeži přístupno, 105 min, 70,-Kč
29. pondělí, 30. úterý, 20 h
X-MEN ORIGINS: Wolverine
Premiéra akční sci-fi USA s Hughem
Jaeckmanem v hlavní roli.
Mládeži přístupno, 107 min, 70,-Kč

MČR - 8. a 9. května se v Táboře konalo
mistrovství České republiky veteránů ve
slalomu a sjezdu na divoké vodě a naši
závodníci dopádlovali pro cenné kovy.
Mistrem ČR v kategorii deblkanoí se stal Jan
Pazourek ml. s Romanem Mornštejnem
z Pardubic, kteří zvítězili ve sjezdu. Ve
stejné kategorii se na 4. místě umístila
posádka bratří Měšťanů. Mezi kajakáři,
veterány staršími, vybojoval stříbrnou
medaili Žanek Pazourek, který tak zúročil
své dlouholeté zkušenosti a kvalitní trénink.
Ve veřejném závodě ve sjezdu doplnil
kompletní sbírku medailí Franta Uhlík na
kajaku, který protnul cílovou metu na
3. místě. Ve slalomu se našim borcům již
tolik nedařilo a končili pod stupni vítězů,
přesto je třeba vyzdvihnout jejich bojovné a
solidní výkony, například kajakáře Romana
Mayera či Jožku Macáška.
Přebor JČ - V neděli se na stejné trati
závodilo o krajské tituly ve slalomu. O dva
tituly pro náš oddíl se postarali deblkanoisté
bratři Měšťanové na deblu mezi veterány
mladšími a na kajaku Honza Zvolánek mezi
žáky staršími. Medaile sbíral na kajaku,

singlu i deblkanoi všestranný kanoista
Michal Háša, Jan Pazourek získal stříbro na
kajaku ve vet. ml. a Žanek Pazourek kov
stejné hodnoty, ale ve veteránech starších.
ČP - ve dnech 16.-17. 5. se ve
Špindlerově Mlýně konal Český pohár ve
slalomu, kde se dokázal prosadit
odchovanec našeho oddílu Tomáš Macášek
z Dukly Brandýs. V sobotu se mu jízdy moc
nevydařily, ale náladu si podstatně vylepšil
v neděli, kde s Jakubem Hojdou v deblkanoi
vybojovali skvělé 4. místo a na kajaku
dopádloval desátý, což je výborný výsledek
na jedné z nejtěžších tratí v republice!
Závěrem připomínám, že 9. ročník raftových
závodů se bude konat v sobotu 11. července
2009 pod Bechyňskou duhou! Srdečně
zveme všechny příznivce sportu a recese!
za oddíl kanoistiky pazi

Provedu kácení stromů ve stížených
podmínkách, bezpečnostní, stabilizační
a výchovný řez
Tel: 606 931 760
Bezpečné a účinné hubnutí
tel: 605 423 633
w w w. h u b n e t e . c z / o k i

Netradiční kurzy
angličtiny
léto 2009 - červenec
místo výuky - Tábor
Kontakt: telefon 604 375619
info@myslianglicky.cz

ČISTÍRNA PEŘÍ

PÉŘOVÉ VÝROBKY

Alena Berková 777 631 180
výroba dek,
dvojdek, polštářů
stříbroaktiv
- sypkoviny pro alergiky
čištění za sucha parou
deky prošité do čtverců
Autohas Bechyně
bývalý dům služeb
p. Dlouhá
tel: 602 659 011

Po - Pá
8-12 13-17 h
So
8.30 - 11.30 h

Vaše peří do Vaší peřiny

+
Kanoistika - TJ Jiskra
Bechyně

www.cistirnaperi.taborsko.com

Ford Fusion

Feel the difference

Zvolte Ford Fusion Comfort
ve výhodné akční nabídce za 219.990,-Kč!
Cena platí při využití leasingu

AUTOSERVIS NOVOTNÝ, s.r.o.
E-mail:
prodejce@autoservisnovotny.cz
www.autoservisnovotny.cz

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

Městský zpravodaj č.6/2009, den vydání: 1.6.2009. 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.

