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Petr Cibulka
vicemistrem Evropy!

Ve dnech 22.–23. 5. 2010 se v Praze za
účasti 15 států Evropy konalo Mistrovství
Evropy karate JKA. Ve věkové kategorii
masters byl nominován za ČR i náš trenérsensei Petr Cibulka. Účastnil se klání v kata
i kumite.
Jeho bojové umění ocenili rozhodčí
2. místem v obou disciplinách. Obrovský
úspěch! Petr Cibulka se stal vicemistrem
Evropy karate JKA 2010 v kata i kumite!
V nejmladší kategorii získával zkušenosti nadějný karatista našeho oddílu Martin
Hána. Bojoval s nasazením a ve veliké
konkurenci ostudu rozhodně neudělal.
Gratulujeme!
Jana Mikulová

+
Máme novou pouť

+
Literární ukázka

„…Mohl to být nějaký nový druh baobabu.
Keřík však náhle přestal růst a začal hnát do květu.
Malý princ, který byl při tom, když vyrašil
obrovský pupen, dobře tušil, že z něho vypučí
něco zázračného, ale květina se ve svém zeleném
příbytku krášlila nekonečně dlouho. Pečlivě si
vybírala barvy. Oblékala se pomalu, upravovala si
okvětní plátek jeden po druhém. Nechtěla se
ukázat celá pomačkaná jako vlčí máky. Chtěla se
objevit až teprve v plné kráse. Ó ano, byla to
koketa! Její tajemná toaleta trvala mnoho a mnoho
dní. Až jednoho rána se ukázala právě při východu
slunce. A květina, která se tak pečlivě připravovala,
řekla zívajíc: „Ach, právě jsem se probudila…
Promiňte, prosím… Jsem ještě celá rozcuchaná…“
Zkuste uhodnout jméno autora, který se
narodil 29. 6. 1900 v Lyonu a zemřel roku 1944.
Svou knihu věnoval všem dospělým, kteří byli
nejdříve dětmi (ale málokdo se na to pamatuje).
Správná odpověď z květnového čísla:
Ota Pavel - Smrt krásných srnců
…zveme na výstavu:
fotografie p. Gärtnera „Mraky“
fotografie z akcí pořádaných knihovnou od začátku roku (Vynášení Morany, Noc s Andersenem
a besedy se spisovateli)
výkresy a zvířátka Petalíci dětí ZŠ Libušina
…zveme na přednášku:
Irisdiagnostika - přesná diagnóza z oční
duhovky, zjištění hlavních příčin zdravotních
problémů – 10. 6. 2010 v 18.30 hod. přednáší paní
Hanzalová
…zveme na slavnost:
pasování dětí na Rytíře Řádu čtenářského dne

14. 6. v 16 hod. (1. třída ZŠ Libušina), 21. 6. v 16
hod. (1.A ZŠ Školní), 23. 6. v 17 hod. (1.B ZŠ
Školní)
Srdečně zveme rodiče začínajících čtenářů!
…upozorňujeme na změnu:
od 1. července 2010 se mění výpůjční doba na
prázdninovou (viz.www.kulturnidum.cz)
…přejeme:
příjemné probuzení po naší snad správné
květnové volbě…
EH

+
Životní jubilea
červen 2010

89 let
88 let
86 let
83 let
82 let
81 let
80 let
79 let
77 let
76 let

Hanousková Antonie, Stach Ladislav
Kuchařová Vlasta
Hamerle Antonín
Jarošová Marie
Sládková Marie
Kalousková Soňa
Čápová Anna
Valenta Theodor
Dopitová Anna, Suchánek Jiří
Danáková Helena,Tomanová Marie,
Skalický Zděněk, Stoulil Josef
75 let Pávková Anna, Zukal Miroslav

+
Vítání občánků

Dne 13. května 2010 byli přivítáni
starostou města Bechyně, panem Mgr.
Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:
Durdiak Daniel, Fáberová Josefína,
Hánová Leona, Hudková Markéta,
Kašparová Anna, Krč Michal, Králová Sofie,
Melicharová Anna, Michálková Ema,
Murdychová Nikola, Tichá Sofie.

Hasiči slaví sv. Floriána, myslivci
sv. Huberta, rybáři sv. Petra a letos poprvé
byl u nás novou poutí slaven sv. Matěj,
patron zdejšího kostela na náměstí T. G. M.,
jehož věž je z dálky viditelnou dominantou
Bechyně. Tento světec je uveden v církevním kalendáři 14. května, ale protože to byl
tentokrát pátek, byla oslava, tedy pouť,
slavena o nejbližší neděli 16. května.
Byla to zatím pouť bez obvyklých
atrakcí, zato přijel poutní mši s místními
slavit budějovický pomocný biskup P. Pavel
Posád.
Těšíme se, že za rok už bude slavení
bohatší a Bechyně se stane konkurencí
pouti sudoměřické a opařanské. Nebo snad
i pražské?
J. L.

Detaily města

MEDAILON

+
KNÍŽE, Antonín

O krušné životní cestě
jednoho rolníka

Čtvrtého června letošního roku uplynulo
sto let od narození pana Antonína Knížete,
rolníka ze Senožat, člověka, kterého mnoho
z nás dobře pamatuje jako hrdého sedláka,
který miloval své hospodářství, o něž však
musel svádět s vládnoucí mocí za totality
značně kruté souboje. Jeho život by
zkušenému prozaikovi dobře posloužil jako
námět strhujícího, velkého společenského
románu, jenž by čtenářům poskytl pravdivé
svědectví o životě českého venkova ve
dvacátém století.
Antonín Kníže se narodil jako šesté
a nejmladší dítě rolníka Tomáše a jeho ženy
Marie. Otec mu zemřel na zápal plic, když
mu bylo sedmnáct, a na mladém Toníkovi
zůstala starost o hospodářství a chalupu.
Aby rodině zajistil trochu peněz, chodíval
v zimních měsících přivydělávat do
kamenného lomu. Nosil si tam bandasku
černého kafe, které se tenkrát vařilo
z praženého žita a cikorky, chodil
v dřevákách, které v závějích jednou ztratil
a došel domů ve sněhu bos. Ale něco
vydělal, a tak si mohl přikoupit kousek pole a
oplotit zahrádku. V červnu 1944, ve svých
34 letech, se oženil s Antonií Pánovou. Ta
jezdívala do Bechyně z Prahy na letní byt
a do Senožat chodila nakupovat vajíčka
a mléko. Tak se seznámili.
Na život v první republice často
vzpomínal a nutno říci, že nikoliv jako na
idylu. Pro zemědělce to rozhodně nebyly
snadné časy. Vyprávěl třebas o tom, jak na
bechyňském rynku prodával máslo –
paničky chodily kolem něho, rýply do másla
prstem, olízly a nadutě odcházely. Na
podzim nabízel husy, ale než se mu nějakou
podařilo prodat, uplynulo i několik hodin.
Často se cítíval ponížen. Ani za války neměli
na růžích ustláno, i když občas s velkým
rizikem prodali známým z města pár kil obilí,
slepici či vajíčka.
Válečnou dobu šťastně přežili, pak se
jim narodily dvě děti – Toník a Maruška –
a zdálo se, že se před nimi otvírá dobrá
budoucnost. Těšili se na lepší život
v osvobozené zemi, že si postaví stodolu
a rozšíří hospodářství. Naděje trvala pouhé

tři roky. Nikdo by tehdy neřekl, že rodinu
pana Knížete teprve čeká nesmírně krutá
a složitá životní zkouška. Pan Kníže však
v ní obstál se ctí.
Přišel neblahý únor 1948 a v padesátých
letech kolektivizace vesnice. Peklo začalo.
Vzpomínal, i když o tom jen nerad vyprávěl,
jak za ním den co den jezdil komunistický
agitátor, který ho nutil – a přečasto i krutými
výhružkami – vzdát se soukromého
hospodaření a vstoupit do družstva. Zvlášť
o něho noví mocipáni stáli, protože byl
všeobecně úspěšným hospodářem, uznávaným odborníkem. Byli dotěrní, ti agitátoři,
doslova cynicky se pokoušeli Antonína
Knížete zlomit. Tento nepředstavitelný
nátlak nevydržela jeho žena a v zoufalství si
vzala život.
Ale Antonín Kníže odolal. Přes těžké
životní prožitky prosadil své, přežil všechen
útlak, plnil nesmyslné a absurdní dodávky.
Do JZD nikdy nevstoupil. Zůstal sám sebou
– hrdým, přímým a odborně zdatným
českým sedlákem. Své rozhodnutí hospodařit na svém nezdůvodňoval jen ztrátou
těžce nabytého majetku, problém združstevňování viděl v širších souvislostech.
„Komunisti se pyšní zcelováním políček do
velkých lánů,“ říkával, „ale zapomínají na to,
že zasazují nezhojitelné rány samotné
přírodě. Mizí meze, křoviska, ale s tím i hejna
koroptví, bažantů, zajíci i jiná zvěř. Je to
rozumné? Je to zjevně devastace venkova.“
O mnoho let později, chodili jsme mu
tenkrát pomáhat při sklizni brambor, když se
už šeřilo a práce skončila, vzpomněl jsem si
na pár veršů Karla Tomana z básně Září:
„Můj bratr dooral a vypřáh koně.
A jak se stmívá,
věrnému druhu hlavu do hřívy
položil tiše, pohladil mu šíji
a zaposlouchal se, co mluví kraj…“
Řekl jsem mu je a on, dojat, přiznal, že
také, když mu bylo nejhůře, se se svým
trápením někde uprostřed polí svěřoval
němé tváři.
Pan Kníže navenek sice působil jako
tvrdý chlap, opravdu byl přísný, na své děti,
na vnoučata, ale především na sebe. Ale
pod touto vnějškovou strohostí byl člověkem
velice citovým, třebaže to na sobě nikdy
nechtěl dát znát. Nebyl to člověk prostoduchý, naopak, vztah ke světu a všemu, co
se kolem něho děje, si samostatně vytvářel
ze svých bohatých zkušeností. Rozhodně
nebyl suchar, dovedl si i užívat – k stáru si
párkrát zajel i k moři – do Jugoslávie a na
Kypr. I v posledních letech svého života byl
svým způsobem takový cimburovský frajer.
V dobrém slova smyslu. Znal totiž cenu své
osobnosti.
Rok 1989 a pád komunistického režimu
samozřejmě uvítal, ale očekával, že se
i zemědělci v nové, svobodnější společnosti
dočkají lepších časů. Z vývoje v naší zemi
byl však čím dál tím více zklamán – zejména
neúctou a necitelností nového režimu
k namáhavé zemědělské práci a venkovu
vůbec.
Zemřel na zhoubnou nemoc 17. srpna
1996.
Řekněte, nebyl by osud pana Knížete
a jeho rodiny nosným pro románové
zpodobení, svědčícím o naší době?
V. F.

+
Stalo se před 50 lety

(z kroniky od Josefa Rypla)

Voleb do NV a to MNV, ONV, KNV a NS
se zúčastnilo ve městě Bechyni mimo
jednoho obyvatele 100 % občanů. Všichni
poslanci byli při volbách jednohlasně
zvoleni. Jedině obvod č. 1, kde občan
s. Plzák neodpovědným pochopením
voleb zavinil, že nebyla 100 % účast.
Ve volebním obvodu č. 13 projevil
nekázeň s. Valena Vladimír, který odjel
neznámo kam a komise měla doslovně
detektivní práci jej vypátrat a předat do
volebního seznamu v bydlišti jeho rodičů.
Dne 26. a 27. června 1960 postihla
Bechyni a okolí prudká a delší průtrž
mračen, která svojí prudkostí a intenzitou
trvání napáchala značné škody.

Dle sdělení meteorologické stanice
letiště spadlo v Bechyni tohoto dne
880 mm/m2 srážek, což představuje dvojnásobek ročního průměru. Poněvadž spád
směrem k dolním budovám lázní byl
nejprudší, značná část jako řeka si zamířila
největším proudem po vozovce k hornímu
mlýnu, kde vymlela kamenitou komunikaci
do hloubky 2 metrů a vyvrátila v cestě
stojící telefonní sloupy po kraji silnice.
Vybral Martin Gärtner

Jako houby po dešti - aneb
Knižní novinky
z jihočeského
regionu

+
HESKOVÁ, Marie a kol.:
Unikátní technické atraktivity jižních
Čech.
Praha, Profess Consulting, 2006.
Technické památky podle sedmi českých
regionů, druhů výrob a muzeí. Z Bechyňska
jsou uvedeny elektrická dráha, zámek,
sýpka a další památky z okolí. Doplněno CD.

STACH, Jan:
Co vyprávěly staré domy táborské.
Tábor, OSSIS, 2010.
Knížka táborského architekta pojednává
o rekonstrukci šestnácti starých táborských
domů. Je doplněna fotografiemi jak
současných domů, tak jejich starými snímky.
– ap –

www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ
VÝSTAVA
ŽENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA
ANEB KAMPAK, PANENKO?
2. - 30. června 2010 / Galerie U Hrocha
NESEHNUTÍ Brno vytvořilo putovní fotografickou výstavu
představující základní otázky ženských práv a rovného
postavení žen a mužů.

BECHYŇSKÁ KERAMICKÁ ŠKOLA
V PROMĚNÁCH
Vernisáž pátek 11. června / 17.00 hod. / Městské muzeum
Tato výstava představí práce z historie i současnosti, nové
obory i tvorbu současných pedagogů školy. Výstava potrvá do
30. 9. 2010.

MUZEJNÍ NOC
slavnostní otevření selské světnice
Pátek 25. června / od 20 hod. / Městské muzeum / Vstup na
muzejní výstavu zdarma
Doprovodný program: živá kapela, dětský koutek...
K vidění bude rekonstrukce stropu i podlah venkovské
místnosti, také pec, svatý kout a vybavení interiéru.

červen 2010

TRADICE
ŠKOLNÍ AKADEMIE
ZŠ Školní 293
Pátek 11. června / 19 hod. / Velký sál KD
ŠKOLNÍ AKADEMIE
ZŠ Libušina 164
Úterý 22. června / 19 hod. / Velký sál KD
HUDBA
Netradiční dudácká kapela DUHA
Pátek 18. června / 17 hod. / Před KD, za nepříznivého
počasí v malém sále
Zveme Vás na podvečerní zastavení s tradičními, ale
i netradičními lidovými písničkami v podání bechyňské kapely.

KURZY, SEMINÁŘE, DÍLNY
ANGLIČTINA
Středa 2., 9., 16., 23. a 30. června / 18.15 hod. / Klubovna KD
Čtvrtek 3., 10., 17. a 24. června / 17 hod. / Klubovna KD
Více informací na www.skrivanek.cz

PŘIPRAVUJEME

PRO DĚTI
SPORTOVNÍ DEN S HROŠÍKEM
Sobota 5. června / od 15 - 17 hod. / Prostory KD a RC Hrošík
/ Startovné 50 Kč
Sportovní klání pro nejmenší, kde si děti do 4 let vyzkouší svou
obratnost, stabilitu, koordinaci a přesnost. Je možné společně
přihlásit i staršího sourozence do věku 9 let.
Registrace od 15 hodin, v 15.30 bude sportovní den zahájen.
Při nepřízni počasí akce proběhne v KD.
Provoz herny: pondělí: 9 – 11

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ

tip
íce

měs

2010

Sobota 3. července / Klášterní zahrada / Začátek v 19 hod./
Vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě 200 Kč
Letošní 3. ročník bude zahájen netradičně

ZÁBAVNÝM DĚTSKÝM ODPOLEDNEM
v 16 hodin.
Pro děti je připravena:
- loutková pohádka O Kašpárkovi a Majdě
- kouzelnická show v podání kouzelníka Hrušky
a samozřejmě stanoviště plné her a soutěží.
Vstupné na toto odpoledne je pro děti 30 a pro dospělé 40 Kč.
Od 19 hodin je program následovný:

19.05
20.30
22.00
23.30

Tarapaca Jazz
Lanugo
Jiří Stivín and Company
Léčba neklidem

Předprodej vstupenek od 1. června v kanceláři KD, Městském
muzeu, Městské knihovně a ve Stánku Ondřejovi.
Více info na www.kulturnidum.cz a na plakátech.
Středa 9. června / 10 hod. / Velký sál / 35 Kč
Divadlo Krapet přiveze dětem známou pohádku s veselými
písničkami Zdeňka Svěráka.

DIVADLO
BLÁZINEC
Středa 16. června / 19.30 hod. / Velký sál / Vstupné 50 Kč
Úspěšná divadelní inscenace v podání DS Lužnice Bechyně
na bechyňských prknech, která znamenají svět.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení v pátek 10. září 2010 v 19 hod. ve velkém sále KD
Lektoři kurzu: Jiří Beneš a Jana Mikulová
Kurzovné: 1.100 Kč, prodloužená 100 Kč, věneček 120 Kč,
gardenka 400 Kč
Přihlášky k vyzvednutí v kanceláři KD,
ke stažení na www.kulturnidum.cz
Info na tel. 381 213 338, email: program@kulturnidum.cz
Přihlášky odevzdat do konce srpna 2010!!!

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

KULTURNÍ LÉTO V BECHYNI 2010
VÝSTAVy
26. 6.

Muzeum V. Preclíka, vernisáž v 15.00

1. 5. - 30. 9.

Galerie

Mezinárodní muzeum keramiky
Bechyně - AJG
Mezinárodní
keramická
sympozia 1966 / 2008
1. 5. - 16. 7.

Mezinárodní muzeum keramiky
Bechyně - AJG
ZdenEk Manina,
Helena
Samohelová

k o n c e r t y
LA Pellegrina (XX.)

Švestka

Patro Hostů
31. 7. - 30. 9.
Mezinárodní muzeum keramiky
Bechyně - AJG
Pavel Drda,
Ludmila
KovaRíková

HUDBA

21. cervence

Sál ZUŠ, 19.30

24. cervence

Vokův sál,19.30
Zámek Bechyně
Sál ZUŠ, 19.30

2. srpna

5. srpna
nám. T. G. M., 21.30
Slavnostní ohňostroj k dvacatému výročí
hudebních kurzů La Pellegrina v Bechyni
7. srpna

Zámecká jízdárna, 19.30

18. 6.
1. 5. - 30. 9.

Kulturní dům, 17.00

Mezinárodní muzeum keramiky
Bechyně - AJG
Ateliér
designu
keramiky FU UJEP
Ústí nad Labem +
továrna
ceský
porcelán v Dubí
u Teplic

Vokův sál, 17.00

NESEHNUTÍ Brno - putovní
fotografická výstava
11. 6. - 30. 9.

Městské muzeum
BECHYnSKÁ
KERAMICKÁ
ŠKOLA
V PROMeNÁCH

Pro značný zájem návštěvníků bude
prodloužena výstava šperků do 6. 6. 2010.
V červnu bude otevřeno každý den kromě
pondělka, a to od 9.00 do 16.00hod.
25. června proběhne v Městském muzeu
MUZEJNÍ NOC. Bližší informace se dozvíte
na plakátech a internetových stránkách.

+
Z fotografické sbírky
Městského muzea

Tento měsíc vám předkládáme jednu
z mnoha fotografií, které dokumentují stavbu
bechyňského železobetonového mostu
„Duha“ v letech 1926 – 1928.
J. Š.

21. srpna

Klášterní kostel, 19.30

8. 8.

Stadion FC Bechyně, 13.00 hod
Jízdárna, 20.30

xvIII.
BECHYNSKÝ
FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB

DIVADLO

3. 7.

Klášterní zahrada, 19.00
JAZZFEST III. ročník open air
koncert jazzové hudby
Jiří Stivín, Tarapaca Jazz, Lanugo,
Léčba neklidem

16. 6.

Kulturní dům, 19.30
BLÁZINEC
30. - 31. 7.

30. 7.

Zámecká zahrada, 20.00
Rusalka 2010

klasika pod hvězdami

Změna programu vyhrazena

+

Sál ZUŠ, 19.30

26. 6.

Vernisáž pátek 11. června / 17.00 hod.

Oznámení
Městského muzea

20. srpna

Concertino Praga

Galerie U Hrocha
ŽENSKÁ PRÁVA JSOU
LIDSKÁ PRÁVA ANEB
KAMPAK, PANENKO?

Sál ZUŠ, 19.30

22. 6.

Jaromír Nohavica
"Jarek"

2. - 30. 6.

19. srpna

DUHA - netradiční dudácká kapela

Klášterní zahrada
DIVADLO
(XVIii.)

V

TRÁVe

Festival amatérských divadelních
souborů pod širým nebem
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O nás bez nás

Toto úsloví mi vytanulo na mysli, když
jsem se dověděla, jak naši zastupitelé
rozhodli o výstavbě kotelny na spalování
biomasy.
Že se taková kotelna má v Bechyni
stavět se tu a tam proslýchalo, ale doufali
jsme, že v případě tak závažné stavby budou
zastupitelé města občany informovat na
veřejném shromáždění, jak tomu zatím bylo
vždy v případě závažných kauz. Proto, když
se letos v půli dubna na vchodových dveřích
domů na našem sídlišti Písecká objevila
oznámení firmy Erding, že 20. 4. 2010
v malém sále KD budeme seznámeni
s projektem a postupem výstavby kotelny na
spalování biomasy v našem městě, řekli
jsme si: „Konečně!“
Jaké však bylo naše překvapení
a zklamání zároveň, když jsme na tomto
shromáždění byli postaveni před hotovou
věc: kotelna už se staví, neboť stavební
povolení bylo vydáno loni v dubnu.
Jak je možné, že nás naši představitelé
v tak závažné věci obešli, ptali jsme se
nevěřícně. A vidíte, neobešli. Oni tento
záměr nechali vyvěsit na úřední desky
(u radnice, u Rubínu a Na Libuši u prodejny
Jednoty) už předloni. To, že jsme si to
nepřečetli, je jen a jen naše chyba, a to, že
jsme včas nepodali námitky a připomínky
znamená, že jsme tento záměr odsouhlasili.
Také jsme se o něm mohli dovědět na
veřejném zasedání městského zastupitelstva a tam vznést případné námitky. Má
kamarádka to udělala, ale její připomínky
byly odmítnuty jako nepodstatné. Do třetice
jsme měli sledovat plot u kotelny firmy Erding
a přečíst si ceduli, kterou tam předloni
vyvěsil pan Provázek, vedoucí tepelného
hospodářství této firmy.
Byl prý na té ceduli seznam osob, které
firma zvala k jednání: majitelé rodinných
domků v okolí kotelny a také vybraní (dle
jakého klíče?) majitelé bytů z blízkých
paneláků. To byla ovšem kuriozita pozvánka na plotě! Kolem toho plotu se
z našeho sídliště vyjíždí auty jednosměrkou
do Čechovy ulice, ale při pěších pochůzkách
do centra města máme kotelnu za zády, a tak
nám i tato pozvánka unikla.
Přitom, pokud měli být občané skutečně
informováni, stačilo využít média, která má
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Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych se vyjádřil k článku
paní Kubešové „O nás bez nás“.
Přechod na vytápění biomasou
v Bechyni byl na jednání zastupitelstva
několikrát projednáván. Tato jednání jsou
ze zákona veřejná, s programem se mohou
zájemci seznámit na úřední desce, na
webových stránkách města a samozřejmě
upozornění na jednání zastupitelstva zazní
vždy v městském rozhlasu. Řada zájemců
z řad občanů se na jednání přišla podívat,
měli možnost se vyjádřit a samozřejmě
každý, kdo se o tuto problematiku zajímal
a zajímá, mohl získat všechny informace
jak od vedení města, jednotlivých
zastupitelů, tak i od zástupců firmy Erding.

+ +
To je už opravdu vrchol

Pokud si majitel „psa - autora“ myslí, že
je to hezké, ať mi sdělí svou adresu. Budu ho
pravidelně zásobovat výtvory svých dětí
(jsou skoro stejně pěkné).
Václav Porod

Žijí mezi námi...

A do jakého klubu asi patří ti dva pánové,
co si dokazovali sílu na naší výlepové ploše?

Pozn. redakce:
S potěšením můžeme konstatovat, že
situace se výrazně zlepšila za čtyřpatrovými
bloky na Písecké. Většina (i zde jsou
výjimky) majitelů pejsků je disiplinovaná.
Bohužel za domy 907 - 910 je to stále
katastrofa.
Hříšníky známe a monitorujeme. Stále
věříme, že u nich zvítězí slušnost nad
neomaleností i bez represivních opatření.

MěÚ ve vlastní režii - městský rozhlas
a Městský zpravodaj. To se bohužel nestalo!
Nikdo se nesnažil informovat všechny
obyvatele města o výhodách kotelny na
biomasu, a tak si nad rozkopanými chodníky
a překopaným parkem u rybníka můžeme
myslet své. To je ale to jediné, co můžeme,
neboť zákon nebyl porušen.
Komunální politika by měla být
především o dobré komunikaci mezi občany
a jimi volenými zastupiteli. V případě kotelny
na spalování biomasy se nám to příliš
nepovedlo.
M. Kubešová

Je sice pravda, že pro velký počet
účastníků bylo zahájení stavebního řízení
vyhlášeno veřejnou vyhláškou (všichni
obyvatelé Písecká 722 byli účastníky
řízení), ale mám-li zájem o dění ve městě,
měl bych úřední desku sledovat.
V roce 2007 bylo svoláno jednání
s firmou Erding, které se uskutečnilo
v areálu bývalého lesnického učiliště Na
Libuši, zde byla přítomna většina zástupců
SVJ a i zde se hovořilo o vytápění
biomasou.
Je jednoduché říci, že mě nikdo
neinformoval, než si přiznat vlastní chybu,
přiznat si, že dění kolem sebe nesleduji,
a proto nic nevím.
Jaroslav Matějka

+
Ad: Neumírejte
v Bechyni.

V květnovém čísle Městského zpravodaje mě zaujal článek „Neumírejte
v Bechyni“. Působil jsem v letech
2003–2008 jako místní správce farnosti
a s pohřební službou jsem spolupracoval
dost často. Za tu dobu žádný problém s klíči
nebyl – protože je měli oni. Od ledna si je drží
Bytenes jako správce hřbitova a kaple. Proč
ta změna? Co se týká magnetofonu, ten byl
už tehdy muzejní kousek – ale veškerý
inventář je majetkem města, pohřební
služba si kapli jako takovou od města
pronajímala. Pozůstalí si tento nájem platili
pohřební službě a ta tuhle částku potom
platila městu jednou za čtvrt roku. Takže
pohřební služba je v tomto případě mimo
oprávněnou kritiku. Ale když už se kritika
snesla, stálo by za to, aby město Bechyně,
případně Bytenes, taky zveřejnil několik
čísel: Kolik korun a na co konkrétně za
posledních osm – deset let investovali do
hřbitovní kaple? Ale přímo na kapli, ne na
oddíl pohřebnictví (tam spadají úklidy
chodníků na hřbitově, údržba zeleně,
kontejner na odpad…). Možná by ten článek
měl znít: „Umírejte v Bechyni, ale vyměňte
lidi, kteří zanedbávají své povinnosti.“
Jozef Leškovský

+

Den Země na naší škole

+
Čarodějnické rejdění

Poslední den v dubnu se ke staré škole
hrnuly skupinky malých čarodějnic
a kouzelníků.
Vstup do školy jim znesnadňovaly
obrovské pavučiny na vchodových dveřích.
Když je děti zdárně zdolaly, třídy se
proměnily v jeskyně a sluje a vejít dovnitř se
dalo jen pomocí kouzelného zaklínadla. To si
musel každý doma vymyslet sám. Některé
děti před vstupem do jeskyně musely sníst
ropuší vajíčka, perníčkové pavučiny nebo
kyselé hadí ocásky. Dostat se tento den do
třídy nebyla vůbec žádná legrace, ale všichni
malí kouzelníci i čarodějnice to hravě zvládli.
Vždyť měli k ruce kouzla a čáry. Dlouhé
sezení v nepohodlných čarodějnických
lavicích si zpestřili společnou hodinou
tělocviku. Sto čarodějnic se za své výkony,
vzhledem k věku, nemuselo vůbec stydět.
Všichni protáhli své 500 let staré kosti
a zalétali si na košťatech od různých výrobců
a různých značek. Nimbus 2000 nám ale
chyběl. Zatím se k nám nedostala ani žhavá
novinka letošní sezóny - koště s GPS
navigací. Snad za rok!
Více informací o akcích na naší škole
i fotografie najdete na www.zslibusina.cz.

Dne 22. 4. se v České republice i ve
světě konaly různé akce, které upozorňovaly
na to, že naše planeta Země slaví svůj
svátek. Byly to různé aktivity zaměřené na
životní prostředí.
Na naší škole jsme se rozhodli, že pro
naše žáky uspořádáme celodenní projektový den v Praze. Časně ráno se pěti
autobusy vydalo na cestu okolo 220 žáků od
první do deváté třídy. V IMAXU jsme zhlédli
film o vymírajících živočiších - delfínech
a velrybách. Po nákupní a občerstvovací
přestávce v Paláci Flora jsme se vydali do
Národního muzea. Naším hlavním cílem
bylo projít výstavu o Zemi, splnit úkoly, které
děti měly zadané již ze školy, a vyplnit

pracovní listy. Mohli jsme zhlédnout činnost
sopek, vznik planety Země i života na ní.
Zažili jsme simulované zemětřesení a mohli
si pohrát na interaktivních tabulích, kde jsme
pozorovali Sluneční soustavu, ale i vlivy
člověka na životní prostředí.
Ve zbývajícím čase jsme si pak mohli
prohlédnout i jiné expozice muzea, jako jsou
zoologické sbírky, drobná výstava o svatém
Václavovi nebo o řádech našeho bývalého
prezidenta Václava Havla. Některé třídy
navštívily také budovu bývalého parlamentu
vedle Národního muzea. Jiné třídy se
přesunuly za Mořským světem do Holešovic.
Vrátili jsme se pozdě odpoledne unaveni
a plni zážitků. Doufáme, že děti prožily
zajímavý den, na který budou vzpomínat.
Mgr. Romana Švestková

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+
Projekt
Zapomenutí
hrdinové

Dne 22. 4. proběhl na nové škole
celodenní projekt pro žáky devátého
ročníku s názvem Zapomenutí hrdinové.
Jednalo se o dějepisný projekt s využitím
interaktivních metod převážně z oblasti
dramatické výchovy. Cílem tohoto
rozsáhlejšího výukového celku bylo
seznámení se s příběhy obyčejných lidí,
kteří se svými skutky zasloužili o porážku
fašismu, kteří však zůstali zapomenuti
a společností naprosto nedoceněni,
mnohdy dokonce totalitním režimem
perzekuováni. Důležitým bodem bylo
i uvědomění si skutečnosti, že i mezi
německými obyvateli existovalo mnoho
antifašistů, a nabourání „černobílého“
pohledu na druhou světovou válku.
Prostřednictvím skutečných příběhů
žáci poznali atmosféru a situaci v českém
pohraničí po Mnichovu, během druhé
světové války i bezprostředně po ní. Na
osudu chlapce z česko-německé rodiny,
který zachránil v závěru války část Ústí nad
Labem před zatopením, se účastníci
projektu měli možnost zamyslit nad
nespravedlností a absurdností obou
odsunů obyvatel pohraničí i nad relativitou

pojmu hrdinství. Díky využití dobových
materiálů (plakátů, fotografií, karikatur,
autentických nahrávek projevů a filmu) se
žáci nejen seznámili s historickými reáliemi,
ale prostřednictvím interaktivních dramatických metod byli navíc „vtaženi“ do
příběhu a aktivně se podíleli na jeho
rozkrývání i následných reflexích. Mezi
použité metody patřily například metody
živých obrazů, zvukových i pohybových
improvizací, hledání indicií, různé didaktické a sociální hry, doplňování komiksů,
diskuse. K důležitým prvkům patřila
i závěrečná rekapitulace celého projektu
a uvědomění si vlastního postoje k této
problematice.
Na závěr nutno pochválit celou třídu za
aktivní a tvořivý přístup k tomuto projektu,
za ochotu vstupovat do rolí, přemýšlet,
diskutovat a sdělovat své názory i za
pozitivní hodnocení celého dopoledne.
Mgr. BcA. František Oplatek
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Premiéra divadelního
kroužku
v Českých Budějovicích

Již tradičně se divadelní kroužek „nové
školy“ zúčastňuje festivalu dětských divadel
nazvaného Divadelní žabka v Českých
Budějovicích. Tento festival probíhá v několika hracích dnech a je určen malým divákům
z různých českobudějovických škol. Je vždy
velmi příjemné hrát pro vyprodaný sál Malé
scény DK Metropol a „užívat si“ výborné
organizace i technického zázemí.
V letošním roce připadla dokonce na tuto
akci premiéra nové hry s názvem
Vzpomínka na celý život. Jedná se
o zdramatizovanou grotesku z populární
knihy francouzského spisovatele Reného
Gosciniho Malý Mikuláš, kdy třída malých
chlapců prožije nezapomenutelné dopo-
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Sportovní soutěže

V měsíci květnu se žáci naší školy zúčastnili
několika okresních přeborů v různých sportech.
Na fotbalovém přeboru v Chýnově se
družstvo chlapců a děvčat, i přes velikou snahu,
umístilo na 15. místě. Ve volejbale naše děvčata
sbírala především cenné zkušenosti, protože se
tohoto turnaje zúčastnila poprvé po mnoha
letech, a s jednou výhrou obsadila 7. místo. Na
atletickém čtyřboji v Táboře dosáhla nejlepšího
výsledku nejvšestrannější sportovkyně školy
Pavla Vlčková z 9.A, která v kategorii starších
děvčat vybojovala výborné 4. místo, ve družstvech si nejlépe vedli mladší žáci, kteří skončili
na místě šestém. V tomto měsíci naše sportovce
ještě čeká okresní atletická olympiáda v Táboře,
která de facto zakončí školní sportovní sezónu.
Přáním nás všech tělocvikářů je, aby se
sportování stalo pro co nejvíce dětí zábavou
a koníčkem i ve volném čase, což je určitě lepší,
než hodiny strávené vysedáváním u počítače.
Sportu zdar!
Mgr. Jan Pazourek
ledne s poněkud nervózní paní učitelkou
a fotografem, který to s dětmi „opravdu umí.“
Mikuláše a jeho spolužáky ztvárnili chlapci
ze čtvrté a páté třídy, pro které je tato hra
většinou prvním krokem k divadelní práci –
Marian Ray, Lukáš Placatka, Jakub Mikula,
Vítek Votava a divadelně zkušenější Martin
Mrzena. Role fotografa připadla Jirkovi
Pindejovi a paní učitelky Nicole Sopkové.
I přes drobnější obtíže se budějovická
premiéra vydařila, všichni si užili potlesku
diváků, obřího kornoutu sladkostí a prožili
příjemné dopoledne. Nezbývá než začínajícím „hercům“ popřát výdrž do další
divadelní činnosti a nové hře, aby se
divákům i nadále líbila.
Mgr. BcA. František Oplatek
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Branný závod
– mladý strážník

Dne 4. května jsme se s dětmi z páté třídy nové
školy zúčastnili soutěže „Mladý strážník“ konané
Městskou policií Tábor v areálu restaurace
Harrachovka.
Náplní soutěže byl terénní běh čtyřčlenných
týmů na předem vytyčené asi 1,5 km dlouhé trase,
která byla ztížena čtyřmi brannými disciplínami
a třemi překážkami. Mezi hlavní disciplíny patřilo
shazování plechovek, hod granátem, skládání
puzzle a tematický test o bezpečnosti ve městě. Po
cestě musely děti překonat překážky jako podlézání provázků, sbírání míčků a přechod po kladině.
Soutěže se zúčastnilo mnoho škol, zejména
táborských. I přes nepříznivé počasí byla tato
soutěž velmi zdařilá a dětem se moc líbila. Z nové
školy se za třídu 5. A zúčastnili: Marie Kučerová,
Barbora Jelínková, Tomáš Rataj a Radek
Procházka, kteří se umístili na pěkném sedmém
místě.
Mgr. Jan Morkes
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Eurorebus
– postup na republiku

Velkým úspěchem pro žáky naší školy
skončilo krajské kolo zeměpisné soutěže
EUROREBUS, které se konalo 16. 4. v Českých
Budějovicích. Mezi téměř třemi sty soutěžícími
z celého jihočeského kraje se rozhodně neztratili.
V kategorii 6. a 7. tříd zvítězil Jakub Hruška před
Andreou Janočkovou (oba postoupili na republiku), spolužáci ze 7.A, těsně za postupovými
pozicemi na republiku byla Eliška Kotounová a
Jakub Žáček na šestém respektive sedmém místě.
Do pražského celostátního finále se mohlo
kvalifikovat pouze pět nejlepších z každé kategorie.
Do první desítky se ještě vešla Nicola Sopková na
8. a Tereza Šafránková na 10. místě. V kategorii tříd
vybojovala 7.A krásné 7. místo ze 40 zúčastněných. V kategorii 8. a 9. tříd se do Prahy
zaslouženě dostal Jiří Panoch z 9.A, který obsadil
5. místo, o chloupek postup utekl Markétě
Šimkové, která skončila šestá a první desítku
uzavíral Petr Vondra, oba z 8.A. V soutěži družstev
si 8.A z loňského 9. místa polepšila o jeden
stupínek. Velké uznání a pochvala patří i dalším
soutěžícím naší školy, kteří si kromě zkušeností
odnesli mnoho zážitků a také zajímavých cen.
Výsledky a další podrobnosti o této soutěži si
můžete prohlédnout na portále www.eurorebus.cz.
Mgr. Jan Pazourek

+
Setkání s klaunem
a žongléry

Jestlipak umí klaun Ferdinand žonglovat či
jezdit na jednokolce? Jistěže to dokáže on i jeho
kolegyně. O tom se mohly přesvědčit děti
v družině na naší škole v úterý 4. května odpoledne
při vystoupení žonglérů FLAMINGS. Děti se
obdivovaly jejich šikovnosti a výkony obou
protagonistů odměňovaly potleskem. Ať už se
jednalo o žonglování s míčky, kroužky, kužely,
točení s kruhy Hula Hula, jízdou na jednokolce
nebo lasování. Dětem se líbilo zvláště vystoupení
cvičených yorkšírských teriérů, nechyběla ani
magická čísla. Celé představení provázel humor
a předstíraná nešikovnost klauna Ferdinanda. Děti
si mohly samy vyzkoušet točení s kruhy
a asistovaly při magii.
Loučili jsme se s úsměvem na tváři a co
myslíte, že potom děti zkoušely? No přece
žonglování s míčky, točení s kruhy a kouzlení.
vychovatelky ŠD

POLICIE INF O RMUJE
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Šikana mezi dětmi

Co je šikana?
- jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně
ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného
člověka, případně skupinu lidí
- zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití,
poškozování věcí druhé osobě, tak i útok slovní
v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování
či ponižování
- většina případů šikany mezi dětmi se odehrává
ve škole, na cestě do školy nebo ze školy, případně
v okolí bydliště
- nebezpečí šikany spočívá především v závažnosti, dlouhodobém působení a s tím souvisejících
následcích v oblasti duševního a fyzického zdraví
Druhy šikany
1. Fyzická agrese – agresor používá k šikanování
oběti fyzické násilí, popřípadě předměty, kterými
učiní útok důraznějším.
2. Slovní agrese a zastrašování – agresor oběti
vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává jí,
vysmívá se nebo ji zesměšňuje.
3. Krádeže, ničení a manipulace s věcmi – agresor
oběti ničí a odcizuje věci nebo si věci půjčuje a vrací
je znehodnocené.
4. Násilné a manipulativní příkazy – agresor nutí
oběť k různým nepříjemným činnostem a úkolům.
Kdo bývá dětskou obětí šikany?
- dítě, které se neumí nebo nemůže bránit
- dítě, které se jakýmkoliv způsobem odlišuje od
očekávaného průměru (nosí brýle, přistěhovalo
se, má nadváhu apod.)
- dítě fyzicky slabé, popř. uzavřené, které těžko
navazuje osobní kontakt s ostatními dětmi
- dítě duševně zaostalejší, popř. pomalejší
v uvažování
- dítě jiné barvy pleti, často příslušník národnostní menšiny
- dítě nadprůměrně duševně vybavené, dětský
genius
Varovné signály pro rodiče
- za dítětem domů nedochází žádný spolužák ani
kamarád
- dítě je zaražené, smutné a nemluví o tom, co se
děje ve škole
- špatně usíná, zdají se mu hrůzostrašné sny,
křičí ze spaní
- dochází ke zhoršení prospěchu, je nesoustředěné a často bez zájmu
- před odchodem do školy nebo při příchodu ze
školy si dítě stěžuje na zdravotní problémy
- dítě často navštěvuje lékaře – má zvýšenou
absenci, někdy i neomluvené hodiny
- do školy a ze školy chodí oklikami, může chodit
i za školu
- domů přichází s roztrhaným oblečením,
poškozenými školními pomůckami nebo bez nich
- často potřebuje peníze, ztrácí kapesné, kupuje
fiktivní školní pomůcky a neplatí obědy
- dítě může chodit domů hladové, přestože

dostává svačiny a má zajištěné obědy ve škole
- nedokáže přesvědčivě vysvětlit svoje zranění
- nechce chodit na tělesnou výchovu, má
odřeniny, škrábance nebo řezné rány, které se
nedají uspokojivě vysvětlit
- je osamocené, s nikým se nebaví, nemá
kamaráda, má často smutnou náladu, působí
nešťastně a ustrašeně, stává se uzavřeným
- dítě trpí poruchami soustředění, je smutné
natolik, že se u něj může vyvinout patologický
smutek – deprese
- vyhrožuje sebevraždou, nebo se o ni dokonce
pokusí
Na co preventivně upozornit začínajícího
školáka?
- při nástupu do školy informujte své dítě
o možném nebezpečí a jednotlivých projevech
šikany, např. formou pohádky či příběhu
- zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně
mluvit
- věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu,
všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i mimo
ni
- seznamte dítě s širším okruhem osob, na které
se může v případě potřeby obrátit
- zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat
druhým, vhodné je použít nějaké ukázky z pohádky,
např. nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se
neponižuj
- upozorněte dítě na kriminální pozadí těchto
skutků mezi dospělými a možnost stíhání
případných aktérů
- informujte dítě o tom, že vhodnou obranou
proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se
nebojí pomoc jeden druhému a projevy šikany
oznámit
- při pravidelných návštěvách rodičovských
schůzek se informujte nejen na prospěch vašeho
dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu
- promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se
učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se s ním
spolupracovat, je to váš spojenec
- ptejte se učitelů, zda se problémem šikany
zabývají, jak šikanu zjišťují, jak následně postupují
a zda sledují projevy chování i mimo vyučování
Jak postupovat při podezření na šikanu?
- především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho
straně, že má vaši plnou podporu a může se na vás
spolehnout
- zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce
informací
- požádejte o pomoc ostatní členy rodiny
- v případě vážného fyzického napadení nechte
své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými
útočníky
- obraťte se na školu, nebojte se o šikaně
promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, možná
nebudete sami
- při podezření na šikanu, se spojte s ředitelem
školy nebo s třídním učitelem
- trvejte na osobní schůzce, nikdy věc neřešte
pouze telefonicky
- nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do
jiné třídy, případně školy
- pokud s vedením školy nenajdete společné
řešení, nevzdávejte to a obraťte se na příslušný
školský úřad nebo na školní inspekci
- pomozte svému dítěti zvládnout psychickou
zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným
situacím (např. co odpovědět, jak reagovat na
provokace a jak zvládnout situaci v případě
ohrožení)
- v případě důvodného podezření na páchání
trestné činnosti na vašem dítěti informujte
neprodleně Policii ČR
Policie ČR
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Dvojitý úspěch
výtvarníků v Písku

Jan Hejhal (12), Kostel sv. Matěje

+
Bechyně v knize

Výtvarný obor ZUŠ V. Pichla v Bechyni
oznamuje, že 33 jeho žáků bylo vybráno
k otištění svých výtvarných prací v knize
Města a obce očima dětí ZUŠ. Záštitu nad
tímto projektem převzal Ivo Grüner,
náměstek hejtmanky Plzeňského kraje. Na
slavnostní pokřtění knihy její patronkou Lucií
Bílou odjíždíme již v pátek 11. 6. 2010 do
Prahy.
Kniha bude obsahovat pohledy na
jednotlivé pamětihodnosti měst, jejich

RoxanaRayova (14)
Ulice Široká se synagogou
zajímavosti a také typické činnosti ve
městech konané. Tak zde za Bechyni
spatříte například náměstí s kostelem
sv. Matěje, zámek, klášter, synagogu, ale
i tenisové utkání, závody hasičů, koloběžek
nebo v běhu do schodů či lázeňské koupání
v rašelině. Obrázky byly vytvořeny různými
technikami (například perokresba tuší,
kresba suchým pastelem, kresba pastelkami, voskovkami, akvarelová malba,
kvašová malba, malba temperami)
a zpodobňuje naše město ve všech ročních
obdobích, ve dne i v noci.

Přijďte na
autogramiádu!
V sobotu 5. 6.
2010 se bude konat
Den ZUŠ v klášteře
a klášterní zahradě.
V rámci tohoto dne vás výtvarný obor zve na
autogramiádu a křest knihy Stromovka aneb
abeceda vzácných či všelijak nádherných
stromů, do které udělali ilustrace žáci
výtvarného oboru ZUŠ V. Pichla Bechyně.
Mám z tohoto ojedinělého počinu velikou
radost, vždyť kdy se naskytne příležitost
podílet se v dětském věku na ilustraci
skutečné knihy. Na tento den jsem pozvala
autory textů (Jiřího Dvořáka a Terezu
Horváthovou) i všech 19 autorů ilustrací na
společnou autogramiádu. Knihu bude
možno zakoupit. Neváhejte, kupujte
a nechte si ji podepsat od samotných tvůrců!

+

Mgr. Ivana Blažková

Mgr. Ivana Blažková

Mgr. Ivana Blažková

Putování za obrázky
– Letní výstava
výtvarníků ze ZUŠ

Už jste jistě byli někdy na výstavě
obrazů. V jedné či několika místnostech, ale
vždy v jednom domě najdete všechna
vystavovaná díla. Letní výstava výtvarného
oboru ZUŠ Václava Pichla je jiná. Musíte ji
hledat. Vyšla z prostoru školy, galerie či
muzea a usídlila se v deseti zdánlivě
obyčejných prostorech. Ale navštíví-li pro
nás běžnou prodejnu děti, uvidí, co my
dospělí nevnímáme. Dvacet žáků
výtvarného oboru ve věku od 8 do 13 let
prozkoumalo tato všední místa a namalovalo, co uvidělo. Dle plánku si výstavu
můžete „projít“ nanečisto. Ve skutečnosti se
nachodíte trochu více, ale zato si při
„návštěvě výstavy“ můžete koupit květinu,
dort, hodinky, nechat si ostříhat vlasy či
nasadit si nové brýle a to na „běžných“
výstavách skutečně nemůžete. Krásné
zážitky při objevování výtvarných děl dětí
tam, kde je nečekáte, vám přeje celý
výtvarný obor ZUŠ.
Celý projekt se uskuteční za laskavého
souhlasu paní Jaroslavy Kořánkové a Jitky
Chudlařské z podatelny MěÚ v Bechyni (1.),
paní Ilony Davey z turistických informací (2.),
paní Peštové z Lékárny U Panny Marie
Pomocné (3.), pana Rešla z hodinářství (4.),
pana a paní Ursínyových z Optiky Ursíny
(5.), paní Hánové z cukrárny (6.), pana
Szabó z drogerie (7.), paní Slaninové
a slečny Bouškové z Kadeřnictví V Zahradě
(8.), pana Beneše ze Zahradnictví U Benešů
(9.), pana Voborského z keramiky v Zářečí
(10.). Všem jim velmi děkuji za ochotu
a nadšení ke spolupráci.
Od 7. června do konce srpna se těšíme
na vaši návštěvu.

Ve dnech 17. 4. - 16. 5. 2010 se ve
Sladovně v Písku konala 13. celostátní
přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže.
Tato přehlídka se koná každé tři roky
a letošní ročník připadl na město Písek.
Téma znělo: Komunikace mezi výtvarnou
výchovou a výtvarným uměním.
Celostátní přehlídka představila
75 výtvarných projektů, na kterých pracovalo
přes 1800 dětí. Bylo uděleno 16 laureátských ocenění a náš výtvarný obor,
jmenovitě Ivana Blažková, získal hned dvě
z nich. Za adventní projekt Kabinet kuriozit,
který umožnil žákům nejen výtvarné objekty
vyrábět, ale také je smysluplně zapojovat do
historického interiéru klášterní jídelny
/refektáře/ při komponování výstavy a také
vyzkoušet si roli kustoda při samotném
organizování výstavy.
Další ocenění nám bylo uděleno za
ilustrace pro knihu Stromovka, která byla
vydána nakladatelstvím Baobab, a na
sobotní odpoledne 5. 6. 2010 chystáme
slavnostní křest knihy a autogramiádu
autorů.

Mgr. Ivana Blažková
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Novohradské hudební
soutěžení

V pátek 14. května se v Nových Hradech
konala soutěž „Novohradská flétna“.
Z původně malé regionální soutěže se
během několika let stala mezinárodní soutěž
mladých interpretů.
Bechyňskou ZUŠ zde reprezentovaly tři
žákyně – Monika Hrušková, Adriana
Trusíková a Veronika Šímová ze tříd učitelů
Jany Albrechtové, Luboše Zíty a Jiřího Suka
spolu s klavírní korepetitorkou Hanou
Brandtlovou. Neuvěřitelný počet 120 soutěžících posuzovaly tři poroty složené
z významných pedagogů, skladatelů

a výkonných umělců.
Po náročném celodenním „maratonu“
došlo k vyhlášení výsledků
a příjemnému překvapení pro
naši výpravu – všechna tři
děvčata se dostala na
pomyslné stupně vítězů: ve
hře na zobcovou flétnu
získala Monika
Hrušková
druhé místo,
A d r i a n a
Trusíková
třetí místo
a ve hře na
příčnou flétnu
Veronika Šímová místo
druhé!
Úspěch těší o to
více, že jsme byli
jedinou ZUŠ z táborského okresu, která se
této velké hudební
akce zúčastnila.
Luboš Zíta

Pozvání na
výstavu
Městské muzeum
pořádá výstavu prací
žáků a pedagogů
Střední uměleckoprůmyslové školy
Bechyně nazvanou

+
Výstava
maturitních prací
v SUPŠ Bechyně

Tato výstava představí práce z historie
i současnosti, nové obory i tvorbu současných pedagogů školy. Výstava potrvá do
30. 9. 2010, vernisáž se uskuteční v pátek
11. 6. 2010 v 17.00 v budově muzea.
Srdečně zveme!

V přízemí a v 1. patře SUPŠ Bechyně
jsou nainstalovány praktické maturitní
práce. Poprvé se představují maturanti
oboru Propagační grafika; kromě nich
vystavují své práce i designéři a keramici.
Maturity začínají v pondělí 24. 5. a končí
v pátek 4. 6. 2010. Počítáme s tím, že práce
ve škole zůstanou ještě další týden, tedy do
11. 6., pak z nich provedeme výběr na
výstavu A 2010 v Kladně a na další letní
výstavy.
Zájemce z řad veřejnosti srdečně zveme
k prohlídce výstavy.

Pracovníci MM a ředitelství SUPŠ

Jiří Novotný, ředitel školy

BECHYŇSKÁ KERAMICKÁ
ŠKOLA V PROMĚNÁCH.

+

Realizace projektu OPVK
na SUPŠ Bechyně

V dubnu 2009 podávala naše škola
projekt v rámci OP VK (Operační prostředky
– vzdělání pro konkurenceschopnost)
projekt s názvem Zvýšení kvality vzdělání na
SUPŠ v Bechyni. Projekt v celkové výši
1.790.000,- Kč, který je spolufinancován
Evropskou unií a Státním rozpočtem ČR, byl
Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválen
dne 27. 10. 2009. Vyrozumění o schválení
projektu Radou Jihočeského kraje jsme
obdrželi 18. 11. 2009, smlouva byla
podepsána 14. 1. 2010.
V projektu jde o vybavení učebny oboru
multimediální tvorba, rozjezd internetové
televize Bechyňsko.tv, o zřízení samostatných webových stránek nového
studijního oboru Multimediální tvorba,
o přípravu Ateliéru Bechyně (realizace
zakázek, zhotovování replik vybraných
historických kusů atd.), o kompletní
katalogizaci depozitáře a o pořádání
přednášek, workshopů a praxí studentů.

Mateřská školka
bude mít svou
„Radu rodičů“
V úterý 4. května se
uskutečnilo veřejné setkání rodičů dětí
z bechyňské mateřské školky s vedením
školky a vedením města Bechyně.
Toto setkání bylo vyvoláno peticí
podepsanou rodiči, kteří nejsou spokojeni
s úplným uzavřením jediné mateřské školky
v Bechyni v období letních prázdnin na více
než 5 týdnů.
Setkání se zúčastnilo několik desítek
rodičů, starosta města Jaroslav Matějka
s kolegy, ředitelka MŠ Božena Vorlová
a další pedagogičtí pracovníci MŠ. Všem přítomným chceme tímto poděkovat za zájem.
Organizátorky petice a zúčastnění
rodiče chtěli slyšet odpovědi na otázky
položené v rámci podpisové akce, která
v uplynulém měsíci proběhla mezi rodiči
a spoluobčany města Bechyně.
Mnohdy emocemi napjatá diskuze
bohužel nepřinesla mnoho konkrétních
změn. Důležité však je, že byl odsouhlasen
vznik rodičovského orgánu s provizorním
názvem „Rada rodičů“. Ta by se poprvé měla
sejít do poloviny května. Jejími členy by měli
být zástupci z každé ze sedmi tříd
bechyňské mateřské školky. Ti by se měli
pravidelně scházet s vedením MŠ

Realizace projektu se rozběhla od ledna,
a to úklidem depozitáře a přípravou věcí na
fotografování. To začalo v únoru a v současné době je zdokumentována necelá
tisícovka z odhadovaného počtu asi 4.000
kusů. Fotografování je ale pouze částí této
práce – je nutno fotografie upravit a hlavně
nalézt systém katalogizace předmětů.
Pevně věříme, že realizace projektu
přispěje ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky
v naší škole. Naprosto zásadní je fakt, že se
dopracujeme přehledného uspořádání
depozitáře nejenom historických keramických předmětů, ale i současných prací, a to
ze všech oborů studia. Vzniknou tématické
materiály využitelné ve výuce na naší škole
a tyto materiály budeme moci poskytnout
i dalším školám, které budou mít zájem.
Nepochybně velmi přínosnou pro zachycení
významu školy pro náš region by byla
i publikace o škole a o významných
osobnostech se školou spojených;
o vytvoření takové knihy zcela vážně
uvažujeme.
Jiří Novotný, ředitel školy
a informovat se o současném i budoucím
fungování MŠ, začít řešit jednotlivé body
petice, tlumočit vedení náměty a připomínky
od rodičů a také možnosti, jak školce aktivně
ze strany rodičů pomoci. Dále bylo přislíbeno
panem starostou získání více informací
o provozu MŠ v podobně velkých městech
a podle možností i přehodnocení podpory
ze strany města pro toto období. Paní
ředitelka Vorlová zase přislíbila překalkulaci
možného prodloužení omezeného provozu
v době prázdnin.
Organizátorky petice vyzývají všechny
rodiče či prarodiče, kteří by se chtěli aktivně
zapojit do spolupráce s vedením MŠ,
k přihlášení.
B. Vorlová

+
Vážení rodiče,

na základě setkání s vedením města
a vedením MŠ bylo rozhodnuto o zřízení
„Rady rodičů“, ve které budou zástupci
rodičů ze všech tříd MŠ Bechyně a která se
bude pravidelně scházet s vedením MŠ a řešit Vaše podněty, náměty, připomínky atd.
Pokud máte zájem se aktivně zapojit do
dění kolem MŠ, kontaktujte prosím
organizátorky petice na níže uvedených
telefonních číslech.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci!
Za organizátory petice
A. Podlipská a A. Suchanová
Tel: 775959437, 606 609 379

KINO BECHYNĚ
ČERVEN 2010
4. pátek, 5. sobota 20 h
NINE
Adaptace muzikálu USA ve velkém stylu
režiséra filmu Chicago Roba Marshalla
podle Felliniho klasiky. V hlavních rolích
Nicole Kidmanová, Penélope Cruzová
a Kate Hudsonová.
Mládeži přístupno, 120 min, 70,-Kč
6. neděle, 7. pondělí 20 h
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Troška nepraktické švandy. Filmová
komedie režiséra Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupno, 102 min, 70,-Kč
11. pátek, 12. sobota 20 h
PŘESTUPNÝ ROK
Premiéra širokoúhlého filmu USA.
Anna chtěla 29. února požádat svého
přítele o ruku. Ten kluk, co stojí vedle ní,
není její přítel. Romantická komedie.
Do 12 let nevhodné, 99 min, 70,-Kč
13. neděle,14. pondělí 20 h
MAMAS & PAPAS
Premiéra českého filmu.
Intimní velkofilm Alice Nellis.
Do 12 let nevhodné, 110 min, 70,-Kč
24. čtvrtek, 25. pátek 20 h
MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY
Bizarní černá komedie USA inspirovaná
skutečnými událostmi. V hlavních rolích
G. Clooney, J. Bridges a Ev. Mc Gregor.
Do 15 let nepřístupno, 94 min, 70,-Kč
26. sobota, 27. neděle 20 h
ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie Jiřího Vejdělka.
Mládeži přístupno, 118 min, 70,-Kč
28. pondělí 20 h
SOUBOJ TITÁNŮ
Velkolepá historická podívaná USA.
Do 12 let nevhodné, 106 min, 70,-Kč

+
Zprávičky z MŠ

V dubnu proběhl v MŠ Den otevřených
dveří. Rodiče s dětmi mohli sledovat činnosti
a prostředí v MŠ. V době svačiny si děti
mohly pohrát s hračkami v herně. MŠ
navštívili příslušníci policie ČR, kteří nám
předvedli práci s policejními psy. Dětem se
líbil zásah psa na jednoho policistu, který
měl polstrovaný rukávec a představoval
zločince. Při „Dnu Země“, akce Ukliďme
svět, děti nelenily a vzaly hrábě, kolečka a
uklízely zahradu MŠ, aby měly čisté a pěkné
prostředí na hraní. Paní učitelky jim
samozřejmě pomáhaly. Předškolní děti měly
besedu o myslivosti, kde se dozvěděly
spoustu zajímavostí ze života zvířat v lese.
Návštěva mima zprostředkovala dětem
návštěvu v ZOO. V květnu byl koncert v ZUŠ,
pohádka „Skřítek Plivník“. „Den dětí“ je velká
sportovní akce, svátek našich nejmilejších,
připraveny jsou soutěže a odměny. V červnu
budou děti v KD na pohádce „Příhody
včelích medvídků“, uskuteční se spolupráce
s hasiči, policií a na závěr bude rozloučení
předškoláků v obřadní síni Města Bechyně
s panem starostou Matějkou.
B. Vorlová

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+
Tenisová sezóna
již v plném proudu

Tenisový oddíl zahájil sezónu valnou
hromadou členů za řízení předsedy
Ing. Reného Hartla. Koncem dubna se na
dvorcích TJ Jiskra Bechyně konaly okresní
přebory jednotlivců dospělých. Vítězi se stali
Jindřich Veselý ze Sokola Sezimovo Ústí
a Jitka Lišková z TJ Jiskra Bechyně.
Od první květnové soboty probíhají
mistrovská utkání kategorie smíšených
družstev dospělých. Družstvo A hraje
v soutěži jihočeské divize a družstvo
B v soutěži KP I.
Po prvních třech kolech zaznamenala
obě družstva po jednom vítězství a dvou
prohrách:
TK Pelhřimov B:Jiskra Bechyně A
Jiskra Bechyně A:TK Tábor A
TK Strakonice A: Jiskra Bechyně A
TJ TK MANE Hl. n. Vlt.:Jiskra Bechyně B
Jiskra Bechyně B:TJ Blatná
TK MAS Sez. Ústí: Jiskra Bechyně B

3:6
3:6
7:2
9:0
6:3
6:3

Nejúspěšnějšími hráči jsou zatím
Sebastian Christensen a Katka Langerová,
oba ze Sparty Praha, kteří v Bechyni hostují.
Družstvo C hraje okresní soutěž družstev.
V červnu se budou na domácích kurtech
hrát utkání:
5. 6.

Jiskra Bechyně A
proti TC Tonstav České Budějovice
19. 6. Jiskra Bechyně B proti TK Tábor B
26. 6. Jiskra Bechyně A proti TK Písek
26. 6. Jiskra Bechyně
proti Sokol TK Kaplice A
Zveme všechny tenisové příznivce, aby
přišli domácí hráče v těchto silných
soutěžích povzbudit!
za TO TJ Jiskra Bechyně
Ing. Zuzana Folprechtová

+

Shotokan Kata Keikokai

Ve dnech 6.–9. 5. 2010 proběhl
v Táboře Shotokan Kata Keikokai, seminář
karate. Pro všechny naše karatisty to byl
svátek, protože kromě nejlepších českých
trenérů Evy Buzkové (5. DAN), Stanislava
Bílého (5. DAN) a Jiřího Fencla (4. DAN),
přijal pozvání na tento tradiční, letos již
10. ročník, Shihan Hideo Ochi (8. DAN),
hlavní instruktor JKA Karate pro Evropu.
Karatisté byli rozděleni do skupin dle

+
25 let dívčího
fotbalu v Bechyni

Letošní setkání 24. 4. 2010 naplnilo
neuvěřitelné čtvrtstoletí dívčího fotbalu
v Bechyni. Přijely holky, které tu dívčí fotbal
pomáhaly zakládat, a proti nim nastoupily ty,
které hrají teď! Opravdu rozdíl 25 let! Ještě
se přidal tým kantorů a kamarádů, kteří
„k tomu“ během těch let nějak patřili. Na hřišti
jsme sice bojovali-y a nikdo nechtěl soupeřům nic darovat nějak lehce, ale nejdůležitější bylo, že jsme se v tak parádním počtu
sešli-y a mohli-y se nejen „poměřit“, ale
hlavně zavzpomínat. Taky jsme se chtěli
hodně pochlubit současným týmem a „starší
holky“ nám ho náramně pochválily.
Při společném focení a vzpomínání na
hřišti i v Jupiteru se leccos vyhodnotilo.
Nejlepší brankářkou turnaje byla Hanka
Vyhlídková a Peťa Hilasová vyslechla slova
veliký chvály, protože chytala ve velký bráně
poprvé, a výborně. Nejlepším střelcem byla
Pavla Janků, nejlepší hráčkou byla Denisa

+

Jarní turnaj v dívčím
fotbale

Miloslav Hrubant 70
Ve čtvrtek 29. dubna oslavil
v plné síle a s krásným elánem
Miloslav Hrubant 70. narozeniny.
O den později mu na radnici
předal starosta Bechyně pan
Matějka pamětní list za celoživotní péči
o rozvoj bechyňského šachu. Je to ocenění
šachového nadšence, který šachům
v Bechyni věnoval ohromné kvantum času,
elánu, nápadů a pro šachový klub vychoval
a získal mnoho hráčů. Sám patřil dlouhá léta
k okresním špičkám, jsou s ním spojeny
největší úspěchy klubu a ještě dnes vesele
prohání po šachovnici soupeře o mnoho
mladší.
Do dalších let přeje pohodu, elán,
úspěchy a především zdraví Šachový spolek
Bechyně
V. Šťastný

Ve čtvrtek 6. 5. 2010 se v Bechyni sešla
dívčí fotbalová družstva už ke 4. ročníku
Jarního turnaje. Naše pozvání přijala
tradičně táborská střední škola zdravotní
a soběslavské gymnázium, k nim se přidaly
holky z 2. bechyňské ZŠ a samozřejmě
nemohly chybět bechyňské keramičky.
Bohužel chtěly, ale nemohly pro zahájení
maturitních zkoušek přijet dívky ze školy
ochrany životního prostředí z Veselí. Hrát se
mělo na umělé trávě, ale pro nepřízeň
počasí se všechno narychlo přesunulo do
haly 2. ZŠ. Hrálo se 4 hráčky v poli +
brankářka a každý s každým, 1 x 15 minut
a dvoukolově.
Nasazení všech týmů bylo náramné
a herní nedostatky byly nahrazovány velikou
bojovností. O překvapivé výsledky nebyla
nouze a nic nebylo jasné do posledního
zápasu. Ohromně napínavé souboje závěrečného kola nakonec určily nejtěsnějším
rozestupem pořadí na 3.-4. místě. Poslední
po dramatu skončily holky ze „zdrávky“ se
4 body a udrženou remízou je o bod
předstihla 2. ZŠ Bechyně. Ta se také
postarala o veliké překvapení, když v prvním

technického stupně a ani ti nejmladší
a nejméně zkušení nebyli ochuzeni
o setkání s výjimečným člověkem, kterým
Hideo Ochi bezesporu je.
Sobotní odpoledne bylo zakončeno
Shotokan Kata Open 2010, soutěží pro
žactvo a dorost. V kvalitně obsazených
závodech se naši neztratili a ve věkových
kategoriích se umístili takto: Tomáš Hána 3. místo, Martin Hána - 4. místo, Tereza
Cibulková - 4. místo, Jakub Ťoupal 3. místo, Anna Vrábková - 2. místo, Ján
Mikula - 2. místo. Všichni, i ti bez medailí,
sbírali soutěžní zkušenosti a ostudu
rozhodně neudělali.
Tento seminář všem našim karatistům
ukázal, že karate je nejen o cvičení, ale i
o setkáních s kvalitními trenéry, s obdivuhodným člověkem, s kamarády…
A zpráva pro naše příznivce a fanoušky:
Na listopadový seminář, který bude u nás,
v Bechyni, přijal pozvání další významný
karatista Evropy, Sensei Shinji Akita!
J. Mikulová
Šlechtová a nejhezčí gól dala nádherným
obloučkem Radka Hebláková.
Jitka Hadáčková byla vyhlášená
nejlepším univerzálem naší historie. Hrála
na všech postech od brány až do útoku
a všude výborně. A mezi tři nejlepší hráčky
„všech našich dob“ se dostaly ze „starý
gardy“ Radka Hebláková a Zdenka
Rokůsková a z „mladých“ loňská maturantka
Pavla Hrychová. Všichni jsme se jednomyslně shodli, že ze všeho nejlepší stejně
vždycky byl, je a doufejme, že i ještě dlouho
bude, bechyňský dívčí fotbal!
Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří
se jakkoliv podíleli na přípravách a podpoře
našeho setkání. Zvláštní dík především pak
SUPŠ Bechyně (p. učitelka Alena Kissová
a student Petr Pich), Městský úřad Bechyně
(rada města a p. Radka Bosáková)
a prodejna počítačového zabezpečení
W-PARTNER (p. Ladislav Sviták).
Děkujeme také obsluze hotelu Jupiter, která
nám na závěrečném posezení zajistila velice
příjemný a perfektní servis.
V. Šťastný
souboji porazila jasně a naprosto zaslouženě SUPŠ! Dramatický byl i poslední zápas
turnaje, kdy SUPŠ si remízou udržela
náskok před soběslavským gymnáziem
a turnaj vyhrála.
Pro úplnost ještě sestava našeho
družstva. Turnaj v pohodě odchytala Petra
Hilasová ©, v poli se střídaly Martina
Hliňáková, Monika Hrachová, Verča
Hrdličková, Denisa Królová a Barča
Kylsánová, Tamara Patryová, Denisa
Šlechtová a Markéta Vávrová.
Miss turnaje byla Lucie Houdková ze
zdrávky, nejlepší brankářkou Kateřina
Bryllová ze Soběslavi, nejlepší hráčkou
Sofie Kmentová z 2. ZŠ a nejlepším střelcem
Denisa Šlechtová ze SUPŠ (dlouhodobá
posila ze 2.ZŠ výborně proměňovala krásné
přihrávky starších spoluhráček).
Závěrem děkujeme FC Bechyně
a pánům Kubaskovi a Kordinovi za ochotu
při přípravě turnaje, i když se nakonec na
stadionu nehrálo. Veliký dík patří pedagogům 2. ZŠ. Ohromně vyšli vstříc a svým
přístupem umožnili turnaj ve své hale sehrát,
i když určitě museli měnit své vyučovací
plány a vymýšlet změny na poslední chvíli.
V. Šťastný

+
Kanoistika
– TJ Jiskra Bechyně

Vodácká sezóna se již rozběhla na plné
obrátky a závodníci bechyňského oddílu již mohli
okusit chladné vody českých řek, ale také hřejivé
pocity z umístění na stupních vítězů.
Sjezd – Už na konci března se s divokou
Sázavou poprali kajakáři Pavel Pazourek a Michal
Háša, kde sbírali první body do Českého poháru.
Dalšími jarními závody byly tradiční Bechyňské
sjezdy na začátku dubna, které mají své pevné
místo v termínové listině již deset let. Zde mohli
naši kajakáři a kanoisté porovnat svoji výkonnost
po dlouhé zimě s ostatními závodníky. V kategorii
deblkanoí zvítězili Michal Háša s Pavlem
Woldřichem z Písku, mezi veterány skončili druzí
bratři Měšťani, stejnou příčku v dorostenecké
kategorii obsadili Honza Zvolánek s Hynkem
Pechlátem ze Sušice. Jako obvykle startovalo
nejvíc našich borců v kategorii kajakářů a nevedli
si vůbec špatně. Pavel Pazourek vybojoval
3. místo mezi muži, medaili stejné hodnoty získal
i František Uhlík ve vet. mladších (35–45), stříbro
vypádloval Žanek Pazourek ve vet. starších (55 let
a víc). 2. místo obsadil také Honza Zvolánek
v dorostenecké kategorii. Jeho mladší bratr Filip si
svou první žákovskou sezónu osladil vítězstvím
mezi žáky mladšími a nejmladší bechyňský
závodník, Martin Vymětal, skončil druhý
v předžácích.
Slalom – Prvními závody ve slalomu byly pro
naše slalomáře Táborské slalomy 8.–9. května.
Pouze šestičlenná výprava ponořila svá pádla
do vod Lužnice, jejíž průtok byl nadprůměrný,
a tedy náročný, především pro Filipa Zvolánka,
který v jedné jízdě nedobrovolně opustil loď.
Celkově skončil na 6. místě v ml. žácích. Dvojice

Jan Pazourek a Fanda Uhlík vypádlovala stříbrnou
medaili na deblkanoi, kajakář Pavel Pazourek
zůstal těsně pod stupni vítězů na 4. místě mezi
muži. 1. místo na singlkanoi a 2. místo na kajaku
vybojoval Michal Háša. Vrcholem pak bylo týmové
vítězství v soutěži tříčlenných hlídek kajakářů ve
složení M. Háša-J. Pazourek-Fr. Uhlík. V mnohem
těžších peřejích pražské Troje bojovali o nominaci
na ME juniorů kajakář Honza Zvolánek a náš
odchovanec Tomáš Macášek z Dukly Brandýs.
Maraton – 21. ročník Veselského maratónu
(Suchdol-Veselí 55 km) celkově vyhrál Michal
Háša, který na kajaku dokázal zdolat trať za
4 hod. 58 min., bratři Honza a Pavel Pazourkovi
dojeli druzí v kategorii deblkanoí za 5 hod. 39 min.
Rafty – jubilejní 10. ročník raftových závodů
se bude konat 10. července 2010 pod Bechyňskou
duhou, zváni jsou všichni příznivci sportu
a recese, všechny věkové kategorie od dětí až po
veterány, převleky samozřejmě vítány! Během
odpoledne a večera by měly jako hudební
doprovod vystoupit čtyři bechyňské kapely!
Těšíme se na vás!

OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64
Po, St:
9 – 13 14 – 18
Út, Čt, Pá: 8 – 13 14 – 17
So:
8 – 11

Tel.: 381 214 996
Víme, o čem oční optika je. To nám již více
než 13 let potvrzují naši i ti nejnáročnější
klienti v Praze, mezi nimiž jsou stovky
spokojených nositelů multifokálních brýlí.
Díky našim znalostem, zkušenostem,
špičkovému a jedinečnému přístrojovému
vybavení v čele s multifunkčním systémem
Visioffice – jediným v jižních Čechách – Vám
nabízíme služby a produkty, které nenajdete
v optikách ani v Českých Budějovicích nebo
Táboře. Zařaďte se i Vy mezi naše spokojené
klienty a nechte se námi provést světem
optiky 21. století.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

za oddíl kanoistiky pazi

NETRADIČNÍ KURZY
ANGLIČTINY
Zápis zahájen
LÉTO 2010 – červenec

Celoroční kurzy
září 2010 – červen 2011
místo výuky – Bechyně, Tábor

Kontakt: telefon 604 375619
info@myslianglicky.cz

Prodej vesnického stavení a zahrady
v Bechyni ul. Plechamr a samostatné
stavební parcely se stodolou. Lze
koupit i zvlášť podle potřeby.
Více informací na tel.: 774 616 800

„Důležité oznámení obyvatelům
Bechyně od Nej TV“
Vážení zákazníci kabelové televize
Nej TV (bývalá spol. Sater-Tv). Již od
1. 7. 2010 budete mít možnost využívat
širokou nabídku kvalitní digitální kabelové
televize, internetu a telefonu od Nej TV.
Přinášíme Vám digitalizaci kabelové
televize, díky níž si budete moci užívat
nesrovnatelně vyšší kvalitu obrazu i zvuku,
možnost příjmu TV vysílání v SD (Standard
Definition) i HD (High Definition) kvalitě
a pestrý výběr z mnoha nových TV
programů a TV balíčků. Nabízíme až 100
digitálních programů a současnou možnost
příjmu nových TV programů v analogovém
vysílání (až 26 TV programů). Od 1. 7. 2010

Vám poskytneme servis, poradenství
a zákaznické služby přímo v místě vašeho
bydliště. Již brzy otevíráme novou
pobočku, prosím sledujte internetové
stránky www.nejtv.cz
Součástí digitalizace je i možnost
pořízení vysokorychlostního připojení
k internetu Nej Internet v cenových
úrovních již od 220 Kč.
Nedílnou součástí je možnost pořízení
telefonní služby Nej Telefon. Nej Telefon je
cenově výhodnou veřejnou telefonní
službou s použitím technologie přenosu
hlasu přes internet (VoIP). Nej Telefonem
můžete volat do pevných i mobilních sítí
s využitím Vašeho připojení za nízké ceny
a v rámci sítě Nej TV dokonce zdarma.

V případě dotazů využijte naši bezplatnou
infolinku 800 944 800, další informace
a objednávky také na www.nejtv.cz nebo na
pobočce ve vašem městě.

ČISTÍRNA PEŘÍ

PÉŘOVÉ VÝROBKY


Bechyně - Autohas
bývalý dům služeb
p. Dlouhá

tel: 602 659 011

Tábor - p. Berková
tel: 777 631 180

PÁRTY? OSLAVA? GRILOVÁNÍ?
Balónky, konfety, čepičky, girlandy, lampiony,
různé dekorace, grilovací tácky a misky
(alobalové, plastové i papírové), kelímky,
dřevěné uhlí i brikety a další užitečné věci
PRO KAŽDÉHO NĚCO
LIBUŠINA 158, BECHYNĚ
(naproti restauraci Růžek)
Od června možnost platit i platební kartou!

JÚ – HELE

SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA TOUR TRUMF JEN ZA 271 900 KČ
Tolik stojí verze 1,6 MPI/75 kW. Máte-li zájem o úsporný dieselový motor 1,9 TDI/74 kW, zaplatíte 302 900 Kč. Navíc si
můžete dokoupit výhodný paket Tour Plus a za 10 100 Kč tak získáte výbavu v hodnotě 55 000 Kč. Například klimatizaci,
elektricky ovládaná přední okna, centrální zamykání a elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka. Dlouho se nerozmýšlejte,
cena vozu je nejnižší v celé historii této modelové řady. Více informací získáte na prodej@autoservisnovotny.cz nebo
prodejce@autoservisnovotny.cz
Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.

Škoda

ZÁRUKA
PLUS

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 uvedeného
vozu: 5,1–7,1 l/100 km, 135–169 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Autoservis Novotný s.r.o.
Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
www.autoservisnovotny.cz

www.cistirnaperi.taborsko.com

DIGITALIZACE
KABELOVÉ
TELEVIZE

Tel.: 385 732 616
Tel.: 385 731 513
Mobil: 602 149 489

Městský zpravodaj č. 6/2010, den vydání: 1. 6. 2010. 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. Inzerce (15 Kč/cm2) a příspěvky na tel: 381 213 338,
e-mail: propagace@kulturnidum.cz
Tisk RUDI,a.s., Komenského 1839, Tábor, tel. 381 259 680.

