
Městský zpravodaj Bechyně / ČERVEN 2015 1

ECHYŇSKÝ
ČERVEN 2015

+ Životní jubilea 
červen 2015
94 let Hanousková Antonie

Stach Ladislav
93 let Kuchařová Vlasta
87 let Sládková Marie
86 let Kalousková Soňa 
85 let Čápová Anna 
84 let Valenta Theodor
82 let Dopitová Anna
81 let Danáková Helena

Tomanová Marie
Stoulil Josef

80 let Pávková Anna
79 let Drábková Miluška

Chalupský Václav
Kodadová Miroslava

78 let Laláková Jaroslava
Zeleňák Petr
Milota Petr

77 let Baťala Zdeněk
Matějíčková Věra

76 let Kratochvílová Eva
75 let Zíka Josef

+ A máme cenu!!!

Je mi velkou ctí, že mohu místním 
obyvatelům a všemu světu oznámit, že 
naše Městské muzeum získalo Zvláštní 
cenu v soutěži Gloria Musaealis v ka-
tegorii výstava roku 2014, a to za 
provedení a otevření stálé expozice. 
Slavnostního odpoledne se zúčastnili 
spolu s autorkami projektu Zuzanou 
Šimonovou, Janou Šichovou i Jana 
Janáčková, Štěpán Ondřich, ředitel 
kulturního střediska, a Pavel Houdek, 
starosta města Bechyně. Předání cen se 
konalo ve Smetanově síni Obecního 
domu v Praze. Přítomen byl mimo jiné 
Daniel Herman, ministr kultury. 

V nádherných secesních prostorách 
byla mým kolegyním předána Zvláštní 
cena, čili ocenění mimo vítězné pořadí 
kategorie výstav. Jde tedy o speciální 
uznání poroty Asociace muzeí a galerií. 
Pokud to mohu vysvětlit svými slovy: 
Touto cenou bylo uznáno, že i muzeum 
s nižším rozpočtem, s malým počtem 
zaměstnanců může díky vlastnímu 

Šimonové, výtvarnici muzea, že je tak nasazení a osobnímu vkladu tvůrců 
zapálená pro věc a svým nadšením dosáhnout na takovouto cenu. Zde 
dokáže nakazit všechny, kteří zrovna pro vytvořená stálá expozice byla vybudo-
muzeum pracují. Poděkování patří také vána velice čistým a precizním, řekla bych 
našemu zřizovateli – Městskému úřadu pro návštěvníka přitažlivým . 
v Bechyni, že přes často negativní Zároveň vypovídá vyčerpávajícími 
kampaň nám dopřálo tento projekt prostředky o místním regionu a ukazuje to 
uskutečnit. Muzeum teď může konečně nejlepší z muzejní sbírky. 
plnit funkci nabídky trávení volného času Děkuji tímto Janě Šichové za skvěle 
pro místní obyvatele i návštěvníky města. odvedenou práci v muzeu. Získaná cena 
Přijďte se podívat  na oceněnou část i na je pro ni krásným završením doby 
probíhající výstavy v galerii. strávené v Bechyni. Děkuji Zuzaně 

JJ

způsobem

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
B

DNES VAŘÍ...

Vážení spoluobčané. V této 
rubrice (Dnes vaří) se postupně objevují 
recepty na různé dobroty.

Já si ale dovolím začít trochu ze široka. 
Nejdříve se podívejme, jak je český jazyk 
bohatý a mnohoznačný.

Všichni známe označení omáčka, 
nespisovně „vomáčka“. A tady začíná 
legrace, která ale v mém útlém věku pro mě 
legrací až tak nebyla. Mě se totiž každou 
chvíli některý z dospělých sousedů ptal: 
„A jaká ty jsi vlastně Vomáčka? Rajská, nebo 
koprová?“ Já jsem se úplně normálně dětsky 
zlobil, ale koprovku jsem jíst nepřestal. A to 
mi vydrželo až do této chvíle, kdy se chci 
s vámi podělit o recept: 

Na přípravu potřebujeme:
1 šalotka
1 lžíce másla

Z obsahu:
Víte jak správně užívat byt? 2
Kultura 4
Píšete nám 9

Příspěvky do letního dvojčísla 
posílejte nejpozději 18. června na 
propagace@kulturnidum.cz

hovězí vývar 
1 šlehačka
4 natvrdo uvařená vejce
jíšku
svazek kopru
sůl

Nadrobno nakrájenou šalotku (cibuli) 
dáme zpěnit na rozehřáté máslo, zalijeme 
vývarem a necháme cibulku rozvařit, popř. 
scedíme. Zahustíme jíškou a do hladkého 
zahuštěného vývaru nalijeme šlehačku, 
přidáme nadrobno nakrájený kopr. Do 
omáčky přidáme natvrdo uvařená vejce a na 
plátky nakrájené hovězí maso z vývaru. 
Podle chuti osolíme. Podáváme s housko-
vými knedlíky.

Ještě jeden postřeh. Když se sejde 
rodina a máme koprovku, tak se občas 
někdo z rodiny zeptá: A není to náhodou 
kanibalismus? Nebojte se, není. Dobrou 
chuť. 

VVo.

Společnost ERDING
zve občany Bechyně na

„Den otevřených dveří“
BIO kotelny Písecká 761, 

který se koná
v úterý 23. 6. od 14 do 17 hod.

Ing. Radoslav Matuška, 
ERDING, a.s.

Dovolte mi, abych poděkoval touto 
formou autorkám stálé expozice 
Bc. Janě Šichové a 

za profesionální práci, kterou 
odvedly v Městském muzeu Bechyně 
pod hlavičkou KSMB. Právem byla 
odměněna tak úžasným oceněním. 
Poděkování si zaslouží všichni ti, co se 
na výsledném úspěchu nějak podíleli 
a věřím, že Mgr. Jana Janáčková 
naváže na práci Jany Šichové 

.
Mgr. Štěpán Ondřich 

ředitel KSMB

MgA. Zuzaně 
Šimonové 

stejně 
úspěšně



+ POUŽITÝ NÁPOJOVÝ 
KARTON, CO S NÍM?

Mléčné výrobky, džusy, víno apod. 
v nápojových kartonech, kterým většinou 
říkáme „krabice“, se staly běžnou součástí 
našich nákupů. Někteří z nás oceňují 
snadnou skladovatelnost tohoto obalu, jiní 
to, že nápoje a tekuté potraviny mají delší 
trvanlivost. Málokdo se však zamýšlí nad 
dalším „životem“ tohoto obalu poté, co se 
změní v odpad. Chci vám nápojové kartony 
představit, vysvětlit vám, proč byste je měli 
sbírat v rámci tříděného sběru odpadů. 

Nápojové kartony je možné dále zpraco-
vat a využít za předpokladu, že se nemíchají 
s dalším odpadem v popelnici. Proto bychom 
vás rádi požádali o spolupráci při jejich 
tříděném sběru. V Bechyni se již od roku 
2013 sbírají spolu s plasty do žlutých 
kontejnerů.

Pokud z „krabice“ dopijete nápoj, prosím 
vypláchněte obal troškou vody, rozložte rohy 
a stlačte jej, abyste zmenšili jeho objem 
a nezabíral místo. Potom můžete bez 
problémů nashromážděné kartony odložit do 
žlutého kontejneru. Kontejnery s tříděným 
odpadem pravidelně vyprazdňuje svozová 
firma a vámi vytříděný odpad předává 
k dalšímu dotřídění. Odtud putují nápojové 
kartony k dalšímu zpracování do papíren.

Pokud se nápojový karton správně 
vytřídí, nabízejí se dvě možnosti jeho dalšího 
využití:

1. V papírnách v Žimrovicích a v Bělé 
pod Bezdězem – oddělením jednotlivých 
vrstev nápojového kartonu vířivým rozvlák-
něním. Na sítech se zachytí kvalitní papírová 
vlákna, která jsou surovinou pro výrobu 
dalšího papíru. Papírny mají o tato dlouhá 
vlákna velký zájem. Zbytky hliníku 
a polyethylenu lze využít přímo v papírně při 
výrobě páry nebo pro ohřev vody.

2. Na speciální lince – nápojové 
kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do 
desek, které je možné použít např. jako 
stavební izolace. Taková linka funguje i v ČR. 

Jaké má tento obal vlastnosti?
Nápojový karton je tvořen z vrstev tří 

různých materiálů, přičemž každý plní 
konkrétní funkci – ochrannou a nosnou. 
Papírový karton je lehký, polyethylen je 
nepropustný pro vodu i mikroorganismy 
a hliník chrání obsah před pronikáním světla.

Některé nápojové kartony jsou složeny 
z těchto tří materiálů (tzv. aseptické), jiné 
obsahují pouze papír a polyethylen (tzv. 
neaseptické). Jejich složení předurčuje jejich 
použití. Nápojové kartony bez hliníkové 
vrstvy se používají na potraviny k okamžité 
spotřebě (kefíry, jogurtová a čerstvá mléka). 
Nápojové kartony s hliníkovou fólií fungují 
podobně jako konzerva, takže se do nich plní 
nápoje s prodlouženou trvanlivostí (trvanlivá 
mléka, džusy, víno apod.).

Nápojové kartony odkládejte, prosím, 
v Bechyni do žlutých kontejnerů spolu 
s plasty.

Ladislava Blažková

+
instalovány rekuperační jednotky a není VÍTE JAK SPRÁVNĚ 
proveden nový rozvod vzduchotechniky a je 

UŽÍVAT BYT? tedy nutné dostatečné větrání v celé budově 
zajistit okny. Skutečně každá část interiéru 

Příjemné bydlení a pohodu bydlení si musí být dostatečně vytápěna a dostatečně 
vytváříme sami zdánlivě jednoduchou větrána. Výměna vzduchu je základní 
skutečností, a to tím, jak užíváme byt. hygienický požadavek a tento požadavek 
Vnímání prostředí, ve kterém žijeme, je bude, je a nadále musí být vždy nadřazen 
u každého z nás jiné, nejvíce vnímáme úsporám energie. 
teplotu vzduchu a vlhkost vzduchu. 

Příklad dostatečného topení, ale Teplota vzduchu určuje subjektivní pocit 
nedostatečného větrání = v interiéru je pohody, ovlivňuje míru odpočinku i produk-
vysoká relativní vlhkost vzduchutivitu práce. Vnímání teploty výrazně 

ovlivňuje rychlost proudění vzduchu. Teplotu 
vzduchu doporučují technické normy. Jen 
pro zajímavost teplotě vyšší než 26 °C 
bychom se v interiéru měli vyvarovat, neboť 
při ní dochází k uvolňování organických 
těkavých sloučenin. V běžné domácnosti se 
vyskytuje téměř padesát různých druhů 
těkavých sloučenin a některé z nich mohou 
mít škodlivé účinky na naše zdraví. Do 
interiéru se tyto látky dostanou naším 
vlastním přičiněním, jedná se o čisticí 
prostředky, desinfekční prostředky, deodo-
ranty, kosmetické přípravky, osvěžovače Naprosto jiná situace nastává, pokud 
vzduchu, vonné oleje, barvy, laky, koberce, užíváme byt v energeticky pasivním domě. 
podlahoviny a část je ovlivněna venkovním Pasivní dům je stavba, která dobrovolně 
znečištěním. splňuje přísná kritéria energetických úspor 

Relativní vlhkost vzduchu je vnímána při provozu domu. Energeticky pasivní dům 
méně intenzivně než například výše má značně zateplenou obálku budovy, jsou 
uvedená teplota vzduchu. Optimální hodnoty zatepleny veškeré spáry a má kvalitní 
relativní vlhkosti je okolo 40 % a vyšší vlhkost systém rekuperace. Za splnění výše 
již výrazně škodí budovám i našemu zdraví. uvedených tří podmínek, kdy větrání je 
Při vysokých hodnotách vlhkosti vzduchu zajištěno rekuperačními výměníky, je větrání 
a zdiva dochází ke zhoršení tepelně okny jen výjimečné. Systém vytápění 
technických vlastností staveb a mohlo by a větrání v pasivním domě zcela mění 
dojít až k poškození stavebních konstrukcí návyky a zvyky, které jsme byli nuceni 
a materiálů. Vyšší vlhkost je jedním dodržovat v klasických domech a bytech. 
z předpokladů růstu plísní a mikroorganizmů Správné užívání pasivních domů je potřeba 
a ty mohou způsobovat alergie s dráždivými se nejprve naučit, abychom docílili téměř 
a toxickými účinky. Plísně v interiéru jsou nulové energetické spotřeby.
viditelné a poznáme je i čichem. Zdroj Rekuperace je slovo, které se stále více 
vlhkosti v interiéru je člověk tím, že dostává do povědomí lidí. Jedná se o zpětné 
vydechuje vlhký vzduch a jeho činnost, a to získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý 
zejména praní, sušení a žehlení prádla, vzduch prochází přes rekuperační výměník, 
vaření, osobní hygiena, květiny v interiéru. do kterého z druhé strany vstupuje teplý 
Denní produkce páry běžné rodiny při odpadní vzduch z objektu; oba vzduchovody 
vykonávání výše popsaných běžných jsou od sebe odděleny tak, aby nemohlo 
činnostech je 10 kg vodní páry na jeden byt. docházet k mísení nového „čerstvého“ 
V prostoru, kde je vysoká vlhkost vzduchu a vzduchu a vzduchu starého „použitého“; 
dochází ke kondenzaci vodní páry, je nutné stěny obou vzduchovodů jsou uzpůsobeny 
změnit dosavadní způsob užívání. tak, aby mohlo dojít k přenosu tepla starého 
Nejjednodušší je zajistit dostatečnou vzduchu do vzduchu nového, který je tímto 
výměnu vzduchu větráním. předehříván.

V nedostatečně větraných domech se 
objevuje radon. Do budovy vniká radon V souladu s energetickou koncepcí státu 
z podloží a u starších domů i z použitých je možnost nechat si postavit nebo koupit si 
materiálů. Radon a jeho dceřiné prvky se dům nebo byt podle energetické náročnosti. 
vážou na prachové částice a po vdechnutí Energetická náročnost budovy je hodnocena 
ozařují při svém rozpadu dýchací cesty. podle energie potřebné k vytápění, ohřevu 
Prevencí vyšší koncentrace radonu v inte- teplé vody, větrání, ochlazování i při 
riéru je dostatečné větrání. osvětlení. Na základě výše uvedených 

K zajištění požadované teploty a vlh- parametrů je vystaven průkaz energetické 
kosti vzduchu je nutné topit a větrat. náročnosti budovy a energetický štítek 
V současné době je kladen velký důraz na budovy. Z průkazu je zřejmé, jakou má 
úsporu energie zejména na vytápění. budova či byt energetickou náročnost a zda 
Budovy jsou zateplovány zateplovacími je energeticky mimořádně úsporná nebo 
systémy, původní dřevěná okna jsou mimořádně nehospodárná.
nahrazena novými, ve většině případech 

Povinnost mít zpracovaný průkaz ener-
těsnými plastovými okny a jsou zasklívány 

getické náročnosti je například u novosta-
lodžie. Zasklíváním lodžií na budově nejen 

veb, při prodeji nemovitosti a při pronájmu 
omezíme přirozené denní osvětlení interiéru 

nemovitosti bude povinnost předložení 
a zhoršíme si spojení s venkovním 

průkazu energetické náročnosti od 1. 1. 
prostorem, ale dojde i ke značnému omezení 

2016.
větrání interiéru. Po výše uvedených 
provedených stavebních úpravách není ve 

použité materiály – časopis stavebnictví 
většině případech větrání pro celou budovu 

03/15 a 04/15 
komplexně řešeno a tím vzniká zhoršená 
kvalita prostředí v interiéru. V domech nejsou 

odbor výstavby a životního prostředí
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+ OSLAVILI JSME 
VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

Během měsíce května Městské muzeum 
v Bechyni připomnělo 70. výročí osvobození 
města výstavou fotografií. Součástí 
expozice bylo promítání dochovaných 
záznamů z válečných dnů. Výstavu 
navštívili žáci z obou místních škol. 
Za j ímavým bonusem pro některé 
návštěvníky byla přítomnost Františka 
Kocourka, pamětníka zmíněných událostí. 

Svým osobním vyprávěním přiblížil dětem 
život za války a poslední dramatické dny. 
A to velmi poutavým způsobem. Městské 
muzeum děkuje Františku Kocourkovi za 
jeho spolupráci a ochotu se na podobných 
projektech podílet. Dále městské muzeum 
děkuje pánům Martinu Přibylovi a Zdeňku 
Novákovi za digitalizaci záznamu z osvo-
bození Bechyně.

JJ 

Městské muzeum nabízí k využití 
prostory přednáškového sálu s možností 
promítání, osvětlovací a zvukovou techniku. 
Kapacita sálu je cca 50–80 osob. 

Zájemci kontaktujte Janu Janáčkovou na 
tel.: 774 911 067 
nebo e-mail: muzeum@kulturnidum.cz

+ HROŠÍK LÍTÁ 
I O PRÁZDNINÁCH

Touto cestou bychom rádi poděkovali 
všem maminkám, tatínkům, babičkám a i dě-
dečkům za hojnou účast v RC Hrošík. 
Letošní školní rok jsme s nejmenšími a před-
školkovými dětmi vytvářeli různé výrobky, 
cvičili anebo si jenom hráli. Nedávno si i děti 
zazávodily na odrážedlech, za což byly 
odměněny sladkou medailí. 

24. 6. 2015 od 9.00 hodin proběhne 
v herně malé rozloučení před létem, přičemž 
můžete dětem přinést nějakou tu dobrotu. 
Ani během letních prázdnin na Vás 
nezanevřeme a budeme k dispozici každou 

středu od 9.00 do 11.00. Můžete se těšit na 
Indiánské léto, které bude zakončeno 
5. 9. 2015 narozeninovou oslavou RC Hrošík 
v klášterní zahradě, kam Vás všechny 
srdečně zveme.

Dobrovolnice RC Hrošík

Za spolupráci při Sletu čarodějnic bychom rádi poděkovali SDH Bechyně, městské 
policii, Marku Topičovi za hudební doprovod a v neposlední řadě Denise Trojanové 
s koněm Jakem, Soně Houdkové a jejím svěřencům z Domova mládeže. 

Kulturní středisko města Bechyně
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www.kulturnidum.cz

červen 2015KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ

VÝSTAVY

JOSEF VELČOVSKÝ – grafika
LADISLAV JANOUCH – keramická 
plastika

Vernisáž v sobotu 30. května / 15.00 hod. / Galerie Galvína
Dernisáž výstavy 20. června od 15 hodin.

JAROMÍR MATOUŠEK – obrazy
Galerie U Hrocha

PRO DĚTI

OTEVÍRACÍ DOBA HERNY
 

+ OSLAVA SVÁTKU DĚTÍ

+ STROMEK

+ ROZLOUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI

+ POHYBOVÉ HRY A MINICVIČENÍ

Pondělí 9.00 – 11.00 hodin
Středa 9.00 – 11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.
O prázdninách bude provoz pouze ve středu!

Pondělí 1. června / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík

Středa 10. června / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík

Středa 24. června / 9.00–11.00 hod. / Herna RC Hrošík
Prosíme maminky, aby donesly dětičkám něco malého na zub

Úterky a pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin děti 1 – 3 roky 
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

O SMOLÍČKOVI
Sobota 13. června / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
To je tak, když se Smolíček pacholíček, obyčejný kluk a táta, který 
má moc práce, sešli v garáži. Zlaté parohy? Komu patří?! Určitě 
tomu jelenovi, co chodí každé ráno na pastvu a varoval Smolíčka, 
ať nikdy nikomu neotevírá. Smolíček slíbil, jenže…není lehké 
odolat! Komu? No, přeci jezinkám, těm nejzábavnějším bytostem, 
jaké si umíte představit. Naštěstí má Smolíček silný hlas a děti mu 
pomohou a vše dopadne tak jak má. 
Hraje: divadlo DÍVADLO Praha

ŠKOLY
AKADEMIE ZŠ ŠKOLNÍ

Čtvrtek 11. června / 19.00 hod. / Velký sál KD
DEVĚT LET NATVRDO

HUDBA

CONCERTINO PRAGA
Úterý 23. června / 17.00 h / Zámek – Vokův sál / Vstupné 90 Kč
Soutěž Českého rozhlasu, která propaguje klasickou hudbu 
a seznamuje veřejnost s nejlepšími domácími i zahraničními 
interprety nastupující generace mladých hudebníků. Nejúspěšnější 
z nich, které vybírá mezinárodní porota, absolvují koncert 
v pražském Rudolfinu a následně koncertní turné po jižních 
Čechách. To je pro ně často významnou událostí v počátku jejich 
umělecké kariéry. V Bechyni zazní Jan Křtitel Vaňhal: Trio C dur, op. 
20, č. 2, Dmitri Šostakovič: Hudba k filmu Střeček (The Gadfly), 
Franz Anton Hoffmeister: Duo pro flétnu a hoboj, op. 3.

AKADEMIE ZŠ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA
Úterý 23. června / 19.00 hod. / Velký sál KD

TŘI:0               ,
                Matěj Řízek, Petr Schandl

Markéta Kalivodová
Galerie 2+1 
Prohlídka po dohodě na tel. 606 911 007 nebo v kanceláři KD.

klášterní zahrada
20. 6. 2015
17.00 h / 99 Kč

 
Bechyně

ZUBY NEHTY
KABARET KAJBAR
VO106
FYLOZOFY JAM
DJ MUSHROOM

RICHARD LAUDA obrazy, kresby, 
grafiky a dětské ilustrace 

Vernisáž v pátek 5. června / od 16.30 hod. / Městské muzeum
Do 26. srpna 2015.

Loutkové divadlo 
a písničky pro děti 

v podání Marky Míkové 
a Hany Řepové 

(Zuby nehty)

IRENE KEPL (housle, elektronika)

GEORGE CREMASCHI (kontrabas, elektronika)

PETR VRBA (klarinet, trumpeta, elektronika)

Neděle 7. června / 15.00 hod. / Klášter – ZUŠ V. Pichla
Program Gamma (Irene Kepl), Affective Labor (George 
Cremaschi), Locus Resonautus (Petr Vrba)
Po úspěšné premiéře v nejstarším vídeňském kostele St. Ruprecht 
se trio představí s aktualizovaným programem na čtyřech 
zajímavých místech České republiky a jedním z nich je i Bechyně.
Koncert se koná za podpory Rakouského kulturního fóra v Praze.

4 Městský zpravodaj Bechyně / ČERVEN 2015



POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES
Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík 
Cvičení pro všechny věkové kategorie pro pevné a štíhlé svaly, 
ohebnou páteř a klouby bez bolestí, ovlivňuje koncentraci a dýchání.

PILOXING®
Každé pondělí / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík 
Intenzivní, zábavné cvičení ve vyšším tempu, spojení prvků pilates, 
tance a boxu pro spalování kalorií a posílení a vytvarování svalů.

BOSU CARDIO®
Každou středu / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

ZUMBATOMIC PRO DĚTI
Každé úterý / 17.00–17.50 hod. / Klubovna KD
Cílem Zumbatomic je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit 
fitness jako přirozenou součást jejich života. 
Info na tel. 737 825 662

ZUMBA PRO DOSPĚLÉ
Každé úterý / 18.00–19.00 hod. / Klubovna KD
Kondiční, taneční fitness na principu intervalového tréninku s cílem 
spalovat tuky, zformovat a posílit celé tělo. Info na tel. 737 825 662.

KRUHOVÝ TRÉNINK, TABATA
Každý pátek / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík
Jedná se o účinný trénink celého těla, zlepšuje výkonnost a vede 
ke zrychlení metabolismu – hubnutí.

Informace u paní Romany Honsové na tel. 721 111 541, 
FB: Cvičení s Romčou Bechyně.
65 Kč / lekce, permanentka na 5 lekcí 300 Kč, na 10 lekcí 600 Kč.

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 778 545 507, 606 911 007, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

CVIČENÍ PRO SENIORY s prvky pilates
Každé úterý / 11.00–12.00 hod. / Klubovna KD
Vhodné pro každý věk – proti bolestem zad a na celkové zlepšení 
pohyblivosti.
Více informací L. Zemanová, tel. 775 182 010. Rezervace nutná!

 INFOCENTRUM

KNIHOVNA

+ Několik zastavení s knihovnou

S knížkou v ruce jsme vzpomínali na konec válečných let 
v Domově pro seniory. Nejdříve jsme si přiblížili život bernartické 
rodačky paní doktorky Vlasty Kálalové – Di Lottiové z životopisné 
knihy Doktorka z domu Trubačů od spisovatelky Ilony Borské. Paní 
Kálalová na konci války zažila velkou osobní tragédii, ale 
nezatrpkla, a tak jak byla zvyklá pomáhat nejen v Československu, 
ale i v Orientu, kde založila nemocnici, pomáhala a rozdávala svoji 
osobní sílu všem potřebným do konce života. V myslích našich 
posluchačů v Domově ožily válečné prožitky, které jsme si se 
zájmem vyslechli na závěr besedy.

Tradičně se připravujeme na ukončení školního roku s prv-
ňáčky, kteří knihovnicím předvedli své znalosti pohádek v závodě 
okolo kulturního domu. Při besedě se dozvěděli, jak vzniká kniha, 
a ještě musí prokázat znalost všech písmen a že už dokážou sami 
číst. A pak je můžeme v knihovně slavnostně pasovat na rytíře řádu 
čtenářského, kam jsou zvání i rodiče. Pasování proběhne 1. a 8. 6. 
od 16. hodin a 3. a 10. 6. od 17. hodin. Děti dostanou krásnou 
knížku z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (vyhlašuje 
SKIP ČR), který je finančně podporován projektem Čtení pomáhá 
(http://www.ctenipomaha.cz). Dále řád a registraci čtenáře zdarma 
do konce kalendářního roku.

Získali jsme do naší Dobrodílny několik ochotných čtenářek, 
které ušily barevné sáčky a podsedáky pro děti Základní školy při 
léčebně v Opařanech a my je v nejbližších dnech rádi předáme. 
Moc děkujeme za jejich ochotu a obětavé nasazení a těšíme se na 
setkávání v Dobrodílně při dalším tvoření zase až na podzim!

Setkání při letním úplňku s knihovnou chystáme hned v úvodu 
prázdnin, kdy v Bechyni otevřeme malou pouliční knihovničku pro 
každého a zdarma. Chcete dát knihám další šanci? Přineste jednu 
oblíbenou 2. července v 19 hodin na náměstí T. G. Masaryka, 
abychom mohli tu naši – vaši knihovnu naplnit. Pokud z ní ještě 
přečtete nějakou ukázku, jistě potěšíte všechny zúčastněné. 
Miniknihovna funguje na principu půjč si knihu a vrať nebo přines 
jinou.

EH

       květen, červen, září

       červenec, srpen

PO–PÁ 9.00–11.30 12.30–16.00
SO–NE 12.30–17.00

PO–PÁ 9.00–11.30 12.30–17.00
SO–NE 9.30–11.30 12.30–17.00

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM nám. T. G. Masaryka 140

Tel: 778 545 509
infocentrum@kulturnidum.cz

PŘIPRAVUJEME

Sobota 11. července / od 9.00 hod. / Klášterní zahrada

DIVADLO V TRÁVĚ

DÍRA U HANUŠOVIC

LÍBÁNKY

TŘI BRATŘI

VEJŠKA

PÁNI KLUCI

Středa 8. července / od 21. hodin / Nám. T. G. Masaryka

Středa 22. července / od 21. hodin / Nám. T. G. Masaryka

Středa 5. srpna / od 21. hodin / Nám. T. G. Masaryka

Středa 19. srpna / od 21. hodin / Nám. T. G. Masaryka

Středa 9. září / od 20. hodin / Klášterní zahrada

LETNÍ KINO

POZNÁVÁME PAMÁTKY 
ZA LETNÍCH ÚPLŇKŮ

Neděle 2. srpna / 13.00 hod. / Městský stadion
Keramička, Babouci, Temelínka, Ištvánci, Černovická Dechovka, 
Šumavská Osmička

BECHYŇSKÝ FESTIVAL 
DECHOVÝCH HUDEB

Pátek 14. až neděle 16. srpna 

BECHYŇSKÉ DOTEKY

Čtvrtek 2. a pátek 31. července a sobota 29. srpna 

MUZEUM
LIDÉ OD VODY 
– plavecké historky z Vltavy a Otavy

Pátek 19. června / 16.00 hod. / Městské muzeum
Křest druhého vydání, autogramiáda a beseda s autory knihy 

Velkovou a Fröhlichem. Kniha je věnovaná panu 
Václavu Husovi z Bechyně, bývalému vltavskému a otavskému 
voroplavci.

Radkou Jiřím 



KINO BECHYNĚ ČERVEN 2015 

Více informací a rezervace vstupenek: www.kinobechyne.cz

+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

Taneční večery kavárna:
Vždy 19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč

2. 6. úterý Mr. Driver
7. 6. sobota Countrio
9. 6. úterý RM band

11. 6. čtvrtek Allegro
13. 6. sobota Cora
14. 6. neděle Technicz
16. 6. úterý Echo
18. 6. čtvrtek Allegro
20. 6. sobota Mr. Driver
23. 6. úterý RM band
25. 6. čtvrtek Technicz
27. 6. sobota Countrio
28. 6. neděle Cora
30. 6. úterý RM band

Taneční večery sál:
Vždy 19.30–23.00 hod.
Vstupné 35 Kč

5. 6. pátek Mr. Driver
12. 6. pátek Ševětínka
19. 6. pátek Technicz
26. 6. pátek Ševětínka

Písnička – sál – určeno k poslechu
Vždy 19.30–21.00 hod.
Vstupné 30 Kč

1. 6. pondělí Malá Muzika
8. 6. pondělí Escalona

15. 6. pondělí Luňáčci
22. 6. pondělí Hašlerky
29. 6. pondělí Mr. Driver

HOTEL A RESTAURACE 

PANSKÁ
červen

5. 6. od 20.00 

Karaoke párty 
pravá letní zábava s vašimi přáteli!, 

vstupné dobrovolné

12. 6. od 19.00 
terasa restaurace Panská 

COVERTRIO 
ke kořenům rocku, vstupné dobrovolné

17. 6. od 19.00 

Sametové tóny saxofonu 
Martina Vaverky 

jazzové, swingové a dixieland melodie, 
vstupné dobrovolné

26. 6. od 20.00 

Karel Dvořák 
bechyňský patriot již podruhé na Panské!

vstupné dobrovolné

info@resort-bechyne.cz, tel.:381 211 235

Sledujte i náš Facebook! 
facebook.com/hotelpanska

2. ÚTERÝ V 17.00

ZEMĚ ZÍTŘKA
Sci-fi / rodinný – USA představuje 

Napínavý dobrodružný snímek 
v hlavní roli 

s Georgem Clooneym.
130 minut, český dabing,

přístupný od 12 let, 120 Kč

4. ČTVRTEK VE 20.00

DIVOKÁ DVOJKA
Akční / komedie – USA

Reese Witherspoon v roli policistky, které 
svěří do ochrany klíčového svědka 
v procesu s mafiánským bossem. 

Svědek je sexy manželka místního 
drogového dealera (Sofía Vergara).

88 min, český dabing,
přístupný od 12 let, 110 Kč

5. PÁTEK V 17.00

SEDMERO KRKAVCŮ
Pohádka – ČR, SR

Pohádkový příběh vychází z klasické 
pohádky Boženy Němcové. 
Scénář a režie – Alice Nellis.

97 minut, mládeži přístupný, 120 Kč

9. ÚTERÝ VE 20.00

DRUHÁ MÍZA
Komedie – USA

Al Pacino jako stárnoucí rocková hvězda 
Danny Collins chytá druhou mízu po 

přečtení dopisu, který mu kdysi napsal 
John Lennon. Film byl inspirován 

skutečnou událostí.
106 min, české titulky,

přístupný od 12 let, 100 Kč

11. ČTVRTEK V 17.00 A VE 20.00

JURSKÝ SVĚT
Dobrodružný – USA

Jurským parkem projdou milióny 
nadšených návštěvníků. Jenže vedení 
parku chce park ještě víc zatraktivnit. 

A v tu chvíli přijdou komplikace.
125 min, český dabing, 

přístupný, 120 Kč

12. PÁTEK VE 20.00

ŠPIÓN 
Komedie – USA

Špionážní komedie vás nenechá 
vydechnout a má našlápnuto k tomu, 

aby se stala nejlepší komedií léta. Hrají: 
Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude 

Law, Rose Byrne
120 minut, český dabing, 

přístupný od 12 let, 120 Kč

16. ÚTERÝ VE 20.00

INSIDIOUS 3: POČÁTEK
Horor – USA

Zatím vůbec nejtemnější příběh ze světa 
série Insidious zavádí diváky zpátky do 

nepozemského světa duchů.
97 minut, české titulky, 

přístupný od 15 let, 120 Kč

společnosti Disney 

18. ČTVRTEK VE 20.00

ANDÍLEK NA NERVY
Romantická komedie – ČR

Čtrnáctiletá Viktorie si musí po smrti 
matky vybrat, zda žít v dětském domově, 
nebo na malé vesnici s otcem, kterého 
nikdy neviděla. Venkovské prostředí na  
ni zpočátku působí jako zoo plné exotů. 

Do rodinného souboje je postupně 
zatažena celá vesnice.

105 minut, 
přístupný od 12 let, 110 Kč

19. PÁTEK VE V 17.00

HURÁ NA FOTBAL!
Animovaný / rodinný – Španělsko, 

Argentina, Indie
Originální animovaný snímek pro celou 
rodinu není jen filmem o stolním fotbale; 
není to ani film o skutečném fotbale. Je 
to především příběh o lásce, přátelství 

a překonávání problémů v životě.
106 minut, český dabing, 
mládeži přístupný, 100 Kč

23. ÚTERÝ VE 20.00

SEJMI PRESIDENTA
Akční / dobrodružný – VB, Německo, 

Finsko
Poté, co teroristé sestřelí letadlo Air 

Force One, prezident Spojených států 
(Samuel L. Jackson) zůstává napospas 
divočině. Zachránit  13letý kluk 
Oskari z domorodého kmene, který se 

chystá složit zkoušku dospělosti.
90 min, české titulky, 

přístupný od 12 let, 100 Kč

25. ČTVRTEK VE 20.00

VINCENTŮV SVĚT
Komedie – USA

V dlouho očekávané filmové verzi 
cenami ověnčeného úspěšného seriálu 
kanálu HBO „Vincentův svět“ se opět 

sejdou herci z původního seriálu.
104 min, české titulky, 

přístupný od 15 let, 100 Kč

26. PÁTEK V 17.00

MIMONI
Animovaná komedie – USA

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč 
vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí 

Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, 
padouchovi s velkým P? Odpověď 

přináší animovaná komedie Mimoni.
137 min, český dabing, 

mládeži přístupný, 120 Kč

30. ÚTERÝ VE 20.00

TEMNÉ KOUTY
Mysteriózní thriller – Francie

Adaptací knižního bestselleru slavné 
spisovatelky Gillian Flynn. Tou první bylo 

rafinované kriminální drama Zmizelá. 
V hlavní roli exceluje Charlize Theron.

104 min, české titulky, 
přístupný od 15 let, 110 Kč

 ho může
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+ BRANNÝ 
DEN 
U VOJENSKÉ 
POSÁDKY

Ve středu 29. 4. se žáci 
druhého stupně pěšky vydali 
na letiště, kde si pro ně a pro 
děti ze ZŠ Fr. Křižíka 
a Sudoměřic vojáci 15. že-
nijního pluku připravili pestrý 
a náročný program. 

Ten zahrnoval šest sou-
těžních stanovišť, ukázky 
MUSADO a vojenské tech-
niky. Stanovištěm č. 1 byla 
překážková dráha.  Na 
druhém stanovišti nachystali 

odměny a vojenské Tatry je pak odvezly pyrotechnici detekci ukryté munice a jejích 
zpátky na bránu k připraveným autobusům. fragmentů. Následující zastávka patřila 
Dětem se den na letišti velmi líbil a odnesly si chemikům a nacvičovala se tu záchrana 
mnoho zajímavých informací a zážitků. člověka zasaženého nervově paralytickou 

Proto bychom touto cestou chtěli podě-látkou. Na stanovišti zdravotní služby si děti 
kovat všem vojákům, kteří se na přípravě procvičily základy první pomoci. Výzbroj 
celé akce podíleli a doufáme, že se někdy a spojovací technika byla k vidění na 
v budoucnu při podobné příležitosti opět stanovišti č. 5 a nakonec si zájemci 
shledáme.vyzkoušeli střelecký laserový trenažér a také 

veslařský trenažér. Po absolvování všech Mgr. M. Kodadová
disciplín byly pro děti připraveny malé 

+METEOROLOGIE

V dubnu se konal projektový den 
„Meteorologie“. Byl určen pro žáky druhého 
stupně naší školy. Odborný výklad a násle-
dující besedu si připravil pan inženýr Václav 
Kubišta, který jako meteorolog dlouhá léta 
pracoval na místním letišti, tak i v Praze na 
Ruzyni. 

V úvodu připomněl historii tohoto oboru, 
rozdělení meteorologie a následně se 
zabýval jevy, které tento obor provází. Dále 
proběhla atmosféra Země, meteorologické 
stanice (sondy, radiolokátory, lodě…). 

Ve druhé části besedy se žáci více 
seznámili s meteorologickými mapami, 
matematickými modely a příklady extrém-
ního počasí v České republice a ve světě 
(cyklony, tornáda…). Závěr besedy již patřil 
předpovědi počasí a modelům, které se 
k předpovědi používají. Ještě jednou 
děkujeme panu inženýru Kubištovi za 
zajímavou přednášku a doufám, že se 
podobná akce může někdy v budoucnu 
opakovat. 

Mgr. Milan Petr

+
elektrárně v České republice – Dlouhé ŠKOLNÍ EXKURZE: 
Stráně. Měli jsme odbornou exkurzi o této 

DLOUHÉ STRÁNĚ vodní elektrárně. Průvodci nás seznámili 
s informacemi a ochotně odpovídali na 

V pondělí 4. a úterý 5. května jsme se dotazy. Vše od historie, až po současnost. 
zúčastnili exkurze do Zlína a na Dlouhé Po krátké přednášce nás průvodci zavedli do 
Stráně. Jelo dvacet vybraných žáků ze tunelu s barevnými dekoracemi vedoucí do 
sedmé, osmé a deváté třídy a v Táboře ještě turbínové kaverny. V kaverně jsou umístěny 
přistoupili žáci SPŠ strojní a stavební. Tato dvě 24 metrů vysoké turbosoustrojí s reverz-
akce se konala v rámci projektu: Rozvoj ními Francisovými turbínami, každá má 
technického vzdělávání v Jihočeském kraji. výkon 325 MW. Nakonec jsme  s průvodci 

Nejprve jsme jeli do Zlína navštívit jeli autobusem prohlédnout dolní a horní 
společnost TAJMAC-ZPS, kde je vývoj, nádrž, kde to bylo opravdu úžasné. 
výroba a prodej obráběcích strojů. Po rozdě- Jsem velmi rád, že jsem se této naučné 
lení do dvou skupin, nám průvodce vysvětlil a zajímavé exkurze mohl zúčastnit. S nadše-
a ukázal proces výroby těžké a lehké ním a plný zážitků jsem si v autobuse cestou 
mechaniky. Poté jsme šli do vedlejší budovy, domů uvědomil, jak jsem nádherně prožil 
kde jiný průvodce vysvětlil jednotlivé hori- tyto dva dny. 
zontální, vertikální a portové obráběcí stroje.

Michal Novák 9.APo exkurzi jsme nastoupili do autobusu, 
který nás odvezl k Baťovu muzeu (mrako-
drap). Mrakodrap má 17 pater a výšku 
77,5 m. Nejvíce mě zde zaujal Baťův výtah 
a nádherný výhled z této budovy. Večer jsme 
přijeli do hotelu Dlouhé Stráně, kde jsme byli 
ubytováni do druhého dne.

Ráno po vydatné snídani jsme jeli na 
exkurzi o nejvýkonnější přečerpávací vodní 

si

+ OVOV – OKRESNÍ 
KOLO TÁBOR

Na okresním kole Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů v Táboře dosáhla naše 
škola velkého úspěchu, když v soutěži 
družstev skončila na výborném 2. místě!!! 
V konkurenci 10 škol okresu Tábor nás 
předstihla pouze sportovní základka 
Zborovská Tábor. Soutěžilo se v těchto šesti 
disciplínách: 60 m, 1000 m nebo driblink, 
trojskok snožmo, hod medicinbalem, kliky za 
2 minuty a švihadlo. Na úspěchu družstva se 
podíleli tito žáci: Michal Strejc, Filip Horský, 
Filip Tíkal, Václav Šťástka, Petra Pospěcho-
vá, Karolína Mášková a Aneta Jílková. Mezi 
jednotlivci ročníku 2002 zvítězil s obrovským 
náskokem Michal Strejc, který např. dokázal 
za 2 min. udělat 158 kliků!!! Zlatou medaili 
vybojoval také Filip Horský v ročníku 2003 
a mezi děvčaty dosáhla na bronz Kája 
Mášková! Ostatní závodníci předvedli také 
vynikající výkony a doufejme, že se jim bude 
takhle dařit i na krajském kole. Všem bych 
chtěl poděkovat za vzornou reprezentaci 
naší školy!

Mgr. Jan Pazourek 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

Ve čtvrtek 7. května jsme se vypravili na výlet do Rakouska. Ráno v sedm hodin 
pro nás přijel před školu autobus. Jela s námi i táborská škola Mikuláše z Husi. Kolem 
deváté hodiny jsme přejeli hranice s Rakouskem. Zanedlouho jsme už viděli Alpy 
a Hallstattské jezero. Byla to nádhera. Ve dvanáct hodin jsme byli na místě. Vyjeli 
jsme lanovkou do solného dolu. Po dlouhém výšlapu se nás ujala paní průvodkyně 
a dala nám oblečení, které trochu připomínalo pyžamo. Dostali jsme ho proto, 
abychom se mohli svézt po dvou dlouhých dřevěných skluzavkách. Prošli jsme důl, 
viděli jsme i jezero a asi na třech místech jsme zhlédli ještě filmy. Třeba o vzniku 
solné hory nebo o práci dělníků v dole. Zpět na světlo jsme vyjeli malým vláčkem. 
Poté jsme sestoupili do města, kde jsme měli rozchod a možnost prohlédnout si 
náměstí a okolí jezera. Pak už pro nás přijel autobus a jeli jsme dále k Dachsteinu. 
Tam jsme vyběhli z autobusu, abychom si vyfotili tu nádheru. Když jsme se vraceli 
k autobusu, našli jsme zbytek sněhu a začali se koulovat. Všichni jsme byli mokří, ale 
i přesto nás pustili si sednout. A jeli jsme domů. Všichni si po cestě vyprávěli zážitky 
a vzpomínali na tu krásu.

Kateřina Wolfová z 9.A

+MAPA ŠKOLY

Zaměstnanci naší školy, naši žáci i rodiče 
našich žáků si určitě vzpomenou, že v měsíci 
únoru vyplňovali dotazníky, které měly 
posloužit k vytvoření obrazu, jak se na naši 
školu jednotliví respondenti dívají.

Odevzdané dotazníky zpracovala spo-
lečnost SCIO a vznikla tak velmi zajímavá 
studie o naší škole – Mapa školy. Hlavním 
výstupem je zmonitorování spokojenosti 
žáků, jejich rodičů i samotných zaměstnanců 
s chodem školy. Společnost SCIO zpraco-
vala mapu školy již pro 128 škol, takže studie 
poskytuje i možnost srovnání naší školy 
s ostatními školami v České republice.

Škola od začátku chtěla, aby studie měla 
co nejvyšší vypovídací hodnotu, proto jsem 
velmi rád, že vyplněné dotazníky odevzdala 
většina respondentů a chtěl bych především 
poděkovat rodičům žáků naší školy, že se do 
tohoto výzkumu zapojili v  tak velkém počtu.

Návratnost dotazníků: 

Celá studie nedopadla pro naši školu 
vůbec špatně. Ve srovnání s ostatními 
školami hodnotí rodiče, žáci i zaměstnanci 
školy většinu zkoumaných oblastí pozi-
tivněji, než je tomu na ostatních školách. Ze 
studie například vyplývá, že:

Rodiče si nejvíce váží přístupu učitelů 
k žákům, přístupu učitelů k rodičům a kvality 
výuky. V oblasti chování a výchovy pak 
rodiče hodnotí školu spíše pozitivně (5,63 
bodů ze 7 možných) a naše škola v této 
oblasti byla rodiči hodnocena lépe než 72 % 
ostatních zúčastněných škol.

Žáci naší školy si nejvíce váží svých 
kamarádů a spolužáků, dále pak akcí, které 
škola pořádá a vybavení školy ke sportování 
a možnosti ho využívat. Žáci 1. stupně 
hodnotí atmosféru ve škole pozitivně (2,83 
bodů ze 3 možných). Naše škola tak tímto 
výsledkem předstihla 69 % sledovaných 
škol. I žáci 2. stupně hodnotí školní 
atmosféru pozitivně (3,37 bodů ze 
4 možných) a pouze na 4 % škol hodnotili 
žáci 2. stupně svou školu ještě lépe. 

Učitelé si váží výzdoby školy a vybavení 
tříd, přátelských vztahů mezi učiteli a žáky a 
kvalitního vybavení školy pomůckami, 
počítači, interaktivními tabulemi. Z pohledu 
množství získaných znalostí či přípravy na 
příjímací zkoušky hodnotí učitelé naši školu 
6,1 body ze 7 možných. Pouze 5 % škol je na 
osvojování faktů a přípravu na příjímací 
zkoušky zaměřeno ještě více.

Pokud vás výsledky studie zajímají, 
najdete celou Mapu školy na hlavním panelu 
našich stránek http://www.zslibusina.cz. 

Vedení školy se po podrobném 
prostudování materiálů zaměří na oblasti, ve 
kterých by se mohl obraz školy ještě zlepšit.

Mgr. Milan Kožíšek, 
ředitel školy

Skupiny respondentů Naše škola (počet) Naše škola (%) Ostatní školy (%)

Žáci 1. stupně 126 96,2 % 89,1 %

Žáci 2. stupně 86 97,7 % 88,4 %

Učitelé 18 100 % 81,3 %

Rodiče 199 90,9 % 70,4 %

Provozní zaměstnanci 5 100 % 82,3 %

+ ATLETIKA NA ZŠ 
FRANTIŠKA KŘIŽÍKA: 
POSTUP NA KRAJ V 
POHÁRU ROZHLASU

S příchodem jara byly zahájeny i školní 
sportovní soutěže. Řady z nich se zúčastnili 
i mladí atleti a atletky ze „Staré školy“.

Již na konci dubna se početná skupina 
zúčastnila Dětské atletické ligy v Táboře, 
kde Anička Lašáková a Tereza Henslová 
získaly bronz na šedesátce. 

Poté se šestnáct sprinterů a sprinterek 
z 2.–5. třídy zúčastnilo premiérově Štafeto-
vého poháru, soutěže, ve které dětí závodí 
ve dvou štafetových závodech 8× 100 m 
a 8× 200 m. Bechyni reprezentovali Michal 
Breit, Matěj Burda, Monika Hovorková, Erika 
Študlarová, Kateřina Vesecká, Nikola 
Novotná, Jindra Duda, Tomáš Tille, Iveta 
Zemanová, Tereza Chytilová, Milan Slavě-
tínský, Ondra Herza, Radek Duda, Monika 
Novotná, Alex Kmentová a Martin Procház-
ka. Tento tým vybojoval celkově 9. místo. 

14. května soutěžili sportovci z druhého 
stupně v Poháru rozhlasu. Nejvíce se dařilo 
družstvu mladších žákyň, které obsadily 
skvělé 3. místo, což jim zajistilo postup do 
krajského finále. Úspěšný tým tvořily Tereza 
Henslová, Veronika Schmidtová, Michaela 
Flekalová, Petra Kolmanová, Kateřina 
Kratochvílová, Eliška Škopková a Anička 
Lašáková. Dobře reprezentovali i starší žáci 
(7. místo), mladší žáci (6. místo) i starší 
žákyně (13. místo).

I následující dny a týdny budou doslova 
nabity dalšími atletickými soutěžemi. Na 
mladé sportovce čekají atletické čtyřboje, 
atletické olympiády v Bechyni a v červnu pak 
lehkoatletický přebor základních škol okresu 
Tábor. 

Ruda Blažek

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Základní škola Františka Křižíka 
zve širokou veřejnost již počtvrté 

na výstavu 

Vernisáž proběhne 1. června 
v 1. patře školy v 16.30 hod.

Výstava potrvá do neděle 21. června a 
bude přístupná v pracovní dny 

od 8.00 do 16.00 hod 
a v neděli od 13.00 do 16.00 hod.

PO STOPÁCH NAŠICH 
MLADÝCH UMĚLCŮ 

+ POZNÁVÁME 
RAKOUSKÉ 
ALPY
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+

přímo do street artu zapojili 
i my. Vyšli jsme ven na 
školní pozemek a dvůr. 
Tam jsme hledali různá 
místa vhodná ke street 
artu. Každý z nás si našel 
místo pro svůj výtvor. 
Zatím jsme si udělali jen 
náčrty, jak by výsledná 
úprava vybraného místa 
měla vypadat podle naší 
p ředstavy.  V íc  jsme 
bohužel zatím nestihli. Za 
dva týdny budeme v práci 
pokračovat a dovedeme ji 
k finální podobě. Pak naše 
výtvory vyfotíme na kon-
krétním místě, které jsme 
si vybrali, a fotky pošleme STREET ART

panu profesorovi. Street art je pouliční 
umění, kdy umělec vidí třeba na zdi skvrnu 
a něco k ní doplní. 

V úterý 12. května byl pro mne ve škole Já jsem si našel na první pohled ne moc 
dlouhý den. Bylo odpolední vyučování pěknou, opravenou, ale šedou skvrnu na 
výtvarné výchovy. Ovšem nebyla to oby- zdi. Hned jak jsem ji uviděl, tak bylo jasné, co 
čejná výtvarná výchova. Přijel k nám do udělám. Uviděl jsem v ní ponorku. Pan 
školy francouzský profesor Jean Christophe profesor mi poradil, že stačí, když k té skvrně 
Fort z College de Martinet. První hodinu dodělám jen okna, periskop a turbíny. 
jsme si povídali a ukazovali různé výtvory Tyto dvě hodiny mě bavily úplně nejvíce.
street artu. Celé vyučování probíhalo Zdeněk Šobr z 9. A
v anglickém jazyce. Druhou hodinu jsme se 

+ PYTHAGORIÁDA

Tradičně se žáci naší školy zapojili do 
letos již 38. ročníku matematické soutěže 
Pythagoriáda. Koncem března museli 
páťáci, šesťáci, sedmáci i osmáci projít 
sítem školního kola. Své logické myšlení 
nejlépe prokázali Štepán Roman (5.A), 
Simona Meyerová (6.A), Denisa Procház-
ková (6.A), Jan Vladimír Podlipný (6.A), Filip 
Řezáč (7.A), Tomáš Hána (8.A) a Zdeněk 
Macháček (8.A). Všichni postoupili do 
okresního kola a 13. května se vypravili do 
Tábora změřit síly se svými vrstevníky. 
Jejich úkolem bylo poprat se s 15 zapeklitými 
úlohami a vedli si opravdu velmi dobře. 
Nejlépe přemýšlel a počítal Tomáš (6. místo 
ze 46 soutěžících), Filip skončil ve své 
kategorii na 10. místě, šesťáci Simča 
a Honza se společně umístili na 6. místě 
a hned za nimi jen o bod méně měla Denča. 
Všichni výše jmenovaní a také Štěpán se 
stali úspěšnými řešiteli okresního kola 
a směle se mohou srovnávat se studenty 
víceletých gymnázií. Přejeme hodně úspě-
chů v dalších soutěžích. Konkrétně Štěpá-
novi budeme držet palce v celorepublikovém 
finále soutěže Eurorebus Junior v Praze.

Jana Meyerová 

VÝSTAVA ZUŠ 
V MUZEU

V pondělí 11. května 
2015 v 17 hodin byla 
v Městském muzeu v Be-

chyni slavnostně zahájena výstava výtvar-
ného oboru ZUŠ Václava Pichla. Po 
hudebním úvodu, který byl v režii paní učitel-
ky Jany Albrechtové, jejích žáků a zobco-
vých fléten, několika slovech správkyně 
muzea Jany Janáčkové a mých a velkole-
pém občerstvení, byla otevřena již tradiční 
výstava výtvarného oboru v závěru školního 
roku. 

Letos spojuje tři výstavy. První se jmenuje 
„Možnosti spojení“ a je onou tradiční závě-
rečnou, která ukazuje, jaký kus výtvarné 
práce děti za rok urazily. Druhou je Výstava 
absolventů výtvarného oboru I. cyklu 
a shrnuje tvorbu dětí, vytrvale se věnujících 
výtvarnému oboru již 9 let na naší škole. 
A třetí je souborem 12 archů nazvaných 
„Papíroví poslové“, souborem řešícím feno-
mén obálky. Ten byl již vystaven v AJG 
v Hluboké nad Vltavou v rámci projektu 
„Přišla už pošta?“. Zde byl vybrán jako jeden 
z nejlepších k vystavení v Poštovním muzeu 
ve Vyšším Brodě a bude reprezentovat naši 
školu a naše město od 20. 6. do 30. 9. 2015. 

Všem účastníkům vernisáže, vedení 
městského muzea, žákům, jejich rodičům, 
prarodičům jakož i všem našim příznivcům 
děkuji.

Za výtvarný obor Mgr. Ivana Blažková

ZUŠ Václava Pichla zve 
ve čtvrtek 4. června 2015 

od 13 do 17 hodin na

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Vyučujeme výtvarný, hudební a literárně-

dramatický obor.

Studentem se může stát každý od 5 do 99 let

ZPRÁVIČKY Z JAHŮDKY

V MŠ Jahůdka se konal zápis dětí na příští školní rok. Přihlásilo se zatím 
65 dětí a p. ředitelka věří, že všem tříletým bude vyhověno. V MŠ probíhají 
opravy střech a zateplování obou budov. Do areálu není dovoleno vjíždět 

a rodiče byli poučeni o bezpečnostních opatřeních pro předcházení 
úrazům. 

Děkujeme všem rodičům, kteří podpořili naši akci „Rej čarodějnic“ a vybavili děti 
nápaditými převleky. Děti zhlédly pohádku Čarodějnice Malča a hudební představení Písně z 
pohádek s čarodějnicí Elvírou. 

Třídy Broučků, Lišáků, Žluťásků a Kuřátek navštívily zvířátka v Agru Březnice a obdivovaly 
nový automatizovaný kravín a velké traktory. 

Všechny děti čekají nové zážitky z výletů a oslavy Dne dětí spolu s rodiči na zahradě MŠ. 

Několik předškoláků nás bude reprezentovat na sportovní soutěži Polisiáda 2015 v Táboře 
a ostatní si vyzkouší orientaci na Dopravním hřišti v Táboře. 

Další akce a fotodokumentace z naší školy naleznete na www.msjahudka.cz.
Dana Turečková
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+Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Vybral Martin Gärtner

Zátopy na Slovensku. Povodně 
způsobily i závažná rozvodnění hlavních 
řek jako je Váh, Dunaj, i ostatních 
slovenských řek. Protržení ochranných 
hrází u Komárna, s mnoha tisíci – 
milionovými škodami – na majetku 
obyvatel oblasti, kteří v mnoha případech 
zachraňovali jen holý život a přišli prakticky 
o všechno, vyvolaly mocnou vlnu solidarity 
i ochoty pomoci. Žel bohu našli se však 
i lidé, že odmítli z hlediska osobní lakoty 
i nacionálních hledisek.

Od 1. 7.1965 byl zrušen v Bechyni 
stavební odbor výstavby 1. stolice jako 
zřejmě nadbytečný, jako protiklad v rámci 
akce „zvýšení pravomoci nár. výborů“ 
a proto občane, vzhůru do Tábora 
a zameškej celý den… úřad je pro lidi.

Dne 14. července byla uskutečněna 
beseda s představiteli hrdinného lidu 
Vietnamu – Fronty národního osvobození 
v lázních. Vzhledem k málo vhodnému 
časovému termínu v 16.30 hodin odpo-
ledne byla beseda málo navštívena. Ze 
zasedání, které vyznělo na podporu 
hrdinného lidu Vietnamu, byla odeslána 
protestní resoluce vládě Spojených států – 
velvyslanectví Praha.

V Bechyni LP duben 2015

Lázeňské elegie
V dubnu, takhle jednou zrána, do lázní 

jsem vyjela, Bechyně je dnešním cílem, 
abych se zde léčila. V ruce hůlky, v duši víru, 
rychle z auta vylézám, nemohu se vyna-
dívat, kde se právě nalézám. Olga již mě 
vlídně zdraví, zve do svého náručí, s důvě-
rou pak vcházím v nitro, co mi asi nabízí? 
Nejdřív klíče, poté oběd a pak rychle k lékaři, 
prohlídka je nadčasová, babce koupel 
postačí. A to jsem se zmýlila, když lékařka 
pravila: co vás bolí, kde to píchá, všechno 
tady spravíme, za měsíc se nepoznáte, to 
vše tady umíme. Dostala jsem památníček, 
kde mi všechno napsala, prý jsem lehce 
sklerotická, to abych se vyznala. Všechno 
pěkně polopatě, dostatečný mezičas, zábal, 
koupel, bio lampa, na všechno je tady čas. 
Personál je suprový, ochotně všem vyhoví, 
jednotlivě nelze popsat, je jich tu jak 
včeliček, milí, vlídní, pracovití, zázračných to 
ručiček. Paní doktor Pěnková, ta je přímo 
ohromná, prý i rýmu vyléčí, bravurně a bez 
řečí. Jenom bazén nenapíše, nemá prý v nás 
důvěru, že jsme vesměs těžké váhy, 
a umíme jen čubu (bazén mimo provoz). 
Kultury je také dosti, výběr přímo ohromný, 
nelze k tomu nic dodati, programy jsou 
nádherný. A co zdejší kuchyně, vaří přímo 
ohromně, též jim píšu jedničku a přidávám 
hvězdičku. A co říci závěrem, všem Vám 
přeji zdraví jen, samé hodné pacienty, co se 
Vám zde svěřují, v podstatě jsou všichni 
hodní i když někdy brumlají. Děkujem Vám 
lidičky, necháme zde berličky. Za rok jenom 
na údržbu, rádi všichni přijedem, tím se loučí 
jedna z mnohých, co tu byla měsíc jen. 

B. Máchová
Sezimovo Ústí 1

Myslím, že mottem Vaší práce je:
„Když je práce potěšením, život je 

štěstím.“

+ ZA 
LETECKOU 
HISTORIÍ

Na slavnostní otevření 
leteckého muzea v Praze – 
Kbelích se vypravila i 
delegace Svazu letců ČR z 
Bechyně. 

K romě  o f i c i á l n í ch  
činitelů armády, velitele 
vzdušných sil generála letecké dokumentace včetně leteckých 
Libora Štefánika a ministra obrany Martina modelů a odznaků.
Stropnického se zúčastnilo této akce velké Při každé takové akci dochází k milým 
množství příznivců letectví z celé ČR. setkáním s přáteli. Hlásili se k nám ti, kteří 

Prošli jsme podrobně celý areál, ale Bechyni už dávno opustili, ale rádi na léta 
každý z nás se těšil hlavně na ten „svůj zde strávená vzpomínají. V průběhu 
létající aparát“. Také jsme splnili přání naší prohlídky jsme potkali i další návštěvníky 
členky, vojenské pilotky p. Šťastné, která se z Bechyně.
nemohla zúčastnit, a symbolicky jsme Závěrem nám v přátelském rozhovoru 
pozdravili jejího K 65 – Čápa. (viz foto) velitel vzdušných sil naznačil další chystaná 

Celá expozice je dobře udržovaná a dopl- překvapení pro budoucí návštěvníky.
ňovaná. Názorně ukazuje na historických Proto kdo má letectvo a jeho historii rád, 
letounech vývoj našeho letectví od roku ať neváhá, vstup je zdarma.
1918 až po dnešek.

Za odbočku č.5 Svazu letců Letos byla expozice rozšířena o další 
Otto Waldhausprostory v hangárech i na stojánkách ve 

starém Letově. Muzeum nabízí také spoustu 

+
labutě. Nebo jeho ukázková bordelmamá Honza Bakule
v písni „Když v báru houstne dým“. 
A nesmím zapomenout na jeho muzicíro-
vání, na jeho trpělivost se souborem 

Jen ten, kdo si dokáže ze sebe dělat „Zářeščat“. Vzpomínám na naše společné 
legraci, je osobnost. zpívání písně „Cvočkářem byl Danda“. 

Dožil se sedmdesáti devíti a mně bylo Harmonika byla prostě jeho velká láska.
potěšením, že jsme si říkali Ty. Miloval svou ženu, a když jej opustila, 

Stále ho vidím při jeho nezapome- bylo mu hodně smutno.
nutelných Zprávách o stavu Zářečí, kterou Jeho krásná chalupa jako první 
zahajoval každou pouť. Stal se vítězem obdržela hrdý titul Zářečská barabizna. 
soutěže o nejkrásnější nohy (šly řeči Jen se běžte podívat a pochopíte, s jakou 
o početnosti jeho příbuzných). Dokázal se láskou byla opečována.
honosit tituly knížepán, blaťácký kulak, Určitě jsem zapomněl na milion věcí, 
žabí muž i král Hermelín. Stačilo mu ale já si vzpomenu. Ano, Honza byl člověk, 
zdvihnout knír a s grácií pokynout lidu. který více dával, než bral.

Jak nám bylo krásně se zářeckými Tak Honzo ahoj, budeš mi chybět.
mužorety. Obvykle jsme rozráželi vzduch, 

Martin Gärtner, vlastně Hugo, 
ale i tady vynikal. Jeho ztvárnění umírající 

květen 2015
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Když duši bolí v kříži
Vystudoval technický obor. Myslí formál-

ně přehledně. V určitém příhodném čase se 
setká s dobře ohraničenou filozofickou, psy-
chologickou nebo náboženskou myšlenkou. 
Infikuje jej. Má záblesk neskutečna, rozšíře-
ní, vhledu, osvícení… Nikdy na ten exkluzivní 
zážitek nezapomene. Jde po kořeni toho 
zážitku. Studiem. Jenže studium filozofie, 
psychologie, náboženství je řehole. Často 
setmělý jazyk a málo jistot. Jedna pregnan-
tně srozumitelná myšlenka na stránku textu. 
Když to dobře dopadne. Navždy opustí 
původní texty autorů. Je jen otázkou času, 
kdy potká šestákovou literaturu dneška, 
která se jako filozofická, psychologická, ná-
boženská literatura tváří. Nachází svůj 
přístav. Tam na něho čeká objevení velké 
pravdy. Věda je arogantní vykladač světa 
a technika jeho ničitel. Prokleje rozum a uvěří 
v možnost emocionálního poznání světa. 
Odvrhne fyziku, ale i medicínu a sám pomalu 
zaujímá neomylné postoje charakterizované 
svéráznými výroky. Subatomární částice 
jsou chiméra, po antidepresivech je z člověka 
slintající stroj. Potřebuje-li odpověď na 
jakýkoli problém, dotazuje se svého srdce. 
Potom přijde etapa touhy pomáhat druhým. 
Pomoc vnímá jako svoji svatou povinnost. 
Náboj svaté povinnosti v skeletu neomylných 
pravd srší energií. „Maloměstský inženýrek 
s lehce umaštěnými vlasy“ (berte to jako 
typus) se poprvé v životě stává charismatický 
a dlouhodobě ho provází euforie. Potřebuje 
však také jíst. Hledá způsob, jak proklouz-
nout mezi terapeuty, psychologické poradce, 
kouče, léčitele. Často se mu to podaří. Má 
svoji praxi. Jaksi sama od sebe se mu tvoří 
intuitivní metodika evidující jeho úspěchy. 
Zobecňuje výsledky získané i ze vzorku 
o velikosti 1. Dosahuje, až na zanedbatelné 
výjimky, pozitivních výsledků. Později 
zázračně pozitivních. Kdesi v hloubi svého 
nevědomí ale ví, že jeho cesta byla pohodl-
ná. Aby si to nemusel přiznat, přichází s kon-
ceptem, že vše podstatné a zázračné je 
jednoduché a k vidění jaksi na dlani. Pouze 
oficiální přírodověda, filozofie, psychologie, 
náboženství se spikly a vše ze světovládných 
důvodů zatemnily. Další jeho vývojovou eta-
pu můžeme nazvat revizionismus oficiálního, 
tradičního. Již se nevysiluje nesouhlasem 
s teorií velkého třesku, již neoponuje konkrét-
nímu léku. Bojuje s jistotami, které stabilizují 
nám všem společný systém. Svět, ve kterém 
více či méně spokojeně žijeme. Stáváme se 
pro něho nepochopitelnými. Lidmi, kteří se 
sice dívají, ale nevidí. Jsme tedy méně než 
on. Vzniká v něm oprávnění nás vést, pro-
bouzet, edukovat. Pomalu se začíná cítit jako 
guru. Obklopují-li ho průměrní lidé s běžnými 
zájmy a starostmi, nenachází mnoho přívr-
ženců. Pár klientů ale vždy má. Jsou to 
typově titíž lidé, kteří docházejí za kartářkou. 
Někdy se stane, že mu udělají reklamu šíře-
ním zpráv, jak zázračně pomohl. Na skromné 
živobytí to může stačit. Nestane-li se tak, 
potom přijímá zaměstnání typu montér filtrů 
vody v domácnostech, nebo prodejce ekolo-
gických prostředků. Ztrácí charisma, opouští 
jej euforie, nastupuje pocit neuznanosti. Dál 
cítí povinnost šířit své myšlenky všude, kam 
přijde. Je vnímán jako podivín. Jednomu 
z tisíce podobných se podaří kariéra. Je 
pozván do televizního duelu s odbornou 
kapacitou. Světe div se, veřejnost často 
odbornou kapacitu vnímá jako aroganci.

PhDr. Jaromír Matoušek
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Ilustrované včelařství
Yves Gustin,

Nakladatelství Baobab

+
medných cukrů. Vzniká tak sádlovitá ČAS PLODŮ PRÁCE 
konzistence trvalého charakteru. Takovýto 

VČELAŘŮ JE ZDE… med se mnohem lépe zpracovává. Výborně 
se maže na chléb. Krystalizace medu je 
naprosto přirozeným přírodním procesem. „Najděte si svého včelaře.“
Řízenou krystalizací – pastováním včelař 
předchází snížením možností uplatnění A je to tady! Nadešel čas medobraní. 
medu pro konzumenta. Pastový med má Osobně se na něj vždy velmi těším. A jsem 
velmi mnoho předností: Je z prvních jarních vždy netrpělivý, jaká bude snůška. Také se 
nektarů plných síly, z těch nejkrásnějších těším na pomoc dětí a jejich zaujetí a hlavně 
a nejvoňavějších květů. Nezkrystalizuje nám na to, jak jsou úplně všude ulepené. Ještě 
do „kamenné“ konzistence. Má jemnější než popíšu med, chtěl bych podotknout, že 
a vyrovnanější chuť. medobraní je dost náročné, jak fyzicky tak 

Medovicový med neboli lesní. Vzniká časově, a tudíž výsledek je opravdu sladká 
složitějším způsobem. Mšice a jiní podobní odměna. 
živočichové nabodávají rostlinná pletiva, Med je hustá, sladká a lepkavá kapalina 
kterými proudí míza bohatá na živiny, hlavně vytvářená včelami sběrem a zahušťováním 
cukry. V době rozmnožování mají mšice sladkých šťáv. Med se skládá z fruktózy, 
velkou spotřebu bílkovin. Těch je ale v míze glukózy, vitamínů, solí, minerálních látek, 
relativně málo. Nasátou mízu tak mšice stopových prvků a enzymů. Zatímco cukr 
filtrují a přebytečný sladký roztok (medovici) může napomáhat působení mikrobů, med 
rozstřikují po okolí. Kapičky medovice sbírají naopak obsahuje složky, které chorobo-
nejen včely, ale také třeba mravenci. plodné zárodky ničí. Med můžeme rozdělit 
Vzpomeňme Ferdu Mravence, který mšice na tři typy, a to nektarový, medovicový a 
dokonce „choval“... smíšený. Osobně preferuji nektarový 

Včely jsou při snůšce věrné jednomu pastovaný a vřele mohu všem doporučit.
zdroji nektaru (či medovice) tak dlouho, Květový med neboli nektarový, často 
dokud z něj získávají sladinu. Vznikající med také nazývaný luční, pochází z nektaru 
tak většinou bývá jednodruhový, ale včelař rostlin. Většinou z květů, někdy také 
jej musí vytáčet krátce po skončení dané z mimokvětních nektárií. Včely – létavky 
snůšky. Jednodruhové medy mají svoji přinesou v medném váčku sladinu do úlu, 
jedinečnou chuť a vůni...kde ji předají úlovým včelám. Ty uloží řídký 

Z prvního medobraní je květový med, nektar do buněk a postupně jej přenáší, 
z druhého smíšený. Třetí medobraní bývá zahušťují a obohacují o výměšky svých žláz. 
medovicové. Klesne-li obsah vody, med v buňkách 

zavíčkují a skladují na bezsnůšková období, Chtěl bych Vám doporučit při vašem 
ten se nijak nekazí. Pastový med je vyráběn výběru med přímo od včelaře. Najděte si 
z prvních jarních medů ihned po vytočení. svého včelaře. Místní včelařská organizace 
Tyto medy jsou v převážné většině květové má okolo sedmdesáti členů. Odměnou vám 
a mají vysoký obsah glukózy, jednoduchého bude med z našeho krásného kraje a jistota 
cukru, který po několika dnech vytváří kvality. Informace o naši organizaci najdete 
krystaly, vinou kterých med velmi rychle http://vcelarstvi-zobechyne.webnode.cz/
krystalizuje. Pastování je řízená krystali-

Za ZO Bechyně zace, kdy se mechanicky, např. míchadlem 
Štěpán Ondřich – jednatelupevněným na vrtačce, vytvářejí během 

několika minut velmi jemné krystalky 



Dovolte mi se vrátit ve vzpomínce 
k 31. březnu 2015, kdy se Bechyní 
prohnal orkán Niklas a zanechal za 
sebou spoušť. 

Je třeba poděkovat všem, kteří se na 
odstraňování škod podíleli. Výsledky jejich 
profesionální práce byly znát v rozsahu 
několika málo hodin a nezbývá, než před nimi 
smeknout. Naše poděkování si jednoznačně 
zaslouží Jednotka dobrovolných hasičů 
Bechyně, Městské lesy, Bytenes a všichni 
ostatní, co přiložili ruku k dílu.

Děkujeme!!!
Marie Jahnová 

Fotografie pořídili obyvatelé města
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+ OSLAVY SVÁTKU 
SV. FLORIÁNA 
V BECHYNI

Každoročně začátkem května si připo-
mínáme svátek svatého Floriána, který je 
mimo jiné také patronem hasičů. V rámci 
oslav tohoto svátku již tradičně pořádá Sbor 
dobrovolných hasičů v Bechyni soutěž 
v požárním útoku, která letos připadla na 
sobotu 2. května.

Akce začala dopoledním kláním družstev 
mladých hasičů. Druhým rokem se tato 
dětská soutěž jmenuje Memoriál Vladimíra 
Kálala. Děti porovnaly svoje schopnosti 
a dovednosti ve třech věkových kategoriích. 
V přípravce zvítězilo družstvo Malšice B, 
druhé místo obsadilo družstvo Zhoř 
u Tábora B a třetí místo Zhoř u Tábora A. 
Týmy Bechyně obsadily 5. a 8. místo 
z celkového počtu 9 družstev. Do kategorie 
mladších žáků se přihlásilo 13 družstev. 
Zvítězily Slapy, druhé místo vybojovaly 
Drhovice a třetí místo Malšice A. Družstvo 
Bechyně obsadilo 9. místo. V kategorii 
starších žáků se utkalo 9 týmů. Zvítězil 
kolektiv Rybovy Lhoty, druhé místo vybojo-
valy Drhovice a třetí místo Slapy. Družstvo 

Zvítězily hasičky z Bezděčína, druhé místo Bechyně svůj pokus bohužel nedokončilo.
vybojovaly domácí ženy z Bechyně a třetí Soutěž v požárním sportu pokračovala 
místo hasičky ze Smrkova. Následně svoje odpoledne utkáním dospělých hasičů 
schopnosti porovnalo 8 týmů mužů. Zvítězilo O putovní pohár starosty města Bechyně. 
družstvo z Bezděčína, druhé místo získala Nejprve se v kategorii žen utkaly 3 týmy. 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

Želeč a třetí místo Zárybničná Lhota. 
Domácí muži obsadili páté místo.

Celkem se za podpory kamarádů hasičů 
i široké veřejnosti v Bechyni utkalo 42 druž-
stev, což dokazuje, že požární sport je stále 
velmi oblíbený a má svůj význam nejen jako 
fyzická příprava členů výjezdových jedno-
tek. Celá tato akce by se neobešla bez velké 
podpory sponzorů. Děkujeme především 
Jaderné elektrárně Temelín ze Skupiny 
ČEZ, dále pak Městu Bechyně a Kulturnímu 
středisku města Bechyně, kteří významně 
přispěli na zdárný průběh akce. V nepos-
lední řadě děkujeme všem sponzorům, kteří 
finančně i věcně podporují činnost a další 
akce mladých hasičů a sboru.

Petr Pokorný

+
montujeme regály a vybalujeme zboží. Od ROLNIČKA DĚKUJE 
června náš Obchod dobré vůle můžete 
navštívit v budově bývalé 8. ZŠ na Sídlišti 
nad Lužnicí v Táboře.

Diakonie ČCE – středisko Rolnička Děkujeme studentům Střední umělecko-
pořádala v dubnu 14. ročník veřejné pouliční průmyslové školy Bechyně za pomoc při 
sbírku v 11 městech jihočeského kraje. sbírce, nestálému dubnovému počasí, že 
V Bechyni jste mohli dobrovolníky ve žlutých k nám bylo milosrdné a celou dobu konání 
tričkách se zapečetěnou pokladničkou sbírky nám přálo a samozřejmě všem lidem 
potkat v pondělí 13. dubna. z Bechyně, kteří nám přispěli.

S velkým potěšením můžeme napsat, že Děkujeme!
v Bechyni lidé do našich pokladniček přispěli Vaše Rolnička
částkou 5.774,- Kč, výtěžek ve všech 

PS: Pokud máte doma nepotřebné, ale 11 městech byl 207.950,- Kč. Tyto peníze 
funkční věci, můžete je darovat Rolničce. My jsou určeny na Otevření obchodu dobré 
je oprášíme, vystavíme a prodáme vůle, tedy obchodu s věcmi z druhé ruky, 
v Obchodu dobré vůle. Takže nám pomůžete který dává práci lidem s postižením. Vznikne 
nejen finančně, ale hlavně dáte práci lidem zde 8 pracovních míst pro lidi s mentálním 
s postižením. V případě zájmu můžete kon-a kombinovaným postižením. Stavební 
taktovat vedoucí Obchodu dobré vůle na tel.: práce na obchodu byly již ukončeny a čás-
739 386 087 nebo na e-mailové adresetečně uhrazeny právě z výtěžku letošního 
obchodobchod@obchod@rolnicka.cz. ročníku Rolničkových dnů. 
Více informací se dozvíte na našich N y n í  n a k u p u j e m e  
webových stránkách www.rolnicka.cz.vybavení obchodu, 

+ POMÁHÁTE 
S DOBROU VĚCÍ

Před několika týdny vyhlásil Sbor 
dobrovolných hasičů Bechyně sbírku 
plyšových hraček. Díky Vaší pomoci se nám 
podařilo shromáždit velkou hromadu 
plyšáků nejrůznějších druhů a barev.

V úterý 28. 4. 2015 jsme navštívili dětské 
oddělení Nemocnice Tábor a předali první 
várku plyšových hraček.

Pozor, sbírka plyšáků dále pokračuje! 
Část plyšových hraček bude opět věnována 
dětskému oddělení Nemocnice Tábor, 
některé budou použity jako ceny na 
dětských soutěžích pořádaných SDH 
Bechyně. Plyšáky sbíráme v prodejně 
Galvína, Libušina ul., Bechyně.

Za Vaši pomoc děkujeme!

Petr Pokorný



+
tabulky obsadili bronzovou příčku. Nejvíce ÚSPĚŠNÝ START 
se dařilo Honzovi Hubkovi, který si ve všech 

BECHYŇSKÝCH disciplínách (koule, 100 m, dálka) vytvořil 
osobní rekordy. K bodovému zisku přispěli ATLETŮ DO LETNÍ 
dále Michal Prokop (osobní rekord v kouli), SEZONY Lukáš Tomaň (osobní rekord na 3000 m), 
David Tupý (jako žák nemohl absolvovat 

V květnu odstartovala letní část atletické vrhy, takže startoval na stovce a ve výšce), 
sezony a její zahájení se atletům Filip Pazdera (obětavý výkon na 110 m 
Bechyňského atletického klubu více než překážek) a Ruda Blažek (tři vítězství ve 
vydařilo. vrzích). Ženy a dívky nastoupily v barvách 

Již v hale se vyznamenal 6. místem Milevska a naše kvarteto Martina Drdová, 
z mistrovství České republiky koulař David Jana Drdová, Majda Blažková, Anička 
Tupý. Na svůj úspěch navázal hned Blažková přispělo k vítězství svého týmu. 
v prvních závodech: nejprve premiérově Martina vyhrála všechny vrhy, Jana zvítězila 
překonal patnáctimetrovou hranici a poté na 400 m, sestry Blažkovy zabodovaly ve 
10. května na krajském přeboru družstev vrzích.
dosáhl výkonu 15,85, což představuje nový Další závody na bechyňské atlety čekají 
krajský rekord žáků! I v dalších dosavadních v příštích týdnech a jistě se jim bude dařit 
závodech dosahoval lepších výkonů než jako na prahu sezony 2015.
v hale a v republikových tabulkách mu patří 

Rudolf Blažekprůběžné 2. místo.

Úspěchy přinesl i první start na Dětské 
atletické lize v Táboře, kde se nejvíce dařilo 
Tereze Henslové a Aničce Lašákové, které 
získaly bronzovou medaili na šedesátce.

Odstartovaly i soutěže družstev. Několik 
bechyňských atletů reprezentuje VS Tábor 
a i díky nim vybojovalo mužstvo mužů v prv-
ním kole druholigové soutěže v Klatovech 
2. místo. Vašek Toman bodoval hlavně 
v kladivu, které vyhrál, Michal Novák 
překonal opět šest metrů v dálce a skončil 
šestý a nakonec Honza Kabíček uspěl 
v trojskoku, se kterým teprve začíná. Muži 
BAK Bechyně již také absolvovali své 1. kolo 
soutěže. Na stadionu SK Čtyři Dvory 
v Českých Budějovicích podle předběžné 

+ KANOISTIKA 
– TJ JISKRA BECHYNĚ

Maratón – Na X. ročníku mezinárodního 
maratónu v Estonsku na řece Vöhandu 
dosáhl velkého úspěchu bechyňský kajakář 
Jan Pazourek. Po loňském 2. místě nechal 
tentokrát všechny soupeře za sebou 
a vybojoval vítězství v kategorii kajaků! 
V absolutním pořadí všech posádek skončil 
na 2. místě necelé dvě minuty za vítězným 
litevským deblkajakem. Trať dlouhou 100 km 
upádloval za 8:31 hod. a porazil o pět minut 
druhého Estonce Indreka Kermona, pro třetí 
místo si dojel Arunas Dubauskas z Litvy. 

V 7 hodin ráno se postavilo na jezeru 
Tamula na start 600 posádek, z toho 170 
kajakářů z jedenácti zemí např. Ruska, 
Finska, Litvy, Polska či Lotyšska. V časovém 
limitu, který byl 24 hod., dojelo do cíle 480 
posádek. Další česká posádka Herzán-
Vlček zvítězila v kategorii deblkanoí. Závod 
se jel za velmi tvrdých klimatických pod-
mínek, teplota okolo 5 stupňů, 20 km do 
finiše znepříjemňoval ostrý a studený 
protivítr, takže dojetí do cílového města 
Vööpsu je pro každou posádku obrovským 
vítězstvím pevné vůle a morálky. 

Slalom – Na přeboru Jihočeského kraje 
ve vodním slalomu v Táboře na Harachovce 
se naši kajakáři neztratili a výrazně 
promluvili do výsledkových listin. Přeborníky 
kraje se stali Michal Háša – Jan Pazourek na 
deblkanoi, v kategorii kajaků a singlkanoí 
mezi muži Michal Háša, dále mezi doro-
stenci Filip Zvolánek, v mladších veteránech 
vybojovali stříbro bratři Měšťani a pěkné 
4. místo na kajaku vypádloval bravurní 
jízdou Pavel Pazourek, který stále jezdí 
technikou old skůl. V tradičním závodu 
hlídek navázali naši kajakáři na předchozí 
ročníky a dojeli si pro 3. místo ve složení: 
M. Háša, F. Zvolánek a P. Pazourek. Lepší 
byli pouze kajakáři z Českých Budějovic 
a zahraniční borci z Dynama Moskva.

Rafty – 15. ročník raftových závodů se 
bude konat v sobotu 11. července pod 
Bechyňskou duhou. Závodí se v pěti katego-
riích a prezence posádek začíná v 9 hod. 
dopoledne. Srdečně zveme všechny přízniv-
ce zábavy a recese na tuto sportovně-
kulturní akci!

za oddíl kanoistiky pazi
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TopDetail Bechyně 

                                    (v areálu Keras)

§ Kompletní čištění interiéru
§ Hloubkové čištění a ošetření 

koženého čalounění
§ Strojní broušení a leštění laku
§ Obnovení plastových krytů 

světlometů a plast. štítů motocyklů
§ Ruční pastování a voskování laku
§ Aplikace sklokeramického 

nanopovlaku na čelní sklo – tzv. 
„tekuté stěrače“ (funkční 
životnost povlaku 4–6 měsíců již 
od rychlosti 30 km/h)

§ Aplikační centrum vysoce 
trvanlivého sklokeramického 
nanopovlaku CQuartz 
(Profesionální high tech ochrana 
laku s životností až na 24 měsíců)

Tel.: 604 949 875
E-mail: topdetailbechyne@seznam.cz
www.topdetail-bechyne.cz
Jsme na Facebooku

2Prodej st. pozemku 1200 m  se 
stodolou v Bechyni Na Plechamru.

Informace u p. Nežádala 
tel. 774 616 800 
nebo andelreality.com.

cena: 490 000 Kč

2Prodej zahrádky 1156 m  
v Bechyni Na Plechamru.

Informace u p. Nežádala 
tel. 774 616 800 
nebo andelreality.com.

cena: 190 000 Kč

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Přijmu řidiče sk. C na vozidlo Tatra.

Smrž Miroslav, Březnice.

Tel: 602 977 880

Fyzioterapeut
Marie Bambasová, 
Zahradní 934, Bechyně, 

tel. 608 223 271

PŘÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ 
HORNÍCH KONČETIN

 prevence karpálního tunelu 
a tenisového loktu

 snížení otoku při poúrazové 
a pooperační léčbě

 uvolnění svalového napětí při dlou-
hodobém přetěžování a práci s PC 

Zaváděcí cena 180 Kč/40min.
15. 6.–15. 7. 2015

Prosím o telefonickou domluvu.

Turistický pochod 

ÚDOLÍM ŽIDOVY 
STROUHY
Termín: sobota – 13. června 2015

Start pochodu: 8.30–9.30 hodin od budovy 
Muzea turistiky v Bechyni, Široká ulice 
čp. 48. (zde obdržíte popis trasy, mapu). Stanoviště startu čeká i na účastníky, kteří 
přijedou vlakem ve směru od Tábora (do cca 10:30 hodin)
Cíl pochodu:  soutok Židovy strouhy s Lužnicí. 

Trasy pěšího pochodu v délce 10–15 km
Na krátké trase (10 km) budou pro malé i velké účastníky připraveny hry a soutěže. 
V cíli občerstvení (buřtíky na ohni opečené), případně přeprava lodí přes řeku Lužnici. 
Účastníci zde obdrží pamětní list.
Pozor, zejména na konci trasy Vás čeká opakovaný přechod potoka Židova strouha… 
určitě se smočíte… žbluňk !

Pořádá: Klub českých turistů – odbor Bechyně, o.s.

Petr Chaloupek, telefon: 737 529 220, e bechyne.kct@seznam.cz-mail: 
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DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ

vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici 
všeobecná sestra 

a zdravotnický asistent. 
Životopisy prosím zasílejte na adresu 
Domov pro seniory Bechyně, 
Na Libuši 999, 39165 Bechyně, 
nebo na mail zdravotni@ddbechyne.cz.

Bližší informace poskytne vedoucí 
zdravotně sociálního útvaru pí. 
Marková Lenka, tel. 381 200 641.

Vyklízení domů a bytů.

Tel.: 603 239 487 


