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  Vystrčil Jan
 86 let Hájek Jiří
  Ing. Vernarec Ján

DIAMANTOVÉ SVATBY

francouzský spisovatel 1920–2011

 79 let Burianová Jaroslava
  Zeman Ludvík

 80 let Mik Pavel

 85 let Drda Jan

 82 let Hrubantová Růžena
  Kovařík Václav

 78 let Křikavová Jana
  Měšťan Zdeněk
  Tůma Jaroslav
 77 let Veselá Václava
 75 let Měšťanová Marie
  Měšťanová Marta
  Slavíková Jana
  Ing. Válek Josef

Šedesáté výročí svatby si spolu se 
svými nejbližšími připomněli Pavel 
a  Anna Mikovi dne 31. 3. 2022. Ve Veselí 
nad Lužnicí byli sezdáni 31. března 1962. 
K jejich diamantové svatbě srdečně 
blahopřejeme.

Jean Dutourd,

 84 let Hrádková Marta

„Umělec hledá, jako by hledal dia-
mant. Musí odstranit horninu, rýt, hrabat, 
odhazovat neřád, kopat, navrstvit ne-
smírné hromady země, aby nakonec 
našel miniaturní kousíček čistého krys-
talického uhlíku. Zato je ten drobeček 
nejtvrdší, nejskvělejší, nejkrásnější 
z  nerostů. Dá se s ním rýt do čehokoli, do 
něho ničím.“ 

Dne 29. 4. 2022 oslavili manželé Jan 
a  Marie Drdovi šedesát let společného 
života, neboť v tento den, v roce 1962 
uzavřeli v Bechyni manželství. Manželům 
poblahopřál do dalších let vše nejlepší 
také starosta města Bechyně, Ing. Pavel 
Houdek.

 81 let Baldínská Marie
  Měšťan Ladislav

 92 let PhDr. Kasl Karel

 87 let Hudec Josef
  Pihera Josef
  Štěpánek Josef

 93 let Daňková Jaroslava

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
KVĚTEN 2022

 94 let Zeilinger Antonín

  Kocourek František

 91 let Fürbachová Květoslava
 88 let Borek Vladimír
  Kuchválková Milena

KVĚTEN 2022

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYŇSKÝB



informatik

Internetová adresa platební brány je 
https://sluzby.alis.cz/mestobechyne/ 
a  odkaz na ni najdete i na internetových 
stránkách města Bechyně.

Nechat se nastavit jako plátce vás 
k  ničemu nezavazuje. Pokud poplatek 
nezaplatíte, je to vždy problém poplatníka 
samotného. Pokud tedy např. děti dospějí 
a  budou si chtít poplatek za odpady platit 
samy, není potřeba nic podnikat – pokud se 
přihlásí samy svou identitou, tak svůj neza-
placený poplatek uvidí v systému vždy.

Od února 2022 mohou občané platit 
místní poplatky bezpečně, z pohodlí 
domova, s využitím platební brány. Jedná se 
o systém GoPay (v ČR patrně nejrozšíře-
nější), který jistě mnozí znají z nákupů na 
nejrůznějších e-shopech.

Do systému je nejprve třeba se přihlásit, 
aby každému obyvateli byly zobrazeny 
právě jeho nevyrovnané předpisy (poplatku 
za odpady a poplatku za psa). Nejčastěji se 
asi bude jednat o bankovní identitu, kterou 
většina z nás dobře zná z internetového 
bankovnictví. Existují ale i další způsoby 
přihlášení – Mobilní klíč eGovermentu, 
eObčanka, mojeID, atd… 

Libor Benda

Po úspěšném přihlášení se vám zobrazí 
nevyrovnané předpisy, které je možné ihned 
uhradit platební kartou, nebo je možné 

vygenerovat příkaz k úhradě. Jsou zobra-
zeny poplatky jak „vlastní“, tak poplatky, kde 
jste uveden jako plátce (rodič za děti, partner 
za partnera ...). Pokud vám na seznamu 
osob, za které chcete poplatek uhradit, 
někdo schází, kontaktujte prosím městský 
úřad (vankova@mestobechyne.cz, na tel. 
čísle 381 477 035, 381 477 010) a vše si do-
hodněte. Pak můžete uhradit poplatky např. 
za všechny členy rodiny. 

+MÍSTNÍ POPLATKY 
PŘES INTERNET

Kompletní modernizace Fáberovy ulice, 
respektive její vnitřní okružní části ve 
stávající zástavbě rodinnými domy s as-
faltovým povrchem s minimem ploch zeleně. 
Součástí bude provedení nové kanalizace, 
která bude vedena převážně ve stávající 
trase, a rekonstruovaný vodovod napojený 
na stávající vodovodní řad. Stávající veřejné 
osvětlení bude demontováno a nahrazeno 
LED svítidly. Staveniště je v současné době 
předáno dodavateli stavby, který v místě 
Fáberovy ulice shromažďuje stavební ma-
teriál. Stavební práce v plném rozsahu by 
měly být zahájeny v dubnu 2022.

Oprava stávajícího chodníku u rybníka 
Trubný v Bechyni včetně rozšíření stáva-
jícího veřejného osvětlení. Chodník bude 
z  betonové dlažby v délce cca 110,0 m. 
Stavba bude zahájena v květnu 2022.

+AKTUÁLNÍ STAVEBNÍ 
AKCE MĚSTA 
BECHYNĚ

Kulturní dům v Bechyni – v současné 
době probíhá oprava střechy, jejíž špatný 
stav způsoboval zatékání do vnitřních 
prostorů. 
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Chtěl bych touto cestou poděkovat 
strážníkům městské policie pánům 
Josefu Hubkovi a Ladislavu Sokolovi za 
bleskový nález odcizeného kola.

+PODĚKOVÁNÍ

Za součinnost patří poděkování též 
příslušníkům obvodního oddělení policie 
ČR v Bechyni.

Ing. Jiří Vogeltanz
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Po delší pauze nás navštívily děti ze třídy 
Broučků, které našim seniorům přinesly 
drobné vyrobené dárečky, rozkvetlé větvičky 
a upečený mazanec. Děti koledovaly, zazpí-
valy veselé písničky a zatančily. Slunečné 
dopoledne a dětské švitoření vylákalo do 
zahrady i na terasy naše seniory, kteří měli 
z  návštěvy dětí upřímnou radost. Děkujeme 
doprovázejícím paním učitelkám za zorgani-
zování milé návštěvy. 

Vendula Dousková,

Domov pro seniory Bechyně

+VELIKONOČNÍ 
KOLEDOVÁNÍ DĚTÍ 
Z MŠ JAHŮDKA 
V DPS BECHYNĚ 

aktivizační pracovnice 

Mnozí z čtenářů zpravodaje mají ještě 
v  paměti našeho spoluobčana Václava 
Husu. Pocházel z vorařské rodiny, ve které 
se tato profese dědila z generace na gene-
raci. Václav Husa byl fenomenální vypravěč, 
který nosil v hlavě vorařské příběhy, jména, 
data, dovedl vyprávět o vorařství hodiny 
a  hodiny a to až do svých 90 let. Díky svému 
nadšení a lásce k profesi dokázal vše 
předávat dál a probudit nadšení v jiných 
lidech. Obraceli se na něj studenti, filmaři, 
dokumentaristé. Pan Husa mimo jiné spolu-
pracoval na zapsání profese vorařství do 
světového seznamu nemateriálního kultur-
ního dědictví UNESCO. Také byl emeritním 
plavcem voroplavecké společnosti „VORO-
PLAVBA Radek Šťovíček“, a proto se plav-
bou z Českých Budějovic do Hamburku 

Radek Šťovíček rozhodl podpořit veřejnou 
sbírkou Domov pro seniory Bechyně, kde 
pan Husa několik let žil. 1000 km dlouhá 
plavba je veslařskou poctou patronovi „lidí 
od vody“, sv. Janu Nepomuckému, všem 
plavcům a hlavně vzpomínce na posledního 
pamětníka Václava Husu z jihočeské 
Hladné. Plavba pana Štovíčka započala 
31. března v Čes. Budějovicích a 1. dubna 
v  den 120. výročí založení spolku, jsme jeli 
se skupinou našich seniorů pozdravit plavce 
do Týna nad Vltavou. Radka Štovíčka 
doprovázel i úspěšný veslař a skifař Václav 
Chalupa. I přes chladné počasí na břehu 
Vltavy panovala pohodová atmosféra, akci 
jsme si užili a popřáli plavců štastou plavbu 
a  dobré počasí až do Hamburku. (Více 
informací na www.voroplavba.cz/aktuality)

Mgr. Marie Ondřichová,
aktivizační pracovnice 

Domov pro seniory Bechyně 

+VLTAVŠTÍ PLAVCI 
POMÁHAJÍ

Neříkejme, co by se mělo udělat, 
UDĚLEJME TO!

UKLIĎME 
ČESKO, 
UKLIĎME 
BECHYNI 2022

Protože nám počasí původní termín 
naprosto zákeřně sabotovalo a veškerý 
nepořádek přikryl sníh, museli jsme najít 
náhradní termín. Volba tedy padla na 
14. května.

Sraz jako obvykle před KD ve 14.00 
hodin. Pytle dodáme, jen počet rukavic je 
omezený. Po práci jako vždy legraci, tedy 
přichystáme malé posezení s občerstvením, 
děti dostanou ještě pamětní list, aby se měly 
před kamarády čím pochlubit.

Připojme se znova k těm letos už téměř 
čtyřem tisícům úklidů v naší malebné zemi.

Marie Jahnová, tel: 608 510 819

Ukliďme

BECHYNI

14. května 2022
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Jinak nadále pokračujeme v práci s be-
chyňskou keramikou. Děkujeme všem 
dárcům. V poslední době jsme přijali soubor 
medailí z koloběžko-
vých závodů, další 
plastiky z Kerasu, hr-
nečky a vázy z Hrdě-
jovic či z bechyňské 
pobočky Jihotvaru, 
korbely z místních ke-
ramických závodů 
a další.

JJ

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

Během muzejní noci v pátek 10. června 
by měly být v prostorách muzea zpří-
stupněny dvě nové krátkodobé výstavy. 

CO MUZEUM CHYSTÁ V LÉTĚ

Jiří Hořava představí v galerii sbírku 
keramiky Heleny Johnové. Helena Johnová 
(1884–1962), titulovaná v Hořavově publi-
kaci jako první dáma české keramiky, se 
narodila v nedaleké Soběslavi. V Bechyni 
pak strávila několik měsíců na praxi při svém 
studiu. Významná byla v české historii 
umění i jako vysokoškolská pedagožka 
a  zakladatelka nejrůznějších spolků. Ke své 
tvorbě přistupovala velmi novátorsky, jak 
z  hlediska modelování, tak následné de-
korace glazurami. Její tvorbu definuje idea 
upřednostnění individuální řemeslné tvorby 
nad tovární výrobou. S Bechyní se později 
propojila ještě jedním počinem. Pro mode-
lový list manufaktury Keras Bechyně 
navrhla soubory souprav na pití kávy, čaje. 
Tyto návrhy se účastnily výstavy soudobé 
kultury v Brně v roce 1928 a byly to jediné její 
návrhy vyráběné sériově. Výstava bude 
určitě stát za zhlédnutí, tvorba Johnové 
působí velice netradičně, nápaditě, barevně 
až fantazijně a pohádkově. Jedním slovem 
nezaměnitelně… 

Pro děti připravíme a ve stejný den 
otevřeme drobnou hernu ve stylu díla 
M. Šaška. Pokud neznáte, najděte si knihy: 
To je Londýn, To je Paříž, To je New York. To 
je Texas! To jsou Benátky! Obě výstavy 
budou v muzeu až do poloviny září. 



Květen, léto na dohled a my vás chceme 
zlákat k vyjížďkám na kole. Vybrali jsme pro 
vás trasu plnou unikátních mostů, klesání 
a stoupání, dlouhou cca 48 km. Vyrazte 
z  Bechyně směr Dobronice, přes Hutě!, 
cyklotrasa č. 1136 Lužnická, kde vás čeká 
první most a první stoupání. Za Hutěmi 
zahnete doleva na Černýšovice. Projedete 
jimi a pokračujete stále po cyklotrase 
Lužnická, cca 2,5 km od Černýšovic narazíte 
na silnici, odbočíte doleva a pojedete dolů do 
Dobronic mimo značenou cyklotrasu. 
V  Dobronicích přejedete další most a pro-
hlédnete si zříceninu hradu Dobronice a ko-
stelík Nanebevzetí Panny Marie. Už jen 
proto, abyste se vydýchali z dalšího stou-
pání. Silniční spojka vás dovede k silnici do 
Křídy, po ní se dáte doleva a ve Křídě se 
vrátíte na značenou cyklotrasu č. 31, držíte 
směr městys Stádlec. Ve Stádleci si všim-
něte bývalé synagogy a zámku a již jedete 
dolů k empírovému řetězovému mostu, který 
byl přenesen z Vltavy na Lužnici při stavbě 
Orlické přehrady, kde by došlo k jeho 

zatopení. Doufám, že jste si užili sjezd, neb 
vás čeká řádné stoupání. Projedete Dobřeji-
cemi a kousek za nimi dobudete nejvyšší 
bod této trasy. Přejedete hlavní silnici do 
Čenkova a po cyklotrase č. 1171 pokračujete 
na Želeč, kde najdete Muzeum země-
dělských strojů a Obrazárnu ve Špejcharu. 
V  Želči odbočíte doprava na cyklotrasu 
č. 11, GW Rožmberské dědictví a šlapete na 
Hlavatce. Za hrází mezi rybníky Nový a Ry-
tířský odbočíte doprava a po cyklotrase 
č. 1136 pojedete do Sudoměřic u Bechyně. 
Les, který vás obklopuje, je přírodní park 
Černická obora, kde se nachází golfové 
hřiště a barokní lovecký zámeček postavený 
knížetem Paarem. Na křižovatce v Sudomě-
řicích u Bechyně pokračujete rovně do 
Bechyně, která vás přivítá posledním 
mostem na trase. Naštěstí tato technická 
památka překlenuje údolí řeky Lužnice ve 
výšce 50 metrů a vás tedy nečeká ani žádný 
sjezd ani žádný výšlap. Jen upozorňuji, že 
na mostě je nařízené sesednout z kola. 
Důvodem je rarita tohoto mostu, nejdelší že-
lezniční přejezd, koleje vedoucí po vozovce. 
Ano, ve chvíli, kdy jede vlak, vy a auta na 
příjezdu do lázeňského města musíte stát 
a  vyčkat až přestanou červená výstražná 
světla blikat. A jak by vám sdělila navigace – 
dorazili jste do cíle.

Provětrejte po zimě naše elektrokola, 
která jsou pro vás připravena v Městském 
informačním centru. Stačí zavolat na číslo 
778 545 509 a zarezervovat si je. K dispozici 
jsou městská elektrokola značky Apache 
a  Crussis. Cena za půjčení na den je 250 Kč 
od 55 let a pro ostatní 350 Kč. 

joma 

CESTOU 
POZORUHODNÝCH MOSTŮ 
A STOUPÁNÍ

Varhanní pozitiv (tedy stabilní menší var-
hanní nástroj bez pedálu) kostela sv. Micha-
ela stojí dobou vzniku bezprostředně za 
borovanským pozitivem na počátku druhého 
desetiletí 18. století. Jeho rejstříková 
dispozice zdánlivě nevybočuje z dobové 
praxe. Obsahuje dva dřevěné kryté rejstříky 
8´a 4´polohy, Principál 2´v prospektu, dále 
pak Quintu1 1/3´, Oktávu 1´a dvouřadou 
Mixturu 2/3´. Přesto, že vlivem vandalismu 
se v nástroji z původního píšťalového fondu 
dochovala jen část dřevěných píšťal, je 
u  dochovalých píšťal Copuly 4´ nápadná 
výrazně širší menzura (větší hloubka a šířka) 
na rozdíl od tehdy obvyklých užších menzur. 
Varhanář zřejmě chtěl takto dosáhnout 
hutnějšího zvukového objemu 4´ polohy 
a  posílení základu ve vztahu k vysokému 
kovovému Principálu 2´ a dalším vyšším 
rejstříkům. Zde je ovšem nutné podotknout, 
že hluboko do 18. století na rozdíl od dnešní 
praxe nebylo hlavním posláním tehdejších 
varhan doprovázet lidový zpěv celého koste-
la, nýbrž malý počet účinkujících hudebníků 
a zpěváků na kůru. Rejstříkové kombinace 
se  zapojením v nástroji převažujících vyso-
kých kovových rejstříků se užívaly pro impro-
vizované vložky, preludia a další hudebně 
pojednané výplně průběhu liturgie.

V současné době máme na účtu 
169 165 Kč. Dovolte mi, zatím touto formou 
poděkovat všem, kteří jste přispěli do sbírky. 
Moc si toho vážíme. 

založený u Komerční banky  

+VARHANNÍ POZITIV 
KOSTELA SV. 
MICHAELA V BECHYNI

Pokud máte zájem přispět na restaurová-
ní varhan v kostele sv. Michaela v Bechyni, 
máte dvě možnosti. Můžete přispět zasláním 
vybrané částky na sbírkový bankovní účet 
nebo můžete přispět finanční hotovostí do 
sbírkových pokladniček v kostele sv. Micha-
ela a Městské knihovně.

Krátká a snadno udržovatelná trčková 
hrací traktura pozitivu pak umožňuje přes-
nou interpretaci dobové varhanní literatury, 
ovšem tzv. jihoněmeckého okruhu, který 
počítá s tzv. krátkou spodní oktávou (bez Fis, 
Cis, Gis, Dis) a zahrnuje české země, 
Rakousko, většinu Bavorska, tehdejších 
Uher a zčásti reflektujíci i praxi italskou. 
Protože nástroje tohoto druhu se na Tábor-

sku, kde značná část barokních varhan byla 
nahrazena novými či výrazně upravena, 
dochovaly podstatně méně, než v chudších 
regionech pahorkatého příhraničí, bude 
restaurovaný varhanní pozitiv, v podstatě 
nejstarší svého druhu na Táborsku a Be-
chyňsku (další jsou až z doby rokoka) 
hodnotnou rehabilitací nejen nástroje, ale 
i  celého původního prostoru kostela po 
hudebně akustické stránce.

Sbírkový bankovní účet: 
č. 123-4546260267/0100 

Nástroj dle charakteristických řemesl-
ných detailů (bočnice manuálové klaviatury, 
provedení dřevěných píšťal, kovové rej-
stříkové páčky, čela klaviatur apod.) postavil 
v Příbrami usedlý varhanář Ondřej Tadeáš 
Kokstein (1663–1748). Tento varhanář 
patrně ne zcela zodpovědné povahy (jak 
vyplývá z archivních dokladů k vlekoucí se 
stavbě dávno již požárem zničených varhan 
děkanského kostela ve Vodňanech před 
r. 1720) svou působností do jižních Čech 
poměrně hojně zasahoval zejména ve 
druhém a třetím desetiletí 18. století. Z jeho 
díla se zachovalo jen několik málo nástrojů. 
Nejstarší je jednomanuálový nástroj s pe-
dálem v kostele ve Všeradicích na Be-
rounsku (cca 1700), v jižních Čechách pak 
přenosný pozitiv v Borovanech z r. 1711 (oba 
restaurovány). Největším dochovaným 
nástrojem jsou pak reprezentativní hlavní 
dvoumanuálové varhany bývalého augus-
tiniánského klášterního kostela ve Lnářích 
z  poloviny dvacátých let 18. století (byť 
zčásti postižené pozdějšími intonačními 
zásahy). Koksteinovy nástroje ve srovnání 
s  dobovými nástroji v regionu charakterizuje 
výraznější tendence k jisté zvukové indivi-
dualitě. Tak např. u borovanského pozitivu 
završil dispozici tou dobou již ojedinělou 
vysokou kvintou v poloze 2/3´, u nástroje ve 
Lnářích disponoval v jižních Čechách 
vzácnou Quintadenu a Sesquialteru, připojil 
i  vypouštěcí ventil (Speerventil).

Mgr. Štěpán Ondřich
Za Kulturní středisko města Bechyně 
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

PÁ 6. 5.  SALOME – VZPOMÍNKOVÝ KONCERT

19.00 hodin / Kino / Vstupné 200 Kč

SO 7. 5. POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA

PÁ 6. 5.  VÝSTAVA
Vernisáž v 17.00 hodin / Kostel sv. Michaela 
Výstava absolventů univerzity třetího věku Pod vedením Mgr. 
Ivany Blažkové.  

 NA KARLA KRYLA 

Pásmo poezie a hudby z odkazu básníka s kytarou v jedinečné 
interpretaci. Během večera vystoupí RAVEN TRIO, Dana 
Bakerová, Jaroslav Hutka, František Stárek. 
Vstupenky v předprodeji na www. kulturnidum.cz 

Výtvarná dílnička před pohádkou.
9.00 hodin / RC Hrošík

10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč
Brouček, náš velký malý hrdina, zažívá největší dobrodružství 
svého brouččího života. S Beruškou jsou kamarádi. Maminka 
s tatínkem mu drží pěsti a kmotřička s Janinkou z dálky dohlížejí. 
A možná přiletí i žluna!

SO 7. 5. BROUČEK

14.00 – 17.00 hodin / Sraz před KD

Autorské čtení z knihy Srdcový erb. Malé lázeňské městečko 
Kalwar je mnohem méně ospalé, než se na první pohled může 
zdát. V úzkých uličkách starobylé čtvrti a ve starém klášteře, kam 
chodí dvanáctiletá Anima na výtvarné kurzy, se začnou dít 
podivuhodné věci. V magicko-realistické detektivce ze 
současnosti se děti vydají po stopách prasklin a přerušeného 
elektrického proudu, tajemným podzemím i starodávnou kronikou 
zpátky do minulosti…

Týn nad Vltavou
 

Bláznivá situační komedie Donalda Churchilla si klade jediný cíl – 
pobavit a rozesmát publikum. Vypráví příběh klasického 
milostného trojúhelníku. Hlavní hrdinka naší hry je nucena čelit 
pomstě zhrzené manželky svého milence. 

Hraje: DS Vltavan 

ÚT 17. 5.  NATĚRAČ
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč

Záletnice se ocitá ve zdánlivě 
neřešitelné pikantní situaci, dokud 
jí nenabídne pomoc náhodně 
přítomný natěrač – nadšený, ač 
nedoceněný herec. Jakým 
způsobem Marie této pomstě 
dokáže vzdorovat a jakou roli 
v tom sehraje natěrač?

17.00 hodin / Kostel sv. Michaela / vstupné dobrovolné 

18.00 hodin / Malý sál / Vstup zdarma

SO 14. 5. SRDCOVÝ ERB – IVANA BLAŽKOVÁ

ÚT 10. 5. BESEDA S EUROPOSLANCEM 
 HYNKEM BLAŠKEM
Setkání s generálmajorem v.v. a členem EP Hynkem Blaškem.

SO 14. 5. UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME BECHYNI

KVĚTEN 2022

Hraje: 
Divadlo LokVar
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RC Hrošík / Vstupné 15 Kč (100 Kč / 10 vstupů)

Vstupné 50 a 40 Kč společně se vstupem do stálé expozice.

KOSTEL SV. MICHAELA

VÝSTAVA

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Zveme na výstavu výtvarného oboru Akademie umění a kultury, 
která již čtvrtým rokem funguje při Základní umělecké škole 
Václava Pichla v Bechyni. 

Kroužek „Angličtina hrou“ pro školkové děti ve věku 3–7 let. 
Informace: e-mail: tachova.lenka@gmail.com, tel: 605 111 802

Čtvrtky /16.00 hodin / Klubovna KD

RC HROŠÍK
PRAVIDELNÉ HERNY

Bližší informace na tel: 733 344 473.

VETEŠ? TO SE PLETEŠ!
GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA

Výstava místních sběratelů (minerály, zkameněliny, svaté 
obrázky, krabičky od jehel z gramofonů, hrnečky a další...)
Potrvá do 4. června. 

Výstava potrvá do 6. června.

námětem, dokládá množství kresbiček a komiksů, třeba 
i v sešitech předmětů teoretických... Výstava je přehlídkou 
figurálních prací, které studenti vytvořili v nedávné době. 

GALERIE U HROCHA

NINA PETRÁŠKOVÁ – OBRAZY
Obrazy s duší přírody, s nádechem pocitů, s dotykem prožitků 
a zážitků. Výstava je prodejní

BOSU CARDIO®

Středy / 18.00 – 19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

Pondělky / 18.00 – 19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

FB Cvičení s Romčou Bechyně. 

Čtvrtky / 19.00 – 20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

Intenzivní posilovací trénink. Při lekci využíváme posilovací 
a balanční pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicinaly).ní pomůcky 
(TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění 
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

PILATES

Pondělky / 19.00 – 20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

INTERVALOVÝ TRÉNINK

POHYBOVÉ AKTIVITY

Permanentka na 10 lekcí 700 Kč (platnost 3 měsíce). 
Info Romana Honsová, tel. 721 111 541. 

DYNAMIC YOGA

Jednotlivé vstupné 15 Kč, permanentka 100 Kč/10 vstupů.
Středy    9.00 – 11.00 hodin 
Pondělky  15.00 – 17.00 hodin

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY A DOBROVOLNICE, ABY NÁM 
POMOHLI S PROVOZEM RODIČOVSKÉHO CENTRA 
HROŠÍK. NEVÁHEJTE A PŘIDEJTE SE K NAŠEMU TÝMU!!!

Čtvrtky / 9.30–10.00 děti 0,5–1rok / 10.00–10.45 děti 1–3 roky / 

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO

PÁ 27. 5.  KLUK S KYTAROU – JAKUB MIKULA

Mykolog Jaroslav Malý vám 
představí nejjedovatější 
a  nejprospěšnější druhy 
a  sdělí vám o houbách 
mnoho zajímavostí.
Zájemci mohou přinést 
i  čerstvé houby k určení.

Z přednášky se návštěvníci 
dozvědí, jak se bezpečně 
poznají bedly, žampiony, 
holubinky, ale i hřibovité 
a  jiné houby. 

18.00 hodin / RC Hrošík / Vstupné 50 Kč

Koncert takového normálního mladého kluka, který má rád kafe, 
pivo, dobrý jídlo a víno. Ze všeho nejvíc teda asi to kafe. Hraje 
v  podstatě jenom covery, jelikož texty, který si kdy napsal se mu 
nelíbí nebo si nemyslí, že už jsou připravené na to, aby je někde 
mohl ukázat. Každopádně bude moc rád, když si ho přijdete 
poslechnout a on vám zahraje na kytaru a harmoniku.

PŘIPRAVUJEME

SO 4. 6. DĚTSKÝ DEN 

Od 9.00 hodin / Park u Draka
Přijďte si s dětmi užít zábavné dopoledne plné her a soutěží, které 
pro vás připravil 15. ženijní pluk. Ve večerních hodinách zahraje 
k  tanci a poslechu kapela Elizabeth.

 A OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY

19.00 hodin / Kostel sv. Michaela / vstupné dobrovolné

ÚT 24. 5. HOUBY ZNÁMÉ(e) I NEZNÁMÉ(e) 

PÁ 10. 6. MUZEJNÍ NOC / NOC KOSTELŮ
Městské muzeum

 HELENA JOHNOVÁ 
 – PRVNÍ DÁMA ČESKÉ KERAMIKY
Vernisáž v 17.00 hodin / Městské muzeum

Hlásit se můžete on-line na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD, 
na tel. 776 381 203, e-mail program@kulturnidum.cz.

VÝSTAVY

SUPŠ Bechyně a Galerie 2+1 pořádají výstavu Mix figurálních 
kreseb, maleb a grafik studentů SUPŠ Bechyně.

DLOUHODOBÉ AKCE

Od 9. 9. TANEČNÍ KURZ
19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 1900 Kč

 DO SVĚTA M. ŠAŠKA

U nás se naučíte nejen tančit, ale také si hudbu a ladné pohyby těla 
skutečně užít. Naše lekce probíhají v uvolněné a přátelské 
atmosféře. Slibujeme, že se na taneční večery v naší společnosti 
budete těšit. Lektoři: Jan a Nela Košťálovi.

FIG MIX 
GALERIE 2+1

Figurální kreslení se v různých proměnách názvu předmětu ve 
škole vyučuje od pradávna. Zvládnutí detailů lidského těla, výrazů 
tváře a zachycení celé figury v různých pozicích patří k umu 
výtvarníka. A tak se nejen v kresbě a malbě studenti učí nahlížet na 
lidskou figuru. Nejprve studijně, realisticky a postupně s přesahem 
do stylizace a abstrakce. A že je lidská postava a tvář oblíbeným 

Hravý prostor pro děti na motivy ilustrací M. Šaška (To je Paříž! To 
je Londýn!).
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KINO BECHYNĚ 
 www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně
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120 Kč

Komedie – Španělsko, Argentina

5. ČTVRTEK VE 20.00

PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
Panství Downton se vrací na plátna kin.

136 min, české titulky, 

Drama – Velká Británie

mládeži přístupný od 15 let, 130 Kč

Komedie – ČR, SR
Na začátku bylo krásné ráno, ale pokud 
se hrdinům komedie něco může pokazit, 

zaručeně se to pokazí.
90 min, mládeži přístupný od 12 let, 

12. ČTVRTEK VE 20.00

FILM ROKU

125 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 12 let, 130 Kč

11. STŘEDA VE 20.00

Amleth (Alexander Skarsgård) kdysi 
býval synem mocného vikinského krále 

(Ethan Hawke) a jeho ženy Gudrún 
(Nicole Kidman), než ho zrada a zákeřná 

vražda připravila nejen o otce, ale 
i o střechu nad hlavou.

4. STŘEDA VE 20.00

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ

SEVEŘAN
Historický / Akční – USA, Velká Británie

Pokud si někdo myslel, že filmaři a 
filmové hvězdy jsou nesnesitelné 

primadony, komedie Film roku jim dá za 
pravdu. Penélope Cruz, Antonio 

Banderas a Oscar Martínez si v ní dělají 
legraci sami ze sebe, ze svých kolegů i 

celého filmového světa.
114 min, české titulky, 

mládeži přístupný od 12 let, 120 Kč

DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

Dobrodružný / Akční / Mysteriozní – USA
Ve snímku „Doctor Strange v 

mnohovesmíru šílenství“ filmový svět 
studia Marvel otvírá brány do paralelních 

světů a dává do nich nahlédnout jako 
nikdy předtím.

123 min, český dabing, mládeži 
přístupný od 12 let, 130 Kč

13. PÁTEK VE 20.00

18. STŘEDA VE 20.00

ŽENY A ŽIVOT
Komedie – ČR

Někdy pomůže k happyendu náhoda, 
někdy pár facek a někdy prostě jen stačí 

přestat řešit vztahové problémy s 
osobou, která s vámi vztah vlastně 

vůbec nemá…
87 min, mládeži přístupný, 130 Kč

19. ČTVRTEK VE 20.00

MULHOLLAND DRIVE
Mysteriozní / Thriller – USA

Jeden z nejzásadnějších filmů 21. století 
se na jeden týden vrací do kin! 

Mulholland Drive z dílny Davida Lynche 
přichází v nové digitálně restaurované 

podobě u příležitosti 20. výročí 
od premiéry. 

147 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 15 let, 130 Kč

20. PÁTEK V 17.00

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Animovaný / Dobrodružný – Belgie, 

Francie

Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do 
filmových pláten! 

27. PÁTEK V 17.00

95 min, český dabing, mládeži přístupný, 
120 Kč

Ježek Sonic se vrací do kin s dalším 
dobrodružstvím.

Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak 
trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl 
kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho 
jako malého adoptoval král Petr, slavný 

zaječí dobrodruh.

Komedie – ČR

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
26. ČTVRTEK VE 20.00

Dobrodružný / Komedie – USA

JEŽEK SONIC 2

122 min, český dabing, mládeži 
přístupný, 120 Kč

110 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

V JIHOČESKÝCH 
KNIHOVNÁCH 
VYSBÍRALI PŘES 
500 MOBILŮ,

„Počet vybraných přístrojů je s ohledem 
na okolnosti příjemným překvapením, 
sebrané množství ale nebylo naším hlavním 
cílem. Chtěli jsme především upozornit na 
správné způsoby sběru a následnou re-
cyklaci drobných vysloužilých elektroza-
řízení, které stále řada lidí především 
z  neinformovanosti odhazuje do běžného 
komunálního odpadu,“ popsal Pavel 
Peroutka, regionální manažer společ-
nosti ASEKOL pro Jihočeský kraj. 

Dohromady se v celém kraji v rámci akce 
sesbíralo 514 starých mobilních telefonů, 
které poputují k odborné recyklaci. Díky 
tomu se řada surovin vrátí zpět do oběhu 
a  nebude potřeba je nově vyrábět, ani těžit. 

(Upraveno z:

NEJLEPŠÍ BYLI

„Potvrdilo se nám, že lidé často mobilní 
telefony schraňují i několik let, v českých 
domácnostech jsou podle hrubých odhadů 
miliony starých nefunkčních přístrojů. Lidé 
například přinesli na sběrná místa telefony, 
které už se takřka čtvrtstoletí nevyrábějí, 
nebo modely, které ve své době vydržely na 
příjmu bez nutnosti nabíjení i více než týden, 
což je z dnešního pohledu neuvěřitelné,“ 
doplnil Peroutka.

Hodnotné ceny v podobě poukázek na 
nákup knih nebo knižních publikací 
získali i čtenáři, kteří k odevzdanému 
mobilu připojili kontaktní údaje a měli 
štěstí při losování. Poukázku v hodnotě 
2000 korun obdržel Jiří Procházka z 
Protivína, poukaz v hodnotě 1000 korun 
získává Lenka Radvanová z Bechyně a za 
500 korun bude moci nakoupit knihy Jana 
Doležalová z Vimperka.

EH

Nejúspěšnější byla se 163 přístroji 
Městská knihovna Protivín a získala tak 
od organizátorů na oficiálním předávání 
finanční odměnu ve výši 15.000 korun. 
Bechyňská knihovna se umístila hned 
druhá s 82 nasbíranými telefony. 

V PROTIVÍNĚ

https://www.odlozmobil.cz/l/v-jihoceskych-
knihovnach-vysbirali-pres-500-mobilu-
nejlepsi-byli-v-protivine/)

Více než 500 starých mobilních 
telefonů přinesli v poslední době do 
svých oblíbených knihoven čtenáři 
v  Jihočeském kraji. Do sběrové akce 
nazvané Odlož mobil v knihovně, kterou 
společně organizoval krajský odbor 
životního prostředí a zemědělství 
s  neziskovou společností ASEKOL, se 
v  regionu zapojilo deset institucí s více 
než šedesátkou sběrných míst. 

Změna programu vyhrazena
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Za Kulturní středisko města Bechyně
 Mgr. Štěpán Ondřich

BECHYŇSKÉ 
JARO XXIX.

Ve dnech 8.–9. dubna 
proběhla v  Bechyni 
K r a j s k á  j i h o č e s k á 
p řeh l í dka  dě tských 
d i v a d e l n í c h , 

lou tkářských  a  rec i tačn ích  ko lek t i vů 
„Bechyňské Jaro XXIX.“, ze které postupují 
nejlepší dětské kolektivy na celostátní 
přehlídku Dětská scéna. Přehlídky se 
zúčastnilo 13 souborů z celého Jihočeského 
kraje. Hlavním cílem přehlídky je ale poznávání 
práce druhých, konzultace a inspirace. 
Odborná porota ve složení prof. Jaroslav 
Provazník, Tereza Machková, Luděk Korbel 
nom inova la  k  p ř ímému pos tupu  h ru 
„Kocomour“- ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hradec 
a do širšího výběru hru „Jamie“ – Pidi Lidi, 
„Něco z Adriana“ – ZUŠ V. Nováka Jindřichův 
Hradec a „Jen jestli si nevymýšlíš“ – NEDIUS. 
Všechny zúčastněné soubory byly skvělé a po 
dvouleté odmlce jsme si to „JARO“ náramně 
uži l i .  Děkujeme za podporu přehlídky 
Ministerstvu kultury a Jihočeskému kraji.
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ZE ŠKOL

Dana Lengerová,
 

vedoucí vychovatelka

+PLAVÁNÍ V SRNÍ

V prvním dubnovém týdnu vyrazili žáci 
3., 4. a 5. ročníku „nové školy“ na plavecký 
výcvik do srdce naší Šumavy. Žáci byli uby-
tovaní v krásném, nově zrekonstruovaném 
hotelu Srní. Náročný výcvik probíhal v dopo-
ledních i odpoledních hodinách. Plavání 
bylo náročné, ale všichni obstáli se ctí a na 
závěr se pyšnili zaslouženými diplomy. 
Personál hotelu i všichni plavčíci nešetřili 
chválou na naše děti. Žáci i pedagogové, 
kterým patří velké poděkování, se těší na 
další v pořadí již 11. kurz plavání, který se 
bude konat v příštím školním roce. 

kategorie I

+O POHÁR MĚSTA 
BECHYNĚ

Celkové pořadí: 

 2. Rakeťáci (ZŠ Fr. Křižíka)

 4. DDM Tábor

kategorie II

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 se na ZŠ ve 
Školní ulici uskutečnil již 18. ročník tradič-
ního florbalového turnaje žáků základních 
škol. Po dvouleté odmlce (Covid-19) se na 
zelený čtvrtek sešlo v naší tělocvičně na 100 
dětí, které poměřily své florbalové doved-
nosti. Sportovní den zahájil starosta města 
Bechyně pan Ing. Pavel Houdek. Dopoledne 
proběhl turnaj žáků čtvrtých a pátých tříd, 
odpoledne na ně navázali žáci 2. stupně 
základních škol. V nádherné sportovní 
atmosféře, kde fandili nejen diváci, ale i hráči 
ostatních týmů, proběhl turnaj bez zranění 
a  v duchu fair play. Velké poděkování patří 
všem sportovcům, organizátorům turnaje, 
rozhodčím a paní Věře, která se ve svačince 
po celý den starala o naše žaludky.

 1. Sokol Sudoměřice

 3. Bechyňáci (ZŠ Školní)

 2. Bylo nás pět (ZŠ Školní)
 1. Hurikáni (ZŠ Školní)

 5. Rychlá rota (ZŠ Fr. Křižíka)

 3. Sokol Sudoměřice

Mgr. Milan Petr, hlavní pořadatel

 4. No Name (ZŠ Fr. Křižíka)

Mgr. Markéta Kodadová

+ZDRAVÁ PĚTKA

Projekt Zdravá pětka jsme realizovali za 
přispění nadačního fondu Albert, který tento 
celorepublikový program podporuje, a zú-
častnili se ho žáci 7.A, 8.A a 8.B. Projektový 
den jsme zahájili teoretickou části ve třídě, 
kde si děti prohloubily základní znalosti 
o zdravém stravování, dozvěděly se aktuální 
trendy ve výživě a mohly využít nutričního 
specialistu k osobní konzultaci. Potom pod 
vedením lektora ve cvičné kuchyňce při-
pravily svačiny, které splňovaly základy 
zdravého stravování a také se dozvěděly 
spoustu zajímavých tipů a triků k vaření, 
nákupu i jídelníčku. Druhá polovina projektu 
byla zaměřena na neméně důležitou složku 
zdravého životního stylu, tedy na pohyb. 

Všichni zúčastnění prověřili svou fyzic-
kou kondici v testech zdatnosti a také si 
společně vyzkoušeli funkční trénink. Nako-
nec své nově získané znalosti výtvarně 
zpracovali a odprezentovali.
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V dubnu proběhly v MŠ 
třídní schůzky, ukázky práce s dětmi a díl-
ničky s rodiči.

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Velikonoční přípravy si děti užily jak v MŠ, 
tak i s rodiči při výrobě kraslic, které společně 
zavěšovali před budovami MŠ na „smutné 
vrby“.

Š.K.

Děti chodí na jarní tematické vycházky do 
lesa i k řece. Začaly jezdit na školní výlety 
a  předškoláci navštívili městskou knihovnu. 

3. a 4. května proběhne v MŠ zápis 
k předškolnímu vzdělávání.

+RYTÍŘSKÝ DEN 

V hodinách vlastivědy jsme se začali učit 
o některých významných historických osob-
nostech našeho státu. Doputovali jsme až na 
dvůr Rudolfa II. Seznámili se s jeho životem, 
zálibami i alchymisty a hvězdáři. Pátrali 
jsme, zda se náš Petr Vok mohl s tímto 
vladařem setkat. Také jsme si zkusili být 
rytířem a představit se pomocí rodového 
erbu. Naše dvorní dámy nám za naši snahu 
vyšily krajkové kapesníčky.

Děti z 5. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, 
Na Libuši 859 vyhlašuje

a středu 4. 5. 2022

ZÁPIS DĚTÍ

který se bude konat prezenčním 
způsobem v úterý 3. 5. 2022 

a Evidenční list 
(k potvrzení očkování). 

UPOZORŇUJEME ZÁKONNÉ 
ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÉ 
DOSÁHNOU VĚKU 5 LET 

K 31. 8. 2022, O POVINNOSTI 
ZAPSAT DÍTĚ K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ!

pro školní rok 2022/2023,

Oba dokumenty lze vytisknout 
z webových stránek MŠ.

K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ

od 8 do 16 hodin

Před tímto datem je třeba si v MŠ 
vyzvednout tiskopis Žádost o přijetí 

k  předškolnímu vzdělávání 

Více na www.msjahudka.cz

ZVEME NA 
VÝSTAVU VÝTVARNÉHO 
OBORU AKADEMIE UMĚNÍ 
A  KULTURY, která již čtvrtým rokem 
funguje při Základní umělecké škole Václava 
Pichla v Bechyni. Výstava proběhne v kos-
tele sv. Michaela v Bechyni od 6. 5. do 15. 5. 
2022. 

Na vernisáž se můžete těšit 
6. 5. od 17 hodin.

Mgr. Ivana Blažková, 
VO ZUŠ Bechyně
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www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

   2. 5. Indie křížem krážem, beseda 
  s cestovatelkou M. Rychlíkovou 
  + film 19.00

Přednášky (2. patro LD Olga)
Tento program je zdarma:

   2. 5. Písničky na přání 10.00
   2. 5. Jóga na židli 15.30

   3. 5. Folklorika, rybníkáři 
  a jižní Čechy 10.00
   3. 5. Léčíme přírodou, 
  Karitol a rašelina 15.00
   4. 5. Tajemný Český Krumlov
  – dokument 10.00

ZDENĚK TROŠKA 
POKŘTÍ „LISTÍ“

Malou sbírku pohádek Pavla 
Šmidrkala o životě podzimního listí 
v  našem kraji pokřtí v Galerii Záliv 
pan Zdeněk Troška  v  úterý 
17. května v 18 hodin. 

Slavný režisér bude při této příležitosti 
„dekorován“ titulem Hvězda jihu, který 
udělují Osvětáři jihu těm, kteří se významně 
zasloužili o rozvoj kultury v naší vlasti. 

REŽISÉR 

 14. 5. sobota Countrio
 17. 5. úterý Kosatky

Taneční večery na sále (vstup zdarma)

PROGRAM KVĚTEN

 24. 5. úterý Inych 
 21. 5. sobota Countrio

 31. 5. úterý RM band

   3. 5. úterý Capella

 Út  19.30–22.30 hod.
 So  19.30–23.00 hod.

   7. 5. sobota Countrio
 10. 5. úterý Capella

 28. 5. sobota Ševětínka

   6. 5. Hudební dopoledne, dechovky 10.00
   6. 5. Osteoporóza 14.30

   9. 5. Módní přehlídka, jarní modely 19.00

 11. 5. Jóga prstů 15.30

 13. 5. Den 14. 5. 1316, připomenutí 
  narození Karla IV. 10.00

 10. 5. Problematika dolních končetin,
  správná pedikúra, rady, jak 
  o nohy pečovat 14.30

 13. 5. Rehabilitace po operaci 
  kyčelního kloubu 14.30

   4. 5. Dýchání pro zdraví 15.30

 16. 5. Humor, J.Bohdalová a J. Dvořák
  – záznam 10.00

 12. 5. Hledání ztraceného času, 
  film o Bechyni 10.00

   5. 5. Řeka Lužnice, řeka vodáků 10.00

   9. 5. SUPŠK v Bechyni, 
  její slavní absolventi 10.00

 11. 5. Voroplavba po Vltavě 10.00

 10. 5. André Rieu, záznam koncertu 10.00

 27. 5. Rehabilitace po operaci 
  páteře 14.30
 30. 5. Nejkrásnější světové melodie 10.00

 26. 5. Touláme se přírodou
  – dokument 10.00

 31. 5. Manželé Benešovi 
  v Sezimovově Ústí 

 20. 5. Rehabilitace po operaci 
  kolenního kloubu 14.30

 23. 5. Životním stylem ke zdraví 
  a dlouhověkosti 15.30

 24. 5. Lázeňský speciál, 
  informace o lázních 10.00

Těšíme se na vás

 19. 5. Petr Vok z Rožmberka 
  a jeho Bechyně 14.30

 30. 5. Šišinka mozková, intuice, 
  imunita 15.30

 24. 5. Jihočeští rybníkáři 
  a jejich rybníky 14.30

 20. 5. Putování po Borkovických 
  blatech 10.00

 18. 5. Pránájáma 10.00

  – dokument 10.00

 17. 5. Léčíme přírodou,
  Karitol a rašelina 15.00

 23. 5. Hrady a zámky jižních Čech 10.00

 23. 5. Akupresura s Indem 
  PhDr. Sandhu CSc. 19.00

 25. 5. Hudební dopoledne, 
  60.–70. léta 10.00

 16. 5. Koření a bylinky, které známe 15.30
 16. 5. Každý jsme jiný 19.00
 17. 5. Stavba mostu 
  „Bechyňské duhy“  10.00

 18. 5. Poznejte s námi město 
  Bechyni 10.00

 25. 5. Šance pro oči 15.30

Pavel Šmidrkal

MEZI PRAHOU A BECHYNÍ

Fotograf Jiří Kolář se představí během celého měsíce května v Galerii Záliv 
kolekcí svých snímků na téma: Praha, Bechyně a její okolí, portrét a zátiší. 
Autor jakoby se ve své práci držel věrně výroku proslulého mistra  Roberta 
Vana, který tvrdí, že fotografie může být rozostřená. Kolářovy snímky jsou 
uměleckým zachycením míst, která s láskou objevuje a tlumočí divákovi. Je 
neobyčejný ve svém hledání a výstřední svým podáním.  
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Po dvou letech se závodní sezóna 2022 
vrátila k normálu, a tak naši malí i velcí 
karatekové reprezentují Bechyňský klub 
Karate s cílem získat body do celorepu-
blikového hodnocení a ukázat, že Karate 
v  Bechyni, o který se aktuálně stará tým pěti 
trenérů (Cibulka Petr 5. Dan, Hána Tomáš 
a  Martin 1. Dan, Jedličková Jana 1. Dan, 
Fryšová Kateřina 2. Kyu) má i po 30 letech 
stále vysokou úroveň. Ve dnech 19.–20. 3. 
se v Praze konalo první kolo národního 
poháru (NP) a hned o 14 dní později 2. 4. 
v Českých Budějovicích Krajský přebor 
(KP). Jak se nám doposud daří posuďte 
sami:                        (pokračování na str.14)

+KARATE BECHYNĚ – 
KONEČNĚ ZASE 
ZÁVODY

50 LET 
KOLOBĚŽKOVÉ 
GRAND PRIX

Opět se blíží bechyň-
ské kulturní léto a k němu 
neodmyslitelně patří řada 
kulturních, sportovních 

a  společenských akcí. Je to například festi-
val dechových hudeb, řada výstav, Léto na 
Bechyňce, spojené s jízdami speciálních 
historických vlaků, mj. Křižíkova Elinka, mezi 
Táborem a Bechyní, Bechyňské doteky, 
Raftové závody, Zářečská pouť nebo 
Keramické trhy. Největším magnetem  kul-
turního léta v Bechyni se letos určitě stane 
Kolobežková Grand Prix Bechyně, která 
oslaví 50 let svého trvání. 

Před padesáti lety se z recese domluvila 
parta kamarádů, kteří si říkali „Sláva nám“, 
že uspořádá koloběžkový závod. A nikoho 
z  nás tehdy nenapadlo, že se stane v Be-
chyni natolik populární, že se letos pojede již 
po padesáté. Unikátní velká cena koloběžek 
se jede na stále stejné trase dlouhé čtyři 
a půl km od hotelu U Draka přes Bechyňský 
most, Kamenný dvůr, Zářečí, okolo zámku 
na náměstí a zpět ke „Drakovi“. Také 
kontroly, o kterých se v průběhu let vedly 
dlouhé diskuse, se nakonec nezměnily. 
V  Zářečí každý dospělý závodník musí 

zastavit a vypít jeden kelímek piva a na 
náměstí T. G. Masaryka na něj čeká druhá 
kontrola. Zde musí vypít malou sklenici 
mléka a nafouknout balónek k prasknutí. Tak 
se jel první neoficiální závod v roce 1972 
a  tak se pojede i letošní padesátý ročník. 
Tradiční termín tohoto závodu byl stanoven 
vždy na poslední červencovou sobotu. 
V  posledních letech se ve stejný den konají 
také Keramické trhy, a tak se pořadatel 
spolek Zbytek světa rozhodl tento termín 
změnit. Letošní padesátý ročník se pojede 
o  týden dříve, a to v sobotu 23. července 
2022! 

S oslavou 50. výročí budou spojeny 
některé další aktivity, a tak se obracíme 
a  prosíme bechyňskou veřejnost a všechny 
přátele a kamarády těchto závodů o pomoc. 
Pokud máte doma fotografie, plakáty, 
propozice, videa a podobně, a to hlavně 
z  těch prvních ročníků, můžete je odevzdat 
v  Kulturním středisku města Bechyně nebo 
v Městském muzeu. Ale také nás samo-
zřejmě zajímají staré i nepojízdné unikátní 
doma dělané stroje. Máte-li něco, můžete 
také kontaktovat přímo i mě. 

Přijďte si společně užít tu parádní 
atmosféru tohoto závodu, kde převládá 
dobrá nálada, fantastické stroje a parádní 
kostýmy. S koloběžkářským pozdravem 
„Trhni si nohou“

Honza Pekař

SPORT & ZÁJMOVÁ ČINNOST

Tento pokrokový kněz měl v Bechyni 
trudný život a jistě to uspíšilo jeho chorobu a 
zkrátilo jeho život. Umírá ve svých 52 letech 
5. 8. 1844 v Mariánských Lázních na plicní 
chorobu. Kšaft – čili poslední pořízení poři-
zuje ještě před odjezdem do Mariánských 
Lázní a v něm odkazuje celé své jmění 
k  účelům milosrdným. Dvě pětiny jeho odka-
zuje chudým města Bechyně, dvě pětiny 
chudým osad bechyňských a jedna pětina 
chudým rodiště jeho – Bojenic. Své knihy 
naučné a kratochvilné odkázal pak čtenářské 
společnosti, která se měla na Bechyni zřídit.

Do Bechyně přišel v roce 1841. Magistrát 
vyhovoval správě velkostatku a veškeré 
novoty byly proti mysli oběma institucím. 
Sláma vytýká magistrátu, že se město hemží 
žebráky, kteří se i po poutích chtějí živit 
žebrotou. Proto předkládá magistrátu plán 
k  vybudování chudobince a podniká sbírku. 

Sbírka vynesla málo a zámek – nedal nic. 
Sláma vytkl tento čin vrchnímu přímo a otev-
řeně mu sděluje, že byl před vrchním varo-
ván jako nepřítelem všeho pokroku, ještě 
než do Bechyně přišel… (vrchní Melichar 
Postl) 

Postrádá kostelních rouch a misálu s čes-
kou liturgií. Pěkně líčí, proč lid chodí do hýč-
kaného kostela klášterního a ne do farního. 
Faru líčí jako mizernou stodolu, není pokoje, 
kuchyně, sklepa, v patře nejsou okna. 

+FRANTIŠEK JOSEF 
SLÁMA – BOJNICKÝ 
V BECHYNI (pokračování)

František Josef Sláma byl vynikající muž, 
který jako Komenský viděl spásu českého 
lidu v jeho mravním povznesení a ve 
všestranném školním vzdělání. Proto také 
jeho snaha směřovala k reformě a zvelebení 
školství a k přizpůsobení jeho potřebám 
nejširším lidovým vrstvám. 

Aby opatřil nejnutnější roucha, podnikl 
sbírku po domech; byl udán a měl dlouhé vy-
šetřování. Sedlákům vytýká špatnou jakost 
dodaného desátku. Z došlého vyčistil 78 měr 
smetí. Nejhorší obilí dodaly Radětice. 

K pořízení desky byl ustaven fond be-
chyňských akademiků za vedení Ladislava 
Dvořáka. Pamětní deska byla na budově 
fary slavnostním způsobem odhalena 
30. června 1889 – „téměř každý dům na 
náměstí a v hlavních ulicích byl prapory 
ozdoben, vkusně vyzdoben byl i knížecí 
hostinec. Byla to slavnost v pravdě národní, 
jež vrhla zářivé světlo na působnost býva-
lého děkana bechyňského, dnes bohužel 
pramálo známou, na velkého prozíravého 
ducha jeho a poctivé srdce, na tohoto Ko-
menského své doby…“ Na desce můžeme 
číst nápis: „Zde žil a působil kněz Frant. 
Sláma Bojenický, český spisovatel a buditel 
národa. Narozen r. 1792, zemřel r. 1844. Za 
podpory bechyňských studujících zasadila 
Národní Jednota Pošumavská.“

Sláma, ač hluboce nábožensky založe-
ný, byl úhlavním nepřítelem lichého pobož-
nůstkářství a licoměrností pod záštitou 
náboženství. Poukazoval na všechno, co se 
nesrovnávalo s pravým duchem křesťanství, 
se zdravým rozumem a přísnou mravností. 
Proto také nebyl přítelem tak zvaných přes-
polních poutí (např. na Sv. Horu), a žádal, 
aby všechny pouti docela ustaly i sepsal 
k  tomu pojednání do Časopisu pro katolické 
duchovenstvo: „Pouti, jich vzrůst a mravní 
cena“. Brojil také proti pietistickým tiskům, 
např. „Pekelní žalářové“ a jiným, křesťan-
ského náboženství nedůstojným vypravo-
váním, která jsou rozumnému katolíku k po-
horšení. Slámovým heslem k náboženství 
bylo: „aby se lidu věřícímu mléko čisté 
pravdy bez otravujících mydlin a chléb života 
bez nadýmavých kvasů podávaly".

Pány, kteří mají v rukou osudy města, ob-
viňuje, že nesnesou pravdy, vytýká licoměr-
nost. Lepší bechyňské společnosti vytýká 
nemravnost i to, že se nestará o školu, která 
je paskvilem městské školy. Škola ať učí pro 
život: chemii, fysice, přírodopisu, mechanice, 
geometrii, hospodářství. Vybízel, aby se 
zřídila společnost čtenářská i obecní knihov-
na, toho se nedočkal, odkázal tomuto budou-
címu spolku své knihy. Obecním lidem byl 
ctěn a milován. Veškeré obřady konal v češ-
tině, vydal v ní i modlitby a knihy zdarma 
rozdával dětem ve škole. 

Josef Štefl

A purkmistr města Bechyně pan K. Faber,  
přijal jménem města desku k opatrování...

A bechyňská Budeč se Slámovi odvdě-
čila r. 1872, kdy bylo v obecní škole na pora-
dě usneseno zřídit mu na faře pamětní 
desku. Veškeré občanstvo se spolky, 
magistrátem a vrchností byly jednání přítom-
ni, chybělo jen duchovenstvo. V análech je 
poznámka: „… ač pozván byl důst. pan vikář 
P. J. Mikota a důst. pan děkan P. Václav 
Vorel písemně i ústně, nebylo nikým zastou-
peno. Oba jmenovaní pánové byli v klášteře 
františkánském jen několik kroků do školy ku 
poradě!“… kde v čas ten ve 4 hodiny odpo-
ledne právě byla hostina. Beseda učitelská 
k  tomu v roce 1873 napsala: „Napsalť jeden 
p. bratr v Kristu do pamětné knihy děkanství 
bechyňského o Slámovi, že je – zlodějem! 
My, co nestranní posuzovatelé musíme říci 
jen tolik, že děkanů pro tučnou prebendu 
bechyňskou najde kníže Paar všude dost, 
Slámu však ani jediného!“

MEDAILON
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 3. místo  – Bobr (Praha)

 5. místo  – Jindřichův Hradec

 1. místo  – Mekebek (Tábor)

 8. místo  – Choboti (Bechyně)

 4. místo  – Stadion 1 (Bechyně)

 9. místo  – Holky (Bechyně)

 11. místo  – Pedagog (Bechyně)

 7. místo  – Hlavenec

 2. místo  – Nohlas (Hlavatce)

 6. místo  – Měšice

 10. místo  – Stadion 2 (Bechyně)

+NOHEJBALOVÝ 
TURNAJ MĚSTA 
BECHYNĚ 2022

Na začátku turnaje organizátoři z pořá-
dajícího oddílu NK Stadion vzpomenuli 
hráče, kteří zde také nastupovali, ale již 
nejsou mezi námi. Poté již začaly samotné 
líté boje týmů rozdělených do 2 skupin, 
z  nichž první postupoval přímo do semifinále 
a týmy na 2. a 3. místech si o postup do 
semifinále ještě zahrály. Zde došlo k pře-
kvapení, když pořádající tým přehrál tým 
z  Jindřichova Hradce a zajistil si účast v boji 
o příčky nejvyšší. Zpestřením dne byl dívčí 
tým, který po nervózním začátku dokázal, že 
i holky nohejbal hrát umí. Na tabulky a zápisy 
dohlížel nestor a známý matematik Láďa 
Syrovátka. O zázemí v bufetu se vzorně 
staraly Iva Legátová a Jitka Vičanová, 
kterým moc děkujeme. Vítězem turnaje ve 
stolním tenise stal nohejbalový nadšenec 
a  skvělý pořadatel nohejbalových turnajů 
Míra Mikolášek z Týna nad Vltavou. Vítězem 
nohejbalového turnaje se stal tým Mekebek 
z Tábora. Boje ve skupinách i finálové části 
a  hojná účast diváků ukázaly, že v Bechyni 
se hraje dobrý nohejbal. Pořádající tým dě-
kuje sponzorům městu Bechyně a Pivnici 
Kulturák za podporu při zajištění cen pro 
všechny hráče, kteří se turnaje zúčastnili. 

Po roční odmlce, zaviněné pandemií 
koronaviru, se sešla 5. února parta kolem 
nohejbalové sítě. Byl to již 9. ročník 
Nohejbalového turnaje města Bechyně. 
Zúčastnilo se 11 týmů, jeden tým se omluvil 
(zasáhl covid i do našich řad). Jako 
doprovodný program byl uspořádán turnaj 
ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo 
12 odvážných. 

10. jubilejní ročník se bude konat počát-
kem února 2023 a jste všichni srdečně zváni.

Za NK Stadion Jiří Dvořák

Konečné výsledky nohejbalového turnaje:

Đ relaxační pyramida

Usedlost Jasné nebe 
– Netěchovice 1:
Đ bylinková škola 

(večerní, sobotní, víkendová)
Đ vlastní lyofilizované ovoce 

a zelenina

www.jasnenebe.cz t: 607839115

Po přestávce zaviněné covidovými opa-
třeními se i letos v sobotu dne 5. 3. v tě-
locvičně Základní školy Františka Křižíka 
v  Bechyni konal dnes již tradiční 27. ročník 
futsalového turnaje – FC Leader 90 cup. 
Vítěznou trofej si po vzájemných soubojích 
odneslo mužstvo Zbytku světa, kterému 
k tomuto úspěchu gratulujeme. Jako nejlepší 
hráčka turnaje byla vyhodnocena Denisa 
Šlechtová z týmu Hvožďan. Zúčastnění 
strávili příjemnou sportovní sobotu a pořa-
datelé – mužstvo FC Leader 90 doufá 
v  hojnou účast i v příštím roce.

Pořadatelé děkují městu Bechyně za 
finanční podporu.

+FUTSALOVÝ TURNAJ

Prezident klubu 
Ondřej Semerák

 13. místo NP

Team Starší žáci: 7. místo NP ve složení 

Starší dorostenci: Jindra Tomáš vítěz KP, 

 Hašlar Jindřich

Kategorie Kumite 

 Spišák Samue,

 Farka Jakub, 

 Farka Filip 9. místo NP

 Farka Filip 2. místo KP

(volný zápas) 

Zkušenější karatekové začátkem čer-
vence vyrazí až do vzdálené Kadaně na 
pětidenní seminář „Gasshuku“ vedený 
japonskými mistry karate.

 Obertol Tobiáš,

Muži:  Hána Tomáš 2. místo NP, 

 10. místo NP 

(stínový způsob boje s několika imagi-
nárními soupeři)

 Farka Jakub 3. místo KP

Junioři:  Proksch Adam 6. místo NP, 
 Farka Filip 3. místo KP, 

Mladší žáci:  Obertol Tobiáš vítěz KP, 

 Jindra Tomáš 4. místo KP

 Hána Martin 7. místo NP

Kategorie Kata 

Starší žáci:  Spáčil Lukáš 2. místo KP, 

Team Mladší žáci: 2. místo NP ve složení

 Ludvík Pavel, 
 Spáčil Lukáš

Mladší žáci:  Hašlar Jindřich 2. místo KP
Starší žáci: Farka Jakub 1. místo KP,
 Matouš Lukáš 2. místo KP, 
 Spáčil Lukáš 3. místo KP
Starší dorostenci: Jindra Tomáš 3. místo KP,
 15. místo NP, 

Junioři: Proksch Adam  6. místo NP, 

Muži:  Hána Martin 5. místo NP

A na co se ještě v první polovině roku 
těšíme? 

O druhém květnovém víkendu se v Táboře 
zúčastníme výukového semináře zaměře-
ného na formu KATA, začátkem června si 
poměříme síly a technickou úroveň na 
přátelském turnaji v Českých Budějovicích. 

První polovinu roku zakončíme tradičním 
týdenním letním soustředěním tentokrát 
v  nové lokalitě v předhůří Šumavy – ve 
Lhenicích. 

Shotokan Karate Klub 
Bechyně 
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Koupím zemědělskou půdu, pole, 
louku v katastru obce Radětice, Opa-
řany, Haškovcova Lhota, Senožaty. 
Začínám hospodařit a respektuji 
cenu. 737 968 673

PRODEJ 
KUŘIC 
2022

FIRMA
          NOVÁK

                     RADOMYŠL

BECHYNĚ NÁMĚSTÍ  
U INFO CENTRA

DNE:  20. 5. /

červené, černé kropenaté, modré,
žíhané, bílé  – stáří 20 týdnů

 cena 200 Kč/ks

tel. – 602 115 750
www.drubez-novak.cz

12. 8. / 9. 9. / 
 7. 10. / 4. 11. 

17. 6. / 15. 7. /

v 10.00 hod.

www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

LEVNÉ 
PALIVOVÉ DŘÍVÍ 

 
750 Kč/prm

bříza   
 1100 Kč/prm

dub
    

1200 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 650 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

druh dřeva     neš�pané (2m)    š�pané (33cm)
po domluvě

po domluvě  

 po domluvě

 

palivové dřevo (cena včetně 15 % DPH
a dopravy 15 km od Týna nad Vltavou) 

 

        

        

 

po domluvě

KOUPÍM starší  známky, mince, 
bankovky, odznaky, pohledy, obrazy, 
hodiny, hodinky, porcelán, sklo, 
vojenské předměty – šavli, helmu, 
uniformu a podobně. Můžete nabídnout 
i jiné staré předměty, celou sbírku nebo 
pozůstalost.                 Tel: 722 777 672

21. 5. 2022  – 14.00 h

Prodej slepiček

Informace:  Po–Pá  9–16 hod. 

www.drubezcervenyhradek.cz

18. 6. 2022 – 14.00 h

Stáří:     16 – 20 týdnů

Červený Hrádek prodává slepičky 
Tetra hnědá, Dominant ve všech bar-
vách, Green Shell – typu Arakauna 
a  Dark Shell – typu Maranska

Prodej Bechyně 

Výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky

u vlakového nádraží 

Cena: 199 – 245 Kč/ks

Tel: 601 576 270, 728 605 840 

prodavač/ka – pokladní

zástupce vedoucího prodejny
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Uzávěrka příštího čísla 17. května 2022. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
Inzerce (15 Kč/cm²) a příspěvky na tel: 778 545 507, e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Redakce a grafika Marie Jahnová. 

Městský zpravodaj č. 5/2022, den vydání: 1. 5. 2022. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
Vychází v Bechyni 1. pracovní den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA.
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TÁBOR – A. Berka 

BECHYNĚ – Pracovní oděvy

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

u autobus. nádr., tel: 602 659 011

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

 

 
Seřizování plastových oken 

a dveří, montáž a opravy žaluzií. 
Petr Halama, tel: 604 718 306

Bližší informace na tel: 775 418 489 

nebo přímo na provozovně.

 brigádníky do obsluhy a do kuchyně. 

Penzion u Pichlů s r.o. 
náměstí T. G. M. 141 

PŘIJME

ELEKTRIKÁŘ
n silnoproud, slaboproud
n zajištění revize

mobil: 606 186 238
www.bemont.flazio.com

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760


