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Své starosti odevzdávám bechyňskému zámku, kéž vítr 
odnese je v dál. Daleko, kam nikdo z nás nikdy by se 
nedostal. Ať pod zemí zůstanou jako semena, z nichž 
třešňový vyroste ráj. Za ně mi, prosím, dej kousíček radosti, 
ať pouze úsměv na tváři mám.

Svou zlobu odevzdám zámeckým zahradám. Kam ráda 
rozjímat chodívám. Slunce ať ručkou svou v páru ji promění. 
Vidět ať je v chladném ránu, kdy do zahrad nikdo nechodí.

Svůj pláč odevzdávám bechyňskému mostu, jenž ukázal 
mi plno krás. Ten výhled vidět chci zas a zas. Ať rozplyne se 
na vodní hladině a řeka odnese je pryč. Pak k duši mé 
naleznout musím klíč. V hlubinách mé mysli jest, snad 
naleznu jej brzy. Však vím, nebude to dnes. 

Svou bolest odevzdám rozkvetlé louce, kterou tak ráda 
mám. Ať spraví mé rozbité srdce a já jen radost v srdci mám. 
Proč trápit se, když překrásný je den. Jediné co udělám, 
bude, že s úsměvem vykročím ven.

Svůj úsměv neodevzdám žádnému místu, ten pro sebe si 
nechávám. Po kouskách darovat ho budu lidem, jež kolem 
sebe mám .

Tímto místům děkuji velice, že pomohly mi najít klid, 
a když přijde starost, pláč, vím, kam mám jít. Ony vždy vrátí 
mou radost zpět. Pak cítím se jako nový rozkvetlý květ.

Marie Dvořáková 
1. K SUPŠ BechyněPohlednice

Foto M. Okrouhlica
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HISTORICKY PRVNÍ NÁVŠTĚVA 
PREZIDENTA REPUBLIKY V BECHYNI

Bechyni na Den dětí navštívil prezident republiky pan Miloš 
Zeman v doprovodu hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. 
Při své návštěvě pohovořili se zaměstnanci keramických závodů 
LAUFEN, se zastupiteli města a pozvanými hosty, na závěr se 
setkali s občany Bechyně na náměstí.

V soukromé sbírce jsme objevili keramickou plaketku, která je 
z druhé strany datovaná do roku 1947. Byla to tedy skutečně první 
návštěva hlavy státu v Bechyni? Ozvou se nám pamětníci a osvětlí tuto záhadu?



Když duši bolí v kříži
Před čtyřmi lety jsem se přistěhoval do 

Bechyně a od té doby pravidelně píši slou-
pek. Když jsem uveřejnil první, oslovili mne 
paní PhDr. Anna Plachtová (na kterou v úctě 
vzpomínám) a pan Martin Gärtner (kterého 
si vážím) s požadavkem, abych se soustředil 
na bechyňská témata. Tenkrát jsem odmítl, 
protože jsem se z pochopitelných důvodů 
cítil jako zdejší rychlokvaška. Dnes je 
všechno jinak. Skrz lásku ke městu a jeho 
lidem jsem získal vhled do současných dějů 
a troufám si říci, že cítím i sotva postřehnu-
telné náznaky dějů budoucích. 

Pro prázdninové dvojčíslo jsem vybral 
deset událostí, které v horizontu dvou let, 
nebude-li konec světa, nastanou.

1. Na náměstí T. G. M. bude nově 
instalováno 76 parkovacích značek.

2. Znovu se u nás krátce zastaví prezi-
dent ČR, aby napravil faux pas, který vznikl 
opomenutím návštěvy čajobaru U sovy.

3. U hráze rybníka Trubný bude kotvit 
rozměrný hausbót, ve kterém chce dosud 
neznámý subjekt provozovat třetí městské 
informační středisko.

4. Lázně, po nákupu čínským inves-
torem, budou přebudovány na moderní 
centrum prastaré čínské medicíny.

5. Signál městského kamerového 
systému bude rozveden do všech pokojů 
Domova pro seniory v Bechyni, aby jeho 
obyvatelé mohli prostřednictvím obrazovek 
sledovat cvrkot na náměstí, a tím je virtuálně 
přivedeme zpět do své blízkosti. 

6. Pobočka Jihočeské Alšovy galerie 
v Bechyni získá od tajuplného mecenáše 
nechutně vysokou sumu, která bude 
zárukou udržení a rozšiřování keramických 
exponátů ve městě.

7. Management Jika-Laufen představí 
unikátní sociální program, jehož nosnou 
částí bude vize bezpodmínečné abstinence 
od alkoholu a drog u mladých bechyňských 
mužů. Cíl toho lze shrnout do věty: „Jen silní 
mají právo se u nás strhat.“ 

8. Kulturní dům města Bechyně bude 
garantem mezinárodní soutěže týmů ve 
stavbě a opětném složení mobilních řeč-
nických tribun.

9. Baronka D'Souza, mluvčí lordů Sně-
movny lordů Spojeného království, morálně 
podpoří dlouholeté tužby obyvatel Zářečí po 
samostatnosti.

10. Muzeum turistiky, se sídlem v bývalé 
synagoze, připraví expozici pod názvem: 
„Židé, k turismu Bohem vyvolený národ.“ 

O Vašem případném jiném vidění situace 
se rád dočtu na své e-mailové adrese 
j.m.psychologie@seznam.cz

PhDr. Jaromír Matoušek

+ STAVEBNÍ ÚPRAVY 
BYTOVÉHO DOMU 
č.p. 803–806 NA SÍDL. 
OBRÁNCŮ MÍRU 

V druhé polovině měsíce srpna letošního 
roku budou zahájeny práce na stavebních 
úpravách bytového domu č.p. 803–806 na 
sídlišti Obránců míru. Stavební úpravy zahr-
nují výměnu oken, vyzdění meziokenních 
vložek a schodišťových stěn, výměnu závěs-
ných balkonů, osazení nových markýz 
a provedení nové fasády na celém objektu. 

Všechna původní dřevěná okna a balko-
nové sestavy budou nahrazeny novými 
plastovými v bílém provedení s celoobvo-
dovým kováním. Z obvodového pláště 
budou současně s výměnou oken odstra-
něny meziokenní vložky (MIV) a místo nich 
provedena vyzdívka z materiálu YTONG. 
Stávající celoplošné prosklení schodišťo-
vých stěn bude demontováno a nahrazeno 
vyzdívkou z bloků YTONG. Na schodištích 
budou osazena nová okna. Sklepní okna 
budou z části nahrazena vyzdívkou a z části 
novými výklopnými okny s neprůhledným 
zasklením. Vyzdívky budou zatepleny 
deskami EPS 70-F pro doplnění na plnou 
tloušťku stávající obvodové konstrukce. Po 
osazení oken a doplnění kontaktního 
zateplovacího systému budou osazeny nové 

+ STAVEBNÍ PRÁCE 
V ZÁKLADNÍCH 
ŠKOLÁCH 
O PRÁZDNINÁCH

V Základní škole Františka Křižíka 
v Libušině ulici bude probíhat v době letních 
prázdnin 3. etapa výměny oken. 3. etapa 
představuje výměnu oken a balkónových 
dveří dvorního průčelí této budovy. V roce 
2014 byla vyměněna okna západního 
průčelí a v roce 2015 okna severovýchod-
ního průčelí. Stávající špaletová okna budou 
nahrazena okny opět dřevěnými špaletový-
mi (dvojitými) stejného provedení a členění 
jako okna stávající. Nová okna budou s izo-
lačním dvojsklem z exteriéru a jednoduchým 
sklem z interiéru. Balkónové dveře budou 
jednoduché s izolačním dvojsklem. Jelikož 
se budova ZŠ nachází v městské památkové 
zóně, do které patří celá Křižíkova vilová 
čtvrť, získalo město na tuto akci dotaci 
z Jihočeského kraje ve výši 100.000,- Kč 
z programu: Objekty kulturního dědictví, 
opatření: Zvýšené náklady obnovy staveb 
v památkově chráněných územích. Celkové 
náklady stavby jsou 1.115.000,- Kč. 

V Základní škole ve Školní ulici budou 
probíhat v době letních prázdnin stavební 
úpravy ve školní kuchyni, které spočívají 
v opravě podlahy a s tím souvisejících 
pracích na vnitřní kanalizaci. Součástí prací 
bude i výměna výplní výdejních okének. 
Z tohoto důvodu bude školní kuchyně po 
celou dobu letních prázdnin uzavřena. Tyto 
stavební úpravy si vyžádají náklady ve výši 
813.000,- Kč. 

Dále v této škole bude probíhat rekon-
strukce podlahy v tělocvičně. Stávající 
vlysová podlaha (parkety) bude demon-
tována. Nová podlaha s dřevěným roštem 
bude mít finální vrstvu z litého polyuretanu. 
Tyto práce budou probíhat až do poloviny 
měsíce září. Tělocvična bude do této doby 
uzavřena jak pro žáky ZŠ, tak pro veřejnost. 
V souvislosti s rekonstrukcí podlahy dojde 
také k úpravám topení a stávajícího 
vybavení (nářadí) tělocvičny. Předpo-
kládané náklady stavby jsou 1.330.000,- Kč. 
Základní škola obdržela na tuto akci dotaci 
z Jihočeského kraje ve výši 150.000,- Kč 
z programu: Podpora sportu, opatření: 
Rekonstrukce a opravy sportovišť.

za investiční odbor Ilona Zvolánková 

vnější (povlakovaný pozink. plech v barvě 
světle šedé) a vnitřní interiérové (dřevotříska 
v bílé barvě) parapety.

Stávající závěsné balkony budou nahra-
zeny novými pozinkovanými obdobné kon-
strukce. Nad balkony ve 4.NP a nad zadní 
vchody budou namontovány krycí polykar-
bonátové markýzy (stříšky). 

Ve vstupních portálech u jednotlivých 
vchodů bude stávající obklad kabřincem pře-
stěrkován a natažen omítkovinou typu Mar-
molit. Stávající poštovní schránky uvnitř 
bytového domu budou  nahrazeny sestavou 
poštovních schránek umístěných v obvodo-
vé zdi vstupů tak, aby poštovní schránky byly 
pro doručovací službu přístupné z venku bez 
nutnosti vstupu do bytového domu. 

Před provedením nových omítek vnější-
ho pláště (fasády) bude odstraněna původní 
degradovaná omítka včetně výstužné tka-
niny. Původní izolant bude vyspraven PU 
pěnou a dokotven. Následně se celá fasáda 
nově přestěrkuje s vloženou výstužnou 
tkaninou. Na takto připravený podklad bude 
provedena nová silikonová omítka. 

Všechny práce na stavebních úpravách 
bytového domu by měly být dokončeny do 
15. 11. 2016. 

Přesný harmonogram prací bude násled-
ně sdělen všem nájemníkům bytového 
domu zástupcem spol. Bytenes Bechyně 
spol. s r.o.  Věříme, že omezení způsobená 
stavbou nájemníkům tohoto bytového domu, 
jim vynahradí  kvalitně realizované a dokon-
čené dílo, která jim bude sloužit k jejich 
maximální spokojenosti.

za Bytenes Bechyně Miroslav Král 

vstupné rodinné / 1 den
2 dospělí + 2 děti do 15 let 150 Kč
2 dospělí + 1 dítě do 15 let 110 Kč
1 dospělý + 2 děti do 15 let 100 Kč
1 dospělý + 1 dítě do 15 let  80 Kč
vstupné po 16.00 hodině
osoby nad výšku 140 cm 30 Kč
osoby do výšky 140 cm  20 Kč
předplatné – 10 vstupů
osoby nad výšku 140 cm  350 Kč
osoby do výšky 140 cm  230 Kč

PROVOZNÍ DOBA 
KOUPALIŠTĚ
červenec – srpen denně 10–19 hod.
Za nepříznivého počasí uzavřeno. 

vstupné základní / 1 den

osoby nad výšku 140 cm 50 Kč
osoby do výšky 140 cm  40 Kč
držitelé ztp, zttp 30 Kč
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TROCHA HISTORIE 
O BUDOVÁNÍ PRVNÍHO 
TRUBKOVÉHO VODOVODU 
V BECHYNI ZA PETRA 
VOKA

Podíváme-li se na mapu Bechyně, zjis-
tíme, že historické jádro města je na 
vysokém skalnatém výběžku a je sevřeno 
z jedné strany řekou Lužnicí a z druhé 
potokem Smutná. Takže okolo Bechyně 
samá voda, přesto však zámek a město 
strádalo po staletí nedostatkem kvalitní 
vody. (Tento problém se podařilo úspěšně 
vyřešit až ke konci 20. století).

Podle letopisců a kronikářů bylo město 
v raných dobách zásobováno vodou z velké-
ho rybníka, který byl položen tam, kde je 
dnes panelová zástavba u rybníka Trubné-
ho, pole zde nesla název „Na starém 
rybníce“. Jsou-li zprávy věrohodné, nevíme, 
jisté je, že problém s kvalitní vodou začal 
řešit až Petr Vok po koupi Bechyně.

Při svých spanilých jízdách po němec-
kých knížectvích, Itálii, Francii a Anglii si 
zaznamenával do cestovního deníku mimo 
svých prožitků i tehdejší technické vymože-
nosti. V sídelních místech poznal vliv 
novátorských řešení na přepychový život 
šlechty a hodlal je uskutečnit i zde na 
Bechyni. Při rekonstrukci hradu Bechyně na 
šlechtické sídlo mu chyběla jen nerušená 
dodávka kvalitní vody do zámku. S ohledem 
k situování zámku na ostrožně si k řešení 
tohoto úkolu přizval již tehdy věrhlasého 
Jakuba Krčína z Jelčan. 

Práce Krčínova na bechyňském panství 
ale začínala jinde – odvodněním močálovité 
roviny u Blatce, kde dal „seřídit“ rybníky na 
„Rytíři“, „Naději“, u Komárova, jakož i ryb-
níky na hodonických lukách „Napajedla“, 
„Trefle“, pod ním třetí, nyní již zrušený 
a čtvrtý u Radostné. 

Jakub Krčín se s dodávkou vody na 
zámek radil se svým pánem – „jak prameny 
ze studýnek ležících nad cestou, jdouce 
k hořejšímu mlejnu mezi dvěma vrchy (ze 
studánek na Libuši a od Haškovcovy Lhoty), 
tak aby voda silně a plnými trubami šla, 
přivésti do města a zámku“ – jsou to 
pravděpodobně svedené lázeňské prame-
ny. Smlouvou s Hansem Wiserem zajistil 
svedení dřevěnými troubami prameny do 
města a zámku za 35 kop. míš., 1 strych 
(korec) žita, 1 věrtele hrachu, 1 věrtele 
ječmene a sudu řídkého piva. Svedl také 
prameny nad městem z polí vyvěrající dobře 
vyměřenými stokami, jež podnes pozemky 
ty jmenují se na „Stokách“ a vytarasil studnu 
dřevěným roubením na panském poli. Tento 
bohatý pramen spojil s uvedenými stokami 
do jednoho vedení k novému rybníku, který 
založil nad obecním rybníkem, a upravil 
stoky v polích nad „Lázní“, a tím obohatil 
vodou „rybník Trubný“, odkud byla vedena 
dřevěným potrubím do Nového dvora, 
města, zámku, městského i panského 
pivovaru a františkánského kláštera. 

Prameny byly svedeny v roce 1571, 
přesto však potíže s vodou přetrvávaly, proto 
Petr Vok nařídil Jakubu Krčínovi „seřídit“ 
druhý vodovod a jím přivést dostatek dobré 
vody až na zámek.

Ten počal jednat před 430 léty, dne 
1. ledna roku 1586: „ve středu v den 
nového léta, učiněno jest projednání 
s Řehořem Korábem, tesařem, o ve-
dení vody na zámek Bechyni na tento 
způsob, aby on Řehoř Koráb, ty 
prameny vodní, které jsou ve vsi 
Sudoměřické, do jednoho haltéře 
uvedl a z toho haltéře má tu vodu až 
na zámek Bechyni troubami dřevě-
nými vésti a ty prameny obroubiti a na 
nich svrchu příkopy zdělati, a sám 
bude povinen trouby vrtati a klásti. Za 
kteroužto práci od jedné každé kopy 
trub má se mu po 6 kopách gr. míš. 
dávati a nad to vejš k tomu přídavky 
tyto: sejra 1 centéř a másla půl centu; 
avšak nicméně zděří, což by koliv 
k těm trubám za potřebí bylo, JM ráčí 
jmíti sám na svůj groš dáti udělati 
a trubám vykopati i zase zasouti dáti, 
a kdy by v nesnadných místech bylo, 
pomocníky dáti a k rukám trub dodati. 
Pro lepší to paměť sepsány jsou v jednotlivá 
slova cedule dvě řezané, do kterýchž, co se 
jemu na takové dílo vydávati bude, se 
zapisovati má; jedna JMti pánem zanechána 
a druhá vejš dotčenému Řehoři Korábovi 
vydána jest. Stalo se léta a dne svrchu 
psaného. Potřebováno k tomu 25 kop trub 
po 5 kročejích zdéli a zděří železných 
tolikéž.

Dlužno vysvětliti, že vodovod tento nebyl 
veden přímo ze vsi z vývaryska na zahradě 
dolní hospody, ani z rybníčku na návsi, nýbrž 
od bytu lesního vedou stoky lesem do 
rybníka „Napajedla“, načež jméno rybníka 
samo ukazuje, pak do „Trefle“ a odtud 
trubami tekla voda samočinně na zámek“.

Během prací měl Řehoř Kocáb tyto 
prameny obezdít a svrchu nad nimi udělat 
příkopy, aby každému kolemjdoucímu bylo 
zřetelně ukázáno, jaký význam byl tomuto 
místu přiřazen a odkud stéká k pramenům 
povrchová voda. Na paměť výstavby a jako 
potvrzení dobrého obchodu byly vyřezány 
dvě cedule, do kterých se do budoucna měla 
zapisovat veškerá vydání spjatá s výstavbou 
druhého zámeckého vodovodu. Jedna 
zůstala Petru Vokovi z Rožmberka a druhou 
si odnesl tesař. 

Podíváme-li se na mapu, musíme se 
poklonit práci Jakuba Krčína, jak s tehdej-
šími metodami dokázal vyměřit a obkroužit 
vodu kolem výšiny, na které se rozkládá 
v současné době vojenský prostor s bývalým 
letištěm a přivedl vodu  přes řeku Lužnici až 
na skalnatý ostroh hradu Bechyně…

Zajímavé je, že v písemných materiálech 
je první městská kašna spojena až s rokem 
1660. Tehdy stála kašna pod kostelem 
naproti faře, v roce 1872 Městská spořitelna 
nechala na své náklady postavit novou 
kašnu, stará se přestěhovala na křižovatku 
k Jägerhausu. Druhou zajímavostí je, že 
v roce 1926, kdy se budoval nový vodovod 
do Bechyně, učitel a kronikář města Bechy-
ně pan Josef Šatra zavedl projektanty na 
zmíněné panské pole (dnes je to sídliště 
5. května), roubenou studnu nalezli a žasli 
nad jejím stavem. Studna byla v tak 
dokonalém stavu, jako by ji vytarasili před 
rokem! Třetí zajímavostí je, že při rekon-
strukci náměstí v roce 2011 byly dřevěné 
trubky nalezeny a je obdivuhodné, v jakém 
stavu přestály 440 let v zemi…

Josef Štefl

Z historie

Původní dřevěná  roura

Dřevěná trouba do městského pivovaru 
a františkánského kláštera
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DIVADLO V TRÁVĚ – XXIV. ročník
Sobota 9. července / 10.00 hodin / Klášterní zahrada / Vstup na 
celou přehlídku: děti 60 Kč, dospělí 120 Kč

BECHYŇSKÉ TRVALKY

BECHYŇSKÝ FESTIVAL 
DECHOVÝCH HUDEB – XXIV. ročník 

Neděle 7. srpna / od 13.00 hod. / Stadion Bechyně / Vstup: 
dospělí 180 Kč, důchodci 150 Kč, děti 50 Kč
Jugendorchester des Bläserkreises Halfing, Babouci, 
Libkovanka, Valdaufinka Ády Školky, Jožka Šmukař a jeho 
muzikanti, Keramička Helenka Hýnová. Festivalem provází .

Pátek 12. srpna  Vstupné 80 Kč

19.00 NAŠI FURIANTI (klášterní zahrada)
 Divadelní představení, hraje Radětický DS
  

Sobota 13. srpna  Vstup zdarma

13.00 ŘEMESLNÝ TRH (nám. T. G. M.)

 BLEŠÍ TRH V MUZEU (Městské muzeum)

 JEN TAK TRIO
 BONSAI Č. 3
 VE DVOU
17.00  (parčík na náměstí) ANI ZA MILION 
 LA PELLEGRINA  (klášterní kostel)

 KRAUSBERRY
 KABARET KAJBAR
 RED MOUSE
V průběhu odpoledne atrakce pro děti v parku, tvořivá dílnička aj.
  

Sobota 20. srpna (klášterní kostel)

18.00  BAROKNÍ KULT PANNY MARIE 
 BECHYŇSKÉ VE SVĚTLE KNIHY ZÁZRAKŮ
 Přednáška pracovnice Národního památkového ústavu
 v ČB PhDr. Zdeňky Prokopové.

Neděle 21. srpna  (klášterní kostel)

10.00 Slavnostní poutní bohoslužba k Nane-
 bevzetí Panny Marie 
 Po mši svaté agapé (pohoštění) v ambitech kláštera

15.00 Modlitby za uzdravení a uctívání
 milostné sošky Panny Marie Bechyňské

12.–21. 8. 2016

www.kulturnidum.cz

B E C H Y N Ě
K L Á Š T E R N Í Z A H R A D A

9. 7.
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VSTUPNÉ:   dospělí 120 Kč, děti 60 Kč

Projekt realizován za finanční podpory:

XXIV.
ROČNÍK

PROGRAM
představení vhodné pro děti

bylinková 
čajovna

10.00 ZAHÁJENÍ – POLITÍ POMNÍKU

10.05 KVAK A ŽBLUŇK
 Antonín Novotný

11.00 O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
 Divadlo Dokola 

12.00 Mk3
 Netradiční jazz

13.50 NAŠE NEJMILEJŠÍ HRA

14.00 NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK
 Divadlo KAPSA Andělská Hora

14.50 O ZTRACENÉM MEČI ANEB OPIČÍ

 DOBRODRUŽSTVÍ             MaMaMa

15.00 O DRAKOVI
 Divadélko Máma a Táta

16.00 KOLOTOČ POHÁDEK
 Já to jsem

17.00 Mk3
 Netradiční jazz

19.00 STARÁ POVĚST
 Divadlo 100 opic

20.00 IMPROZERO
 Svetr Pan

21.30 MODERNÍ TANEC pod vedením 
 JAVIERA CURY (site specific)
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ZUŠ V. Pichla
MAS Lužnice
DPS Bechyně

Ursíny OPTIK

Drda ZÁMEČNICTVÍ

echyňské doteky

JUGENDORCHESTER 
DES BLÄSERKREISES HALFING

Sobota 6. srpna / 19.00 hodin / Nám. T. G. M. / Zdarma
Známé skladby v podání mladého orchestru z Bavorska.

HUDBA

KAREL DVOŘÁK + DŽEMBEND + HOSTÉ
Pátek 5. srpna / 18.00 hod. / nám. T. G. M. / Zdarma

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ

PREZENTACE VARHAN
po doplnění a naladění nástroje s následným koncertem
Sobota 16. července / 18.00 hodin / Kostel sv. Matěje
Účinkující: Václav Vála, Jan Verner – skladby Johanna Sebastiana 
Bacha, Josefa Segera, Domenica Zipolliho, Johanna Pachelbela, 
Antonína Dvořáka, Marca-Antoina Charpentiera, Jeremyho Clarka.
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 13.00 hod.

Stadion
Bechyne

XXIV. ročník

Akci podpořili: + DRDA – ZÁMEČNICTVÍ +

+ HUBÁČEK AUTOSERVIS + SDH BECHYNĚ +

+ ZAHRADNICTVÍ U BENEŠŮ + C – SERVIS +

+ JOSEF RICHTER – AUTOPŮJČOVNA +

červenec – srpen 
2016

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

KNIHOVNA

KURZY

Zahájení v pátek 16. září 2016 v 19. hodin ve velkém sále KD 
Lektoři: Jiří Beneš, Hana Wolfová. 
Kurzovné 1200 Kč, prodloužená 100 Kč, věneček 120 Kč, gardenka 
390 Kč. Přihlášky v kanceláři KD nebo ke stažení na 
www.kulturnidum.cz, odevzdejte do konce srpna 2016. 
Tel. 776 381 203, email: program@kulturnidum.cz

KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Herna otevřena 
Středy  9.00 – 11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč

Pánové a dámy, neváhejte vstoupit do našeho 
velkolepého šapito HROŠÍK. Čekají nás různé 
akrobatické dovednosti a krocení divé zvěře. Do dění zapojíme 
naše maminky, babičky, šikovné ručičky a protáhneme nožičky. 

13. 7. ŘVAL JEDEN LEV ŘVAL, 
  – výtvarná dílnaŽE JE ZKRÁTKA KRÁL
20. 7. KLAUN – výtvarná dílna

27. 7. SLON SI DUPNE HOPSASA – výtvarná dílna

3. 8.  CVIČÍME SI PRO RADOST – výtvarná dílna spojená
 s pohybem (výroba činky)

10. 8.  ŽONGLOVÁNÍ – výroba bambulek a cvičení s nimi

17. 8. PROVAZOCHODCI
  – výroba deštníku a hraní na provazochodce

24. 8. OBLEČENÍ PRO KLAUNA – výtvarná dílnička

LETNÍ KINO

!

 4. 7. 21.00   (nám. T. G. M.)JAK JSME HRÁLI ČÁRU
 20. 7. 21.00  (nám. T. G. M.)SEDMERO KRKAVCŮ
 10. 8. 21.00  (nám. T. G. M.)HODINOVÝ MANŽEL
 27. 8. 20.00  (stadion)MALÝ PÁN

Každou středu 13–16 hod. Přijďte do knihovny zahnat nudu. 
Připraveny budou společenské hry, tvořivé dílničky, doplňovačky, 
rébusy pro děti.

Sobota 27. srpna / 15.00 hodin / Stadion / Vstup volný
Na tradiční rozloučení s prázdninami pro děti i rodiče zvou 
bechyňský Levicový klub žen, Sbor dobrovolných hasičů Bechyně, 
Rodičovské centrum Hrošík a Kulturní středisko města Bechyně. 
Můžete se těšit na odpoledne plné soutěžních disciplín, Cvičeníčko 
se Soňou, ukázky činnosti hasičského sboru, opékání buřtů a na 
závěr promítání filmu MALÝ PÁN v letním kině. 
Náhradní oblečení přibalte s sebou. Občerstvení zajištěno. 

PRÁZDNINOVÉ LUMPAČENÍ 
S HROŠÍKEM

POZNÁVÁME PAMÁTKY ZA LETNÍCH ÚPLŇKŮ
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
Kostela Nanebevzetí  Panny Marie

Středa 20. července / 20.00 hodin / Klášterní kostel / Zdarma
Provází Petr Plášil, farář bechyňské farnosti.

ÚPLNĚK S KNIHOVNOU
Čtvrtek 18. srpna / 21.00 hodin / Nám. T. G. M. / Zdarma
Čtení u kašny na náměstí



GALERIE

GALERIE GALVÍNA

 JOSEF ŠARMAN A ANDY ŠOKA 
 – obrazy
 2.–30. 7. Vernisáž od 15 hodin

  JIŘÍ KOŽÍŠEK – porcelán
 LUDMILA A MIREK KOVAŘÍKOVI
  – hlína a kov
 13. 8.–25. 9. Vernisáž od 15 hodin 

GALERIE U HROCHA 

 VLASTA ŠTEGEROVÁ – fotografie 
 Výstava potrvá do 25. září 2016

GALERIE 2+1

 BROUCI A GEOMETRIE
 Výstava výtvarného oboru ZUŠ Václava Pichla. Součástí
 výstavy je i absolventská výstava Kristýny Maceškové.
 Výstava potrvá do 30. září 2016

MĚSTSKÉ MUZEUM

 VÝSTAVA KERAMICKÝCH PLASTIK 
 Z DEPOZITÁŘŮ SUPŠ
Pro letní sezónu jsme umístili na dvorek muzea keramické plastiky. 
Bezplatná výstava je vhodná pro děti i dospělé. Přijďte si 
odpočinout a vychutnat atmosféru zazelenalého muzejního dvorku.

 VÝSTAVA MODELŮ HISTORICKÝCH 
 LOKOMOTIV A VOZŮ 
 Z TRATI TÁBOR–BECHYNĚ
 ze sbírky Pavla Kohoutka
 Trvání od 1. července dio 31. srpna 
Pro děti bude připravena herna (malování, dřevěná trať pro 
nejmenší). Vstupné 30 Kč, zlevněné 20 Kč.

 VÝSTAVA SKUPINY 9+
 Vernisáž 3. července / od 15 hodin / Galerie muzea
Prodejní výstava prací pedagogů místní SUPŠ. 
V městském infocentru můžete zakoupit knihy o historii Střední 
umělecko-průmyslové školy. Vstupné 30 Kč, zlevněné 20 Kč. 
 Výstava potrvá do 31. července.

 VÝSTAVA OBRAZŮ 
 JAROSLAVA KOLIHY
 Vernisáž 6. srpna / od 14 hodin / Galerie muzea
Muzeum ve spolupráci s rodinou autora pořádá výstavu díla malíře 
Jaroslava Kolihy. Představíme průřez celkovou tvorbou a aktivitami 
tohoto rodáka z místního regionu. Účast přislíbil pan Jan Kačer. 
 Výstava potrvá do konce září.

AJG

 ČAJ UMPRUM
 Výstava SUPŠ Bechyně, SUPŠ sv. Anežky České (Český
 Krumlov), umělecko-průmyslová škola Linec
 Výstava potrvá do 2. října 2016

ZÁMECKÁ GALERIE

 BECHYŇSKÁ KERAMIKA 1884–1948 

 Vernisáž 3. srpna / od 14.00 hodin
 Výstava potrvá do konce srpna 2016  

PŘIPRAVUJEME

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz

Pondělí 26. září / 19 hod. / Velký sál / Vstupné 350, 330, 300 Kč
Dramatizace útloučké knížky Ireny Douskové měla premiéru 
v listopadu roku 2002 v Příbrami a po 13 letech se tento divadelní 
fenomén vrací do Bechyně. Po celá ta léta plní divadelní sály v celé 
republice. Příhodami Helenky Součkové, žákyně druhé třídy 
základní školy, kterou naprosto 
autenticky ztvárnila Bára Hrzánová, 
se baví naprosto všechny generace. 
Mnohé repliky zlidověly, a tak toto 
představení proniklo do českých 
rodin. Pokud jste jej ještě neviděli, 
máte jedinečnou příležitost. A  kdo viděl, 
jistě si neodpustí vidět znova a znova...
Barbora Hrzánová – cena THÁLIE 
2003 za mimořádný ženský jevištní 
výkon v roli Helenky Součkové.

Předprodej vstupenek 
j iž od 1. června na 
www.kulturnidum.cz, 
v kanceláři KD a Městském 
informačním centru v budově 
muzea.

POZOR! Rezervace platí 
pouze 3 týdny!

HRDÝ BUDŽES

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Od nového školního roku pro Vás v Bechyni připravujeme otevření 
kroužku „ANGLIČTINA HROU“ pro školkové děti ve věku 3–7 let. 
Upřesnění datumu a času počátkem září.
Bližší informace Lenka Chmátalová
email: chmatalova.l@seznam.cz, popřípadě tel. 605 111 802

LA PELLEGRINA
KONCERT LEKTORŮ MEZINÁRODNÍHO 
KURZU LA PELLEGRINA

Středa 20. července / 19.30 hod. / Sál ZUŠ / Vstupné 120 Kč, 
60 Kč (děti, studenti, důchodci) Na programu komorní skladby 
Schütze, Zelenky a jiných barokních skladatelů.

BACHOVI ČEŠTÍ SOUČASNÍCI
Sobota 23. července / 19.30 hod. / Klášterní kostel / Vstupné 
dobrovolné Barokní hudba – Zelenka, Brixi a Capricornus – 
barokní zpěv a dobové nástroje.

KONCERT LEKTORŮ MEZINÁRODNÍHO 
KURZU LA PELLEGRINA

Neděle 24. července / 20.00 hod. / Sál ZUŠ / Vstupné 120 Kč, 
60 Kč (děti, studenti, důchodci) Na programu komorní skladby 
Mendelssohna, Šostakoviče a jiných skladatelů.

KONCERT LEKTORŮ MEZINÁRODNÍHO 
KURZU LA PELLEGRINA

Pátek 5. srpna / 19.30 hod. / Sál ZUŠ / Vstupné 120 Kč, 
60 Kč (děti, studenti, důchodci) Koncert lektorů mezinárodního 
kurzu La Pellegrina. Na programu komorní skladby Antonína 
Dvořáka, Franze Schuberta a jejich současníků.

KONCERT LEKTORŮ MEZINÁRODNÍHO 
KURZU LA PELLEGRINA

Sobota 13. srpna / 17.00 hod. / Klášterní kostel / Vstupné 120 Kč, 
60 Kč (děti, studenti, důchodci)
Orchestr, sbor a sólisté kurzu La Pellegrina uvedou Mesiáše 
G. F. Händela v úpravě W. A. Mozarta.

Vážení čtenáři, chtěl bych Vám za Kulturní středisko města 
Bechyně popřát krásné léto, užijte si prázdniny a dovolené. 

Dále mi dovolte poděkovat dobrovolnicím Soně Houdkové, 
Petře Šulcové, Nikole Filipové a Beatě Zalubelové za jejich 
úžasnou práci při přípravě programu v RC Hrošík. 

Za KSMB Štěpán Ondřich



PASOVÁNÍ, 
PRÁZDNINY 
A STĚHOVÁNÍ 
V KNIHOVNĚ

Kdo šel před koncem školního roku ko-
lem knihovny, mohl zaslechnout muziku. To 
se v knihovně právě slavilo a Katka Vesecká 
nám k tomu vesele pískala na flétnu. Paso-
vali jsme prvňáčky na rytíře Řádu čtenářské-
ho. Děti předvedly, co se za první rok školní 
docházky naučily, a byly po zásluze odmě-
něny knihou Knihožrouti od Kláry Smolíkové 
vydanou pouze pro účastníky projektu Už 
jsem čtenář, který vyhlašuje Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků České 
republiky, a čestnou průkazkou do knihovny. 
Slíbily pohádkovému králi, že budou mít 
knihy v úctě a budou se o ně vždy svědomitě 
starat a hlavně pravidelně otvírat a číst. 
V naší knihovně nabízíme zajímavé knihy 
označené jako perlorodky a děti během roku 
sbírají za čtení perly. Ale děti čtením mohou 
i pomáhat! Na www.ctenipomaha.cz. se po 
přečtení odbornou porotou doporučených 
knih pod vedením pana Zdeňka Svěráka 
zapojí do charitativního projektu a získají po 
úspěšném vyplnění testu kredit padesát 
korun, který věnují na jeden z nominovaných 
dobročinných projektů, třeba i zmiňovaný Už 
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Během prázdnin chystáme v knihovně 
každou středu od 13 do 16 hodin hravé od-
poledne pro děti s názvem Přijďte zahnat 
nudu a 18. 8. ve 21 hodin v rámci Poznávání 
památek za letních úplňků opět netradiční 
čtení za úplňku na náměstí, kde už druhým 
rokem instalujeme miniknihovnu. V loňském 
létě jsme ji společně naplnili knížkami, 
kterým jsme chtěli dát druhou šanci. Pokud 
vám ještě doma jedna pěkná zbyla, přineste 
s sebou a přečtěte nám z ní ukázku. Určitě 
potěší i ostatní. 

Vzhledem k našemu chystanému uzav-
ření během měsíce září z důvodu výměny 
podlahové krytiny a regálů jsme i my při-
stoupili k většímu úklidu knih. Vyřazovali 
jsme nečtené a poškozené, abychom při-
pravili místo pro žádané novinky. Přesto 
bychom jim i my chtěli dát ještě šanci a na-
bídneme vám je k odkoupení v prostorech 
šatny kulturního domu. Burza se bude konat 
během uzavírky knihovny. Bližší informace 
na plakátech a webu knihovny. Určitě se 
zajděte podívat!

A na závěr si dovolím oslovit naše věrné 
čtenáře a poprosit o pomoc s vystěhováním 
knih. Přijďte si během měsíce srpna 
vypůjčit větší množství knih, které u vás 
najdou do konce září dočasný azyl a nám 
tím ušetříte práci s jejich přemísťováním! 
V říjnu byste nám knihy opět vrátili. Předem 
děkujeme za pomoc a pochopení!

EH
Hra s příslovím

1. Abundance šelem z čeledi Canidae 
přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae.
2. Prognózu optimálního okamžiku pro své 
akce proveď podle modelového vztahu 
domestikovaného vodního opeřence 
k plodenství kulturních trav!

Každý měsíc losujeme vždy jednoho 
výherce, kterého pozveme na závěrečné 
vyhlášení.

Odpovědi z června: 1. Sytý hladovému 
nevěří 2. Studený máj, v stodole ráj.
(LOUCKÁ, Pavla. Dech, duch a duše 
češtiny. 1. vyd. Praha: Albatros, 2008. 
Albatros In. ISBN 978-80-00-01862-1.)

BLEŠÍ TRH
 

V rámci akce Bechyňské 
doteky bude probíhat v neděli 
13. 8. v Městském muzeu tra-
diční bleší trh. Chcete–li prodá-

vat, ozvěte se nám na č. 774 911 067. 
Chcete-li se pouze přijít podívat či nakoupit, 
neváhejte. Pozor, na podporu naší veřejné 
sbírky bude v muzeu dlouhodobě umístěn 
provizorní bleší trh. Máte-li doma nějaký 
předmět např. porcelánový, keramický či 
starou zajímavou knihu nebo jinou staro-
žitnost a máte-li zájem nám tuto věc darovat, 
přineste do muzea. Pokud se bude návštěv-
níkům něco z bazárku líbit, dotyčný zaplatí 
cenu, kterou si určí sám na podporu restau-
rování dvou dřevěných soch. Předem 
děkujeme za dary a jsme zvědaví, jaké 
typické „bleší“ artefakty se nám sejdou.

POMOZTE NÁM OBLÉKNOUT 
ZIKMUNDA A NEPOMUKA 
DO NOVÉHO HÁVU

Během proběhlé muzejní noci (28. 5.) 
jsme vyhlásili veřejnou sbírku na podporu 
restaurování dvou dřevěných soch ze sbírek 
muzea. Jedná se o sv. Zikmunda a sv. Jana 
Nepomuckého. Obě sochy pocházejí zřejmě 
z 18. stol. Sv. Zikmund je z kostela v Ra-
tajích. Cílová částka sbírky je 200 000 Kč. 

Světce typu Nepomuk máme dva. Ten 
první se již nachází u restaurátora, jeho 
oprava byla podpořena grantem Jihočeské-
ho kraje. Je nám líto nechat zbylé dvě sochy 
v podobně havarijním stavu čekat další léta 
na opravu. Kasičky základní jsou umístěny 
v budově muzea a v Městské knihovně. 
Další najdete v Zahradnictví u Benešů a ve 
Vinotéce a galerii Galvína. Děkujeme 
každému, kdo přispěje byť minimálním 
příspěvkem. Pomáháte nám zachovat 
kulturní dědictví pro další generace. Zájem 
spolkových organizací, místních firem 
a podnikatelů o podporu regionálních sbírek 
je v západní části Evropy běžným znamením 
pomoci a solidarity či charity, chcete-li. Již 
nyní děkujeme těm, kdo nám přispěli během 
vydařené muzejní noci. Moc si toho vážíme. 
Opravené sochy by byly posléze vystaveny 
ve veřejných prostorách muzea. 

EXPONÁT MĚSÍCE 
A OŽIVENÝ DVOREK 

Na muzejním dvorku se objevila sova, 
labuť, oslík Ijáček, tři barevné objekty 
připomínající mozek a další keramické 
plastiky z depozitáře místní střední školy. 
Přijďte posedět do příjemného prostředí 
a nechat děti vířit mezi keramickými zvířátky. 
Vstup na dvorek a k exponátu měsíce 
v chodbě je zdarma. První měsíc vystavíme 
sbírkové předměty připomínající místní 
umělecko-průmyslovou školu, bývalou 
keramickou. A to z toho důvodu, že v galerii 
bude zrovna probíhat výstava pedagogů 
této školy. Měsíc srpen patří v Bechyni 
tradičně pouti. Vystavíme exponáty souvi-
sející s religiozitou a s tématem poutní místo 
Bechyně. 

V infocentru v přízemí muzea nabízíme 
na prodej knihu Umělecká keramika, 
historismus secese moderna (Keramická 
škola v Bechyni 1884–1948). Tato kniha byla 
nominována na cenu Gloria musaealis za 
rok 2015.                                                  JJ

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

HUDEBNÍ 
PRODUKCE 
v Lázních 
Bechyně

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

 2. 7. sobota Cora
 7. 7. čtvrtek Allegro band
 10. 7. neděle Mr. Driver
 12. 7. úterý RM band
 14. 7. čtvrtek Mr. Driver
 16. 7. sobota Echo
 19. 7. úterý RM band
 21. 7. čtvrtek Echo
 23. 7. sobota Mr. Driver
 26. 7. úterý Mr. Driver
 28. 7. čtvrtek Allegro band
 31. 6. neděle Countrio
 2. 8. úterý Countrio
 4. 8. čtvrtek Cora
 7. 8. neděle Mr. Driver
 9. 8. úterý RM band
 11. 8. čtvrtek Mr. Driver
 14. 8. neděle Mr. Driver
 16. 8. úterý RM band
 18. 8. čtvrtek Allegro band
 21. 8. neděle Cora
 23. 8. úterý Echo
 25. 8. čtvrtek Allegro band
 27. 8. sobota Countrio
 28. 8. neděle Cora
 30. 8. úterý RM band

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

 1. 7. pátek Ševětínka
 8. 7. pátek Kocábka
 15. 7. pátek Ševětínka
 22. 7. pátek Allegro band
 29. 7. pátek Ševětínka
 5. 8. pátek Ševětínka
 12. 8. pátek Mr. Driver
 19. 8. pátek Mr. Driver
 26. 8. pátek Ševětínka

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

 4. 7. pondělí Escalona
 11. 7. pondělí Echo
 18. 7. pondělí Allegro band
 25. 7. pondělí Malá muzika
 8. 8. pondělí Echo
 15. 8. pondělí Escalona
 22. 8. pondělí Malá muzika
 29. 8. pondělí Luňáčci

Na žádné akci se nekouří

+ KLUB FILATELISTŮ 

zve všechny Bechyňáky i lid okolní na 
filatelistickou burzu, která se koná vždy 
v neděli od 9 do 11 hodin v Hotelu U Draka. 

Poskytujeme odbornou a expertní 
službu. Vaše sbírky ohodnotíme a zajistíme 
odběr novinek za nominál.

Václav Kovařík, předseda klubu
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7. 7. ČTVRTEK VE 20.00

MIKE I DAVE SHÁNĚJ HOLKU
Komedie – USA

Příběh bratrů Mikea a Davea 
Stangleových (Zac Efron, Adam DeVine), 

kteří byli vždy přesvědčení o tom, že 
jedině oni umí rozjet na rodinných 

setkáních tu pořádnou zábavu.
98 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 15 let, 110 Kč

9. 7. SOBOTA V 17.00

RATCHET A CLANK: STRÁŽCI 
GALAXIE

Dobrodružný / komedie / akční / 
animovaný – USA

Příběh dvou nepravděpodobných hrdinů, 
kteří se snaží zastavit cizince Dreka od 
zničení všech planet v Solana Galaxii. 

94 minut, český dabing, přístupný, 100 Kč

9. 7. SOBOTA VE 20.00

HRA PENĚZ
Drama / thriller – USA

George Clooney a Julia Roberts v rolích 
moderátora finančního televizního 

pořadu Leeho Gatese a jeho 
producentky Patty se ocitají ve velice 
výbušné situaci poté, co kontrolu nad 
studiem násilím převezme rozzlobený 
finančník, jenž přišel o veškerý svůj 

majetek (Jack O'Connell).
95 minut, české titulky, od 12 let, 110 Kč

13. 7. STŘEDA VE 20.00

OČISTA: VOLEBNÍ ROK
Thriller / horor – USA 

Noc očisty je nejoblíbenějším obdobím v 
roce všech úchylů a lidí, kteří mají s 

někým nevyřízené účty. Během dvanácti 
očistných hodin můžete kohokoliv 

beztrestně zabít, okrást, znásilnit, nebo 
se naopak stát obětí trestného činu a 

nikdo vám nepomůže. A kdo je při 
takovém každoročním běsnění první na 
ráně? Například senátorka kandidující 

na prezidentku, která sbírá politické body 
příslibem, že očistu zruší. 

106 minut, české titulky, od 15 let, 110 Kč

15. 7. PÁTEK VE 20.00

PAN DOKONALÝ
Komedie / akční / romantický – USA

Martha (Anna Kendrick) se po 
bolestivém rozchodu setkává s mužem, 

který by mohl být tím pravým. 
95 min, české titulky, od 12 let, 110 Kč

21. 7. ČTVRTEK VE 20.00

UČITELKA
Drama – ČR, SR

Scenárista Petr Jarchovský a režisér Jan 
Hřebejk jsou tvůrci strhujícího snímku 

o síle lidského charakteru inspirovaného 
skutečnou událostí odehrávající se 

na začátku 80. let.
102 minut, mládeži přístupný, 120 Kč

23. 7. SOBOTA V 17.00

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
Komedie / animovaný – USA

Přichází ledová událost roku a s ní i 
veverčák Scrat. A protože se naše parta 

skládá ze samých nefalšovaných a 
neohrožených hrdinů, vydává se na 

záchrannou výpravu do tajemné 
Geotopie.

95 minut, český dabing, přístupný, 120 Kč

23. 7. SOBOTA VE 20.00

TOHLE JE NÁŠ SVĚT
Drama / komedie – USA

Hluboko v lesích mimo civilizaci 
vychovává svérázný a charismatický 

otec (Viggo Mortensen) svých šest dětí 
podle vlastních představ. 

119 min, české titulky, přístupný, 80 Kč

27. 7. STŘEDA VE 20.00

BLÁZNIVÁ PĚTKA
Komedie – Francie

Třeskutá komedie plná neočekávaných 
zvratů úspěšně zaútočila na bránice 

diváků všech věkových kategorií.
102 minut, český dabing, od 12 let, 100 Kč

29. 7. PÁTEK VE 20.00

JASON BOURNE
Thriller – USA

Je to už devět let, co se nad agentem  
Bournem zavřela voda. Naštěstí režisér 
Paul Greengrass a představitel hlavní 

role Matt Damon nakonec našli scénář, 
který jim dodal chuť pokračovat.

117 minut, české titulky, od 15 let, 120 Kč

3. 8. STŘEDA VE 20.00

SEZN@MKA
Komedie – ČR

Dnes se nalezení partnera může stát 
pěkně tvrdým oříškem. Právě všemožné 

peripetie, uvěřitelné i neuvěřitelné 
situace a setkání při trnité cestě za tím 
pravým protějškem ukáže oddychová 

komedie, jejíž tvůrci se inspirovali 
opravdovými zážitky a historkami.
90 min, přístupný od 12 let, 110 Kč

6. 8. SOBOTA V 17.00

HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR
Dobrodružný / rodinný – Německo, 

Švýcarsko
Nové filmové zpracování klasického díla 
světové literatury od Johanny Spyriové.

105 minut, český dabing, přístupný, 100 Kč

6. 8. SOBOTA VE 20.00

NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Romantický – USA

Emilia Clarke (hvězda seriálu Hry o 
trůny) a Sam Clalfin (série 

Hungergames) v hlavních rolích filmové 
adaptace bestselleru oblíbené autorky 

Jojo Moyesové. 
110 minut, české titulky, od 12 let, 110 Kč

13. 8. SOBOTA V 17.00
13. 8. SOBOTA VE 20.00

KROTITELÉ DUCHŮ
Komedie / akční – USA

Po třiceti letech se Krotitelé duchů 
vracejí, aby se ve zcela nové podobě 

představili současné divácké generaci. 
117 minut, český dabing, mládeži 

přístupný, 120 Kč

20. 8. SOBOTA V 17.00

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Komedie / animovaný – USA

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když 
nejste doma? Odpověď na otázku, 

kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, 
najdete v animované komediální lahůdce 

Tajný život mazlíčků, stvořenou autory 
filmových hitů Já, padouch a Mimoni.

90 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

20. 8. SOBOTA VE 20.00

STAR TREK: DO NEZNÁMA
Sci fi – USA

Posádka lodi Enterprise bude čelit vůbec 
největší výzvě, která se před ní dosud 
objevila. Co na tom, že kapitán Pickard 

je mimořádně odvážný a Spock všechno 
ví, když oba přišli o všechno…

123 minut, české titulky, 12 let, 120 Kč

24. 8. STŘEDA VE 20.00

MĚLČINY
Thriller – USA

Nancy (Blake Lively) se vydává 
osamoceně surfovat na odlehlé pláži a je 

napadena velkým bílým žralokem.  
Zůstane uvězněna na moři, ačkoliv ji od 

přežití dělí pouhých 200 metrů, jejich 
překonání se ukáže být otázkou souboje 

dvou vůlí. Jedná se o Čelisti pro zcela 
novou generaci diváků.

87 minut, české titulky, přístupný, 110 Kč

26. 8. PÁTEK VE 20.00

BOŽSKÁ FLORENCE
Životopisný / komedie – Velká Británie
Hříšně bohatá Florence Foster Jenkins 

(Meryl Streep) se svým manželem 
a manažerem v jedné osobě, St. Clair 

Bayfieldem (Hugh Grant), oblažují 
newyorskou městskou smetánku 

výběrem slavných operních árií v podání  
božské Florence, ale její hudební nadání 

a hlas jsou prostě příšerné.
110 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

31. 8. STŘEDA V 17.00
31. 8. STŘEDA VE 20.00

STRAŠIDLA
Komedie / rodinný / pohádka – ČR

Nová rodinná komedie Zdeňka Trošky 
nabízí zábavu pro všechny generace. 

Úsměvný příběh ze současnosti s 
pohádkovým motivem, v němž se 

potkává moderní současnost se světem 
nadpřirozených bytostí,

113 minut, mládeži přístupný, 120 Kč
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sobota 30. 7. 2016 
náměstí T. G. Masaryka

Vstup zdarma !!!

Vážení spoluobčané, návštěvníci 
Bechyně, v sobotu 30. 7. 2016 se 
uskuteční již 5. ročník Keramických trhů 
Bechyně za účasti prodejců keramiky 
a dalších řemesel z celé republiky i ze 
zahraničí.

Akce začíná v 9.00 hodin na bechyň-
ském náměstí T. G. Masaryka.
Je pro vás připravený bohatý kulturní 
program, atrakce pro děti, koncerty, 
ukázky řemesel atd...
Vystoupí například LUBOŠ POSPÍŠIL, 
PETR KALANDRA MEMORY BAND, 
PIŇAKOLÁDA, atd.
Pro malé návštěvníky poskytne zázemí 
RC Hrošík Kulturního střediska města 
Bechyně.
Atrakce pro děti, občerstvení zajištěno 
po celý den. 

V předvečer, tedy v pátek ve večerních 
hodinách, se můžete těšit na skupinu 
IVANA HLASE – IVAN HLAS TRIO !!!

Sledujte plakáty a www.trhybechyne.cz

KERAMICKÉ 
TRHY
5. ročník

 BECHYNĚ

Zájmová organizace 
Zbytek světa Bechyně
pořádá nejstarší a nejprestižnější závod 
na tomto kontinentu, kterým je

44. GRAND PRIX 
BECHYNĚ 

30. července 

2016
před hotelem „U DRAKA“

Od 08:00 h Přihlášky závodníků
  koloběžkové GRAND PRIX
 11:00 h Start koloběžkového závodu 
  dětí a mládeže „Cena ČEZ“
 11:00–13:30 h Koloběžkové závody dětí 
  v jednotlivých kategoriích
 13:30–14:00 h Vyhodnocení koloběžkového
  závodu dětí
 14:00–15:15 h Přejímka závodních strojů
  dospělých
 15:30 h Start hlavního závodu
  koloběžkové GP mužů a žen
 17:00 h Vyhodnocení a ukončení závodu

Hrát k tanci a poslechu budou
RUDA VAJZAR
COUNTRIO 
a THE GENTLEMAN

+PROBĚHLA ČLENSKÁ 
SCHŮZE ČESKÉHO 

ZAHRÁDKÁŘSKÉHO 
SVAZU BECHYNĚ

Dne 10. června 2016 proběhla po několi-
kaleté odmlce v Malém sále Kulturního 
domu členská schůze jedné z největších 
místních zájmových organizací – Českého 
zahrádkářského svazu – Bechyně.

Na této schůzi byl mimo jiné také zvolen 
nový výbor organizace ve složení: předseda 
– p. Andrejs ml., místopředsedkyně paní 
Domanická, tajemník pan Mixa, hospodář 
pan Buchtel. Členy kontrolního výboru byli 
zvoleni: paní Bětíková, pan Soumar, paní 
Štěpánková.

Touto cestou by chtěli zahrádkáři podě-
kovat panu Andrejsovi st. za to, že léta 
nezištně věnoval svůj čas a energii, aby 
zajistil fungování svazu, díky čemuž si mohli 
a můžou užívat relaxace a aktivního odpo-
činku na svých zahrádkách. Děkujeme 
a přejeme hodně zdraví!

ČZS – Bechyně

+PODĚKOVÁNÍ

Ochota, vlídnost, pochopení i empatie, to 
vše je vlastní dvěma mladým mužům 
v uniformě Městské policie v Bechyni.

Tyto vlastnosti nejsou zcela obvyklé a my 
chceme ještě jednou moc poděkovat. 

Měly jsme kolizi aut, vzhledem k vyššímu 
věku jsme byly dost vyděšené a oni nám, 
nad rámec svých povinností, velice pomohli.

Helena Krausová 
Marta Manová
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1. Rekonstrukce spodního čtverce Na Libuši je 
v plném proudu.

2. Rozšířená komunikace a nový chodník Na 
Libuši.

3. Oprava hlavní silnice kolem autobusového 
nádraží k odbočce na sídliště.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ NA NÁVŠTĚVĚ 
V DOMOVĚ SENIORŮ

Zcela novou zkušenost a zážitek získali 
chlapci a děvčata ze 2. B. Navštívili babičky 
a dědečky v domově seniorů. A protože to 
byla jejich první návštěva, všichni byli velmi 
napjatí. Jak se ukázalo, úplně zbytečně. Po 
vzájemném představení a popovídání 
čekaly společné aktivity, které si užili jak naši 
malí, tak i dospělí. Vše se navíc týkalo 
Karla IV., takže děti se mohly blýsknout tím, 
co uměly ze školy. Skládalo se puzzle staveb 
Karla IV. Hádaly tajemné předměty a hledala 
se souvislost mezi nimi a panovníkem. 
Počítaly se roky vlády, manželky i děti. Ještě, 
že při letopočtech jsme měli odbornou 
pomoc  u seniorů. Nakonec jsme společně 
nakreslili veliké obrazy Karlštejna a Karlova 
mostu. Setkání s babičkami a jedním 
dědečkem se nám moc líbilo. Již máme 
naplánované další a těšíme se. Poděkování 
patří paní Ondřichové za její nápad a dětem 
za úžasný přístup i chování.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+MALUJEME 
V GALVÍNĚ

„Umělci“ z 2. B si v zimě vyzkoušeli malo-
vat obrazy podle Romany Schmittové, která 
vystavovala v galerii Galvína a navštívila nás 
i ve třídě. Nyní nás zaujala současná výstava 
keramických plastik Štěpánky Baštové. 
A protože se ničeho nebojíme, zkusili jsme si 
přímo v galerii namalovat jeden z exponátů. 
Vybírali jsme ze 4 keramických obrazů 
s názvem Dopisy. Byl to úžasný zážitek a při-
padali jsme si jako skuteční umělci. A naše 
díla si určitě zaslouží vystavit. Alespoň ve 
škole.

Malíři ze 2.B

+MŠ JAHŮDKA
„Mezi-Námi“ V DPS

Vážení čtenáři zpravodaje,
od září 2015 jsme zahájili projekt mezi-

generačního setkávání „Mezi-Námi“ s cílem 
propojovat zejména nejstarší a nejmladší 
generace, který zaštituje stejnojmenná 
společnost se sídlem v Praze. Zaměřuje se 
na podporu a předávání zkušeností s vytvá-
řením mezigeneračních skupin, poskytuje 
své know-how subjektům pracujícím se 
seniory a dětmi. Zásadní pro projekt je, že se 
vybraná skupina předškolních dětí a seniorů 
pravidelně po celý školní rok schází a spo-
lečně aktivně tráví čas, komunikují spolu 
a tvoří. Pro seniory představují tato setkání 
s dětmi radost, návrat do dětství, vzbuzují 
v nich pozitivní emoce, děti se učí komuni-
kaci, ohleduplnosti, úctě a respektu ke stáří. 

Poděkování patří vedení MŠ, že nám 
vyšlo vstříc a zapojilo se do projektu, a učitel-
kám z třídy Lišáků Aleně Zadákové a Evě 
Hovorkové. Za náš domov Mgr. Marii Ondři-
chové (doplnila ředitelka domova) a Vendule 
Douskové, neboť jejich nadšení se pozitivně 
podepsalo na atmosféře setkávání. Tento 

projekt bude od září pokračovat a věříme, že 
bude stejně tak úspěšný jako doposud.
Reakce seniorů na projekt:

„Paráda. Děti jsem obdivovala, že se 
nestyděly a šly k neznámým lidem. Když 
jsem jim řekla, že třeba něco opravíme, tak 
neprotestovaly a udělaly to. Zapojily se 
dobře, všechna čest.“ Babička Blažena

„Mně to dalo docela hodně. Ty děti jsou 
bezprostřední a upřímný, s dětmi se vracíme 
do dětství a her. A myslím si, že jsme si 
s dětmi i něco dali, kolikrát se jim od nás 
nechtělo. Kolikrát mi nebylo moc dobře, to 
dítě vás přivede do jiného světa, myšlení. 
Minule jsem myslela, že se jen ze slušnosti 
ukážu, ale mně tam tak pookřálo srdce.“ 
Babička Eva

V tomto roce jsme uskutečnili i několik 
setkání se studenty SUPŠ a se žáky 2. B ze 
ZŠ F. Křižíka v Bechyni, které bylo tematicky 
zaměřené na život Karla IV. Děti si zábavnou 
formou zopakovaly, co se ve škole učily, 
společně jsme počítali i malovali Karlštejn či 
Karlův most. V dalších setkáních budeme 
pokračovat po prázdninách. 

Mgr. Marie Ondřichová a kolektiv
Aktivizační pracovnice

+ PROJEKTOVÉ 
SETKÁNÍ V LITVĚ

Jak jistě z předchozích článků víte, 
projekt Water Around Us v rámci Erasmus+ 
je v plném proudu. Po únorovém setkání škol 
v Portugalsku jsme v květnu navázali cestou 
do naší partnerské školy v Šiauliai v Litvě, 
kde jsme prezentovali své poznatky z tématu 
„sociální a antropologické aspekty vody.“

Musím říci, že vybrat osm dětí, které by 
se podílely na této návštěvě, nebylo těžké. 
Zatímco někteří se vyřadili sami strachem 
z létání, rodiče jiných si začali šuškat o jakési 
invazi Ruska, takže jen ti nejstatečnější 
z nejstatečnějších zdolali cestu plnou neko-
nečného čekání na spoje ve Varšavě, 
ztracených a poničených kufrů, jazykových 
bariér či zapeklitě schovaných hotelů, aby 
mohli poznat krásy Litvy a doma o nich 
poreferovat.

Naše partnerská škola, která se profiluje 
jako katolická, má očividně konexe na 
místech nejvyšších, protože nám zařídila na 
květen neobvyklé počasí, tudíž se na nás 
během všech aktivit smálo slunce. Program 
zahrnoval aktivity ve škole (zapojení se do 
výuky, workshopy, prezentace, diskotéka), 
aktivity mimo školu (dračí lodě, bowling, 
bruslení, plavání, pečení chleba, návštěva 
továrny na čokoládu – bohužel Karlík 
a Umpa Lumpové byli zrovna na pracovní 

cestě) a poznávání krás Litvy (Vilnius, Křížo-
vý vrch, botanická zahrada v Šiauliai, výlet 
k Baltskému moři, návštěva delfinária atd.). 

Celých šest dní, co jsme strávili s projek-
tovými partnery a v rodinách, bylo nabitých 
informacemi, emocemi a zážitky, na které 
jen tak nezapomeneme. Není tedy divu, že 
když jsme se před odjezdem do svých zemí 
loučili, Litva se proměnila v slzavé údolí – 
začalo pršet, jak se na květen v Litvě patří 
a téměř žádné oko nezůstalo při loučení 
suché. 

Alžběta Němcová
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+ ATLETICKÝ PŘEBOR 
TÁBORSKA

Na atletické olympiádě v Táboře dosáhla 
vynikajícího úspěchu naše škola, když 
v celkovém pořadí škol skončila o pouhých 
pět bodů na krásném 4. místě! Je to velký 
úspěch v konkurenci 24 škol z celého okre-
su, včetně sportovních škol z Tábora. Nej-
lepším atletem byl Václav Šťástka se třemi 
zlatými medailemi (60 m, dálka, štafeta), tři 
medaile získal také Daniel Mazur (zlato 
–1000 m, štafeta, bronz – dálka), Kája 
Mášková vybojovala kompletní sadu za 
vítězství ve výšce, 2. místo na 60 m a bronz 
se štafetou, David Tupý zvítězil ve vrhu koulí, 
štafeta mladších žáků vyhrála, jejich mladší 
spolužačky doběhly třetí, Michal Strejc 
doběhl na 1000 m na 4. místě, Adam Berka 
vybojoval bronz ve skoku vysokém a další 
atleti také přispěli svými bodovými zisky do 
konečného výsledku. 

Všem bych chtěl moc poděkovat za 
vzornou reprezentaci naší školy a popřát jim 
krásné prázdniny plné pohybu!

Mgr. Jan Pazourek

+ EURORÉBUS – 
REPUBLIKOVÉ FINÁLE

 

V republikovém finále 21. ročníku země-
pisné soutěže Eurorébus si velmi úspěšně 
vedla naše škola. Posedmé za sebou jsme 
se dostali do finále, kde jsme získali skvělé 
3. místo mezi všemi základními školami 
v republice a navázali tak na předchozí výs-
ledky, kdy jsme dokázali i dvakrát zvítězit. 
Ukazuje to na kvalitní dlouhodobou a syste-
matickou práci na tomto projektu, na praco-
vitost a zodpovědnost všech žáků, kteří 
v této soutěži aktivně pracují. 

Všem reprezentantům školy na krajském 
a republikovém kole bych chtěl poděkovat 
a popřát mnoho cestovatelských a poznáva-
cích zážitků o prázdninách.

Mgr. Jan Pazourek

+ ŠKOLNÍ AKADEMIE

Jako každým rokem, tak i letos se s námi 
rozloučil devátý ročník školní akademií. 
Letos se uskutečnila pod názvem: „Zhasně-
te, odcházím!“ A protože Tereza Mikšovská 
má v oblibě psaní do šuplíku, tentokrát 
napsala pro své spolužáky scénář nejen plný 
hororových scén,  ale zároveň i výchovný. 

A tak jsme se v kulturním domě nejen 
pobavili, zabáli, ale i zavzpomínali a někteří 
i zamysleli. Za pěknou akademii patří našim 
deváťákům poděkování a přání, ať drží partu 
i ve svých nových třídách, do kterých přijdou 
v příštím školním roce. Vždyť není nic hezčí-
ho, než na školu a spolužáky vzpomínat 
s úsměvem a v dobrém.

Mgr. M. Borková

+ OSLAVY PŘÍJEZDU 
KARLA IV.

20. května oslavily děti z naší školy 
narození českého krále a císaře Karla IV.

A nutno říci, že jeho příjezd s manželkou 
Blankou byl velkolepý. Samotný král Bechy-
ni nikdy nenavštívil, a proto jsme si ho užili 
alespoň po sedmi stech letech. Po jeho 
příjezdu jej přivítal samotný arcibiskup 
Arnošt z Pardubic se svojí družinou. Kejklíři 
sehráli na počest krále lechtivou hru z jeho 
manželského života. 

Nechyběly ani rytířské turnaje, kde si 
zabojoval i samotný král. Za jeho zdraví se 
modlil na kolbišti nejen kněz, ale i jeho 
manželka. Středověká kuchyně nachystala 
pro všechny chutné lívanečky sypané sko-
řicí, nechyběly ani marcipánové cukrovinky. 
Probíhaly řemeslnické trhy, dílna písařská, 
košíkářská, hrnčířská.

Počasí nám přálo, turnaje probíhaly 
v plném proudu, hodování jsme si všichni 
užili, král byl se svými poddanými spokojen.

A tak nezbývá než zvolat: „Ať žije král a za 
dalších sto let  nashledanou.“

Mgr. M. Borková
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+ PASOVÁNÍ NA 
ČTENÁŘE ŽÁKŮ Z 1.A

Odpoledne 15. 6. v příjemném prostředí 
městské knihovny sešli se k slavnostnímu 
pasování chlapci a děvčata z 1.A s rodiči, 
paní knihovnice, paní učitelka a pan ředitel. 
Z pohádkové říše dorazil pan král. 

Naši prvňáčkové museli před králem 
i publikem prokázat, že dovedou číst. Všem 
se čtení povedlo, publikum je pochválilo. 
Následovala slavnostní přísaha na čtenář-
ský řád a pasování pohádkovým mečem na 
Rytíře čtenářského řádu.

Slavnostní pasování je zakončením dlou-
hé, úmorné a vysilující práce prvňáčků, kteří 
v září poprvé vstoupili do budovy školy 

a začali se učit číst, psát a počítat. Je to 
i zásluha trpělivých, obětavých a důsledných 
rodičů a prarodičů, kteří se svými malými 
čtenáři cvičili, pilovali a občas i bojovali 
o dokonalejší čtení.

Rytíři obdrželi svoji první knihu, řád a od 
paní knihovnic ještě bezplatnou průkazku do 
kninovny. Doufám, že to pro mnohé z malých 
čtenářů bude lákavou motivací ke čtení knih. 

Kniha je kamarád, ať je papírová nebo 
elektronická. Najdete v ní mnoho pěkného, 
zábavného i dobrodružného, trochu vás 
poučí a rozšíří váš svět.  

Děkuji za spolupráci městské knihovně 
pod kulturním střediskem, panu řediteli 
Ondřichovi, paní Houdkové a Švadlenové, 
rodičům a vedení školy.

Mgr. Petra Zelenková



+ KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE 
SUPŠ BECHYNĚ

Končí další školní rok a můžeme říci, že 
jeho závěr je hektický, ale to není nic nového 
a jsme rádi, že se děje řada akcí, které jsou 
přínosné pro školu i pro město.

Ve školní Galerii Na chodbě byla v neděli 
5. 6. 2016 zahájena výstava Nekonečné 
plátno. Jedná se o mezinárodní projekt, 
který připravila společnost Orbis Pictus: 
Europa. Výstava potrvá do 12. 8. 2016 a v 
době prázdnin je možné ji navštívit (kontakt: 
723 165 306).

V Alšově jihočeské galerii – Meziná-
rodním muzeu keramiky – probíhá až do 
2. 10. 2016 pod poněkud záhadným názvem 
Čaj Um prum výstava tří škol, a to naší, 
českokrumlovské a linecké. Rozhodně stojí 
za návštěvu, neboť ukazuje tvůrčí potenciál 
škol – studentů i pedagogů, kteří studentské 
práce vedou.

Jako již více než dvacet minulých let, 
i letos proběhnou oblíbené letní kurzy pro 
veřejnost. Uskuteční se 1.–10. 7. 2016 
a v sobotu 9. 7. 2016 ve 13.00 se ve školní 
Galerii Na chodbě uskuteční výstava 
výsledků letošního kurzu. I ta rozhodně 
stojí za zhlédnutí, neboť účastníci kurzů 
každý rok překvapí tím, co je možné vytvořit 
za týden intenzívní práce.

Také další akce je výtvarná. V termínu 
25. 7.–19. 8. 2016 proběhne 27. Meziná-
rodní sympozium keramiky Bechyně 
2016. I ono bude zakončeno pracovní výsta-
vou ve školní Galerii Na chodbě, a to 19. 8. 
2016 ve 13.00, a my srdečně zveme bechyň-
skou veřejnost i návštěvníky našeho města.

Předposlední srpnový týden bude vypl-
něn návštěvou skupiny profesorů z ital-
ského Trenta. V rámci již dvanáct let trvající 
spolupráce u nás absolvují týdenní stáž 
a budou pracovat keramických dílnách 
a ateliérech školy.

V červnu 2016 skončil dvouletý projekt 
spolupráce s portugalskou školou EASR 
Porto. Projekt byl velmi přínosný a poděko-
vání za jeho realizaci patří především 
koordinátorkám Mgr. Štěpánce Janouš-
kové a Mgr. Martě Kotkové. Je velkým 
štěstím pro školu, že má v učitelském sboru 
lidi, kteří dokáží „zbláznit“ studenty i své 
kolegy pro něco takového a že „nakazí“ 
všechny kolem sebe chutí do práce a radostí 
z toho, že vzniká něco neopakovatelného.

Velmi pěkného úspěchu dosáhly dvě 
studentky druhého ročníku grafického obo-
ru, a to Jana Babická a Eliška Bečková. 
Pod vedením Mgr. Drahomíry Bočanové 
obeslaly soutěž Karel IV. očima dětí, kterou 
pořádalo Národní pedagogické muzeum 
a knihovna J. A. Komenského, příspěv-
ková organizace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Soustředěných 
prací bylo téměř 10.000 (!); ze zahraničí 
doputovaly obrázky a výtvarné práce 
z Anglie, Arménie, Austrálie, Belgie, Brazílie, 
Chorvatska, Irska, Itálie, Lucemburska, 
Německa, Nového Zélandu, Saúdské 
Arábie, Slovenska, Ukrajiny, USA nebo 
Švýcarska. Jana skončila druhá ve IV. kate-
gorii (15–18 let) v sekci Malba, Eliška v téže 
kategorii, ale v sekci Kresba, dokonce 
zvítězila. Náš dík patří oběma úspěšným 
účastnicím, kolegyni Bočanové, ale také 
ostatním studentům, kteří se soutěže 
zúčastnili a „šli se svou kůží na trh“.

16. 6. 2016 také proběhly závěrečné 
zkoušky prvních učňů oboru Výrobce 
a dekoratér keramiky. Zkoušky skládalo 
celkem šest adeptů a byli úspěšní: tři 
prospěli, tři dokonce s vyznamenáním. 
Gratulujeme absolventům. Jaká bude další 
budoucnost učňovského oboru, to teprve 
uvidíme. Každopádně ve spolupráci s firmou 
Laufen SZ s.r.o. budeme od podzimu 
podnikat další náborové akce.

Na závěr bych si dovolil poděkovat všem 
kolegyním a kolegům a samozřejmě všem 
nepedagogickým pracovníkům školy 
a zaměstnancům domova mládeže. Svou 
intenzivní, mnohdy jakoby neviditelnou 
prací, pokračují v tom, co zahájili naši 
předchůdci před více než sto třiceti lety. Přeji 
krásné prázdniny jim i studentům a těším se 
na shledanou v novém školním roce.

Jiří Novotný, ředitel školy

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Děti z naší MŠ - Elena 
Lidinská, Johana Máš-

ková, Štěpán Janda, Jiří 
Vacek a Vojtěch Borys se 

zúčastnily sportovní olympiády, 
kterou pořádala Městská policie v 

Táboře. Ze 17 družstev se naše děti umístily 
na skvělém 2. místě!!! Děti si za své výkony 
odvezly stříbrný pohár, medaile a věcné 
ceny. Dále blahopřejeme Aničce Kašparové 
z Lišáků k 1. místu ve výtvarné soutěži 
"Požární ochrana očima dětí."

Děti společně se seniory z DPS Bechyně, 
úspěšně zakončily projekt „Mezi námi, o.p.s“ 
v tomto školním roce. 

V obřadní síni města Bechyně za 
přítomnosti p. starosty, bylo uspořádáno 
slavnostní rozloučení s předškoláky. 

Každý rok si děti, všichni zaměstnanci a 
případní návštěvníci školy vyzkoušeli 
evakuaci z budov při simulovaném požáru. 
Rychlým a klidným opuštěním budov 
prokázali všichni připravenost a smysl pro 
organizaci.  Poté přijeli do MŠ hasiči a dětem 
ukázali hasičskou techniku.

Velice kladně hodnotíme sportovní odpo-
ledne dětí s rodiči na zahradě MŠ. Líbilo se 
rodičům i dětem. 

Všem přejeme krásné prázdniny a dovo-
lenou. 

MV
Více na www.msjahudka.cz

VÝTVARNÉ 
AKCE ZLACENÍ 
I. A ZLACENÍ II.

V měsíci červnu pro-
běhly dvě výtvarné akce 
Zlacení I. a Zlacení II., 
které byly součástí vý-

stavy výtvarného oboru ZUŠ Václava Pichla 
v Bechyni nazvané Brouci a geometrie. 

Při první akci jsme se vydali k bechyňské 
mohyle, památníku postavenému v roce 
1928, který se nachází nedaleko starého 
vlakového nádraží u odbočky do Zářečí. Zde 
se na uměle navršeném kopci nachází 
památník, který jsem si dovolili omotat zlatou 
alobalovou fólií a tím upozornit na jeho 
smutný stav. Je do metru vysoko zarostlý 
kopřivami a bodláčím. 

Druhá akce se konala na bechyňském 
náměstí. Zde jsme obalili zlatou alobalovou 
fólií šest kamenných koulí, které jsou umís-
těny před lékárnou Panny Marie Pomocné 
a vyhlížejí jako estetický doplněk náměstí. 

Zde jsme se snažili upozornit na fakt, že 
našemu náměstí chybí jakékoliv moderní 
umění, moderní socha. Že se nám záměr 
zdařil a přitáhli jsme k těmto objektům pozor-
nost bylo jasné hned po dokončení, kdy se 
u šesti zlatých koulí hned počali fotit turisté.

Naše výtvarné akce zasáhly veřejný 
prostor a děti v nich daly jasně najevo, že je 
třeba se starat o své památníky a snažit se 
ozvláštnit svůj životní prostor i památníky, 
sochami či objekty novými. Doufáme, že 
zaujaly i vás a líbily se vám a přiměly vás, 
občany Bechyně, k zamyšlení nad tématem 
umění ve veřejném prostoru, které je sou-
částí našich vzdělávacích plánů. Fólie je 
pouze slepena průhlednou lepenkou a nijak 
nepoškozuje obalené objekty. Naše výstava 
má trvání do konce září 2016. Předpoklá-
dáme, že naše obalení tak dlouho nevydrží, 
ale co kdyby. S přáním hezkých prázdnin 
a zajímavých uměleckých zážitků 

výtvarný obor ZuŠ 
a Mgr. Ivana Blažková

Více fotografií na FB Občané pro Bechyni
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+ KANOISTIKA – TJ 
JISKRA BECHYNĚ

Slalom – na slalomech v Sušici náš oddíl 
reprezentovali kajakáři a rozhodně se 
neztratili. Své první body si vyjel ve slalomu 
nejmladší závodník oddílu Honzík Uhlík, 
který se umístil v kategorii předžáků. 
Tradičně výborně zajel ve všech kategoriích 
kajak, singl a debl Michal Háša, bodovali 
také Ferko Uhlík a Pavel Pazourek, kteří 
společně vyjeli stříbro na deblkanoi v kate-
gorii veteránů mladších. 

Maraton – 39. ročník maratonu na 
Berounce /60 km/ potřetí za sebou vyhráli 
v absolutním pořadí Jan Pazourek – Roman 
Mornštejn na deblkanoi v čase 6:03 hodin 
a druhou posádku za sebou nechali o pouhé 
tři minuty. Maraton probíhal za velmi nízkého 
stavu vody a slunečného počasí.

Rafty – 16. ročník raftových závodů 
proběhne 9. července od 9 hodin pod 
Bechyňskou duhou, prezence je od 9 do 11 
hodin, večer se uskuteční tradiční vodácká 
párty, všichni jsou srdečně zváni!

 za oddíl kanoistiky pazi

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ SPORT PRO DĚTI

Dne 19. 5. 2016 proběhla na hřišti FC 
Bechyně sportovní akce podporovaná 
FAČR. Počasí vyšlo přímo skvěle a na 150 
malých sportovců si na 10 stanovištích 
vyzkoušelo pod vedením různé fotbalové 
dovednosti. Kromě těchto bylo připraveno 
mnoho obecně pohybově zaměřených 
stanovišť, kde si jistě každý našel to, co mu 
vyhovuje. Děti si vyzkoušely svoji rychlost, 
přesnost, pohotovost a mohly se dostatečně 
sportovně vyžít. Věříme, že hezky prožité 
dopoledne bude alespoň pro některé ze 
zúčastněných dětí odrazovým můstkem 
k pravidelné sportovní aktivitě. Děti si 
odnesly odměny a dobrou náladu.

Rád bych touto cestou poděkovat za 
účast Základní škole Františka Křižíka a Ma-
teřské školce Jahůdka. Za pomoc s organi-
zací děkuji dorostencům FC Bechyně, 
žákyním ze SUPŠ keramické v Bechyni 
a rodičům. Poděkování za materiální výpo-
moc patří i Kulturnímu středisku města 
Bechyně.

Martin Herza

+ LETIŠTĚ OŽILO DĚTMI 
A SILNÝMI MOTORY

Přesně to by se dalo říct o bechyňském 
letišti. O víkendu 3. – 4. června se zde konal 
Den otevřených dveří a Dětský den. Podívat 
se přišlo téměř 600 dětí z mateřských 
a základních škol. Brány letiště se otevřely 
i široké veřejnosti.

Pro děti byly připraveny ukázky techniky, 
ručních zbraní či materiálu EOD (Explosive 
Ordnance Disposal), tj. pyrotechnický 
materiál. Děti mohly nahlédnout i do 
bojového vrtulníku Mi-24 nebo nasednout do 
různých druhů ženijní, záchranářské či 
přepravní techniky. Vyzkoušely si, jak se 
pronese „RPGéčko“ nebo ovládat robota 
Talon, který je určen k zneškodňování 
výbušných náloží. Tentokrát ovšem rozdával 
bonbóny. Nechyběla ani ukázka vojenského 
bojového systému sebeobrany a boje 
zblízka neboli MUSADA. Na stanovišti 
praporního obvaziště byly dětem vysvětleny 
obecné základy první pomoci, které si poté 
samy vyzkoušely.

A co by to bylo za dětský den, kdyby zde 
nebyly připraveny soutěže. Děti poměřily síly
v disciplínách, jako je střelba ze vzduchovky, 
skákání v pytli, hod míčkem na cíl, chůze na 
chůdách nebo nesení míčku na lžičce. Za 
každou splněnou disciplínu následovala 
sladká odměna.

V sobotu 4. června na bechyňském letišti 
přibyla i civilní část dětského dne, kde se děti 
vyřádily na spoustě atrakcí. Zážitek umocnil 
průlet nadzvukových letounů JAS-39 
Gripen. Fanoušci silných motorů měli 
možnost zhlédnout evropský šampionát 
závodu dragsterů na ¼ míle.

Text: nadporučice Ing. Jana 
Sedláčková, 151. ženijní prapor
Foto: autorka a Adéla Štenclová

+Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Prázdniny zamávaly svými loděmi, 
stany, krátkými nohavicemi i texaskami a 
tvářemi tvrdých mužů i odvážných žen, 
kteří unikají do přírody užít toho, co je jim 
celý rok vzácné. Ať nádražáci mají 
problémy, s vagony pro lodě, pramicemi a 
parníky všeho druhu, prázdniny začaly, 
pozná se to jen se přijde na naše malé 
nádraží!

Výstavba táborové základny mládeže.

7. června byly zahájeny práce. Pomá-
hali svazáci z lesního učiliště Bechyně, 
svázáci učilišť Pozemních staveb Bechy-
ně, učiliště Vodních staveb Sezimovo Ústí, 
pomáhají učni – spojaři. Termín otevření 
1. 8. 1966 je vzhledem k obětavé práci 
předsedy OV-ČSM s. Švece reálný 
a u Hutí pod Bechyní je o jeden hezký 
tábornický objekt více.

Dne 14. srpna 1966 se uskutečnila 
v Bechyni již tradiční opravdová pouť 
s krámy obsazené Jednotou, družstevními 
podniky – za krásného počasí. Spoustu 
krámů i starých zábavních produkcí, které 
soustředily znovu pozornost pobavily jak 
mladou, tak starší generaci, které se vrátily 
do svých dob mládí. Mnoho občanů si 
přálo, aby se stalo z těchto dnů slavné 
pouťové dny, tak jak tomu bylo v minulosti.

Vybral Martin Gärtner

+ROČENKA RODÁKŮ 
2016

Spolek rodáků a přátel Bechyně vydal 
svoji první ROČENKU 2016. Svým obsahem 
je zaměřená nejen do historie města, ale 
připomíná i živé události, jako například 
nejistý osud keramických sbírek, které ztrácí 
své letité zázemí pod střechou zámeckého 
pivovaru. Z článků o minulosti zaujme 
čtenáře dávný život věžníka, pečujícího 
o zvony kostela nebo vývoj základního 
školství v Bechyni. Cenné jsou publikované 
fotografie dokumentující opravy opevnění či 
pohřební průvod v Libušině ulici. Ročenka, 
stejně jako celá činnost spolku nepřed-
stavuje žádnou opozici vůči Městskému 
úřadu Bechyně, naopak hledá způsob tvůrčí 
komunikace nad problémy, i když se v něk-
terých názorech oba subjekty mohou 
rozcházet. Cíl je však společný – prospět 
našemu krásnému městu k jeho většímu 
rozkvětu a popularitě. Ročenku lze získat 
v Městském muzeu, v galerii Galvína či 
v Turistickém informačním centru.

Pavel Šmidrkal

CO S DĚTMI O PRÁZDNINÁCH? PŘIHLASTE JE NA 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BECHYNI.

Nezisková organizace Attavena ve spolupráci se základní školou pořádá o letních 
prázdninách týdenní příměstské tábory. 

Tábory proběhnou v termínech 18.–22. 7., 15.–19. 8., 22.–26. 8. v prostorách školy. 
Děti si tak mohou užít prázdniny pod dohledem zkušených pedagogů a instruktorů. Navíc 
ve známém prostředí, bez nocování, které je pro spoustu z nich u pobytových táborů 
stresující. Čeká na ně spousta her, soutěží a dalších aktivit. Zúčastnit se mohou děti 
z 1. stupně ZŠ, jejichž rodiče pracují nebo si práci hledají. Pobyt dětí je zdarma, platí se 
pouze 350 Kč za týden na teplé obědy a pití.

Neváhejte a přihlaste se na webových stránkách www.trochumenehorkeleto.cz nebo 
zavolejte koordinátorce Evě Štifterové na tel. 778 062 641. 
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Ojeté vozy z  programu ŠKODA Plus mají spoustu výhod. Stáří do  pěti let, ověřenou historii, garantovaný stav kilometrů, 
záruku až čtyři roky a  další. Při výběru se můžete těšit na  stejnou péči, jako byste si přišli pro auto nové. A  na  silnici už 
nepoznáte rozdíl vůbec. Navštivte vybraného autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.

skodaplus.cz

ŠKODA Plus – vyzkoušené ojeté vozy 

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ, Táborská 568, 375 01  Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616, www.autoservisnovotny.cz

UŽIJTE SI SAMÁ PLUS

Městský zpravodaj č. 7/2016, den vydání: 1. 7. 2016. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 3000 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 778 545 507,

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 18. srpna. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Koupím STARÉ peřiny, deky a polštáře 
a bílé nedrané peří.  Tel.: 606 514 445

PŘIVÝDĚLEK
7–15 000 Kč měsíčně

Pracovní doba dle Vašich možností 
Uživatelská dovednost na PC

Kontakt 721 729 496

BERNFEST – 5. až 6. srpna 

2016 www.bernfest.cz

Zavedená firma s  tradicí od r. 1991 FRANTIŠEK JAROŠ
v

 
Týně nad Vltavou, ul. Písecká 173 (bývalý JITEX) přijme do

trvalého pracovního poměru:

1/ obsluha a seřizovač CNC stroje 
– soustruh, frézka

 požadujeme:  

· vyučení v

 

oboru nebo podobném, případně SŠ
· manuální zručnost
· samostatnost, pečlivost  a zodpovědnost
· dvousměnný provoz

2/ zámečník
požadujeme:  

· praxi
· svářečský průkaz
· samostatnost, pečlivost  a zodpovědnost
· orientace ve výkresové dokumentaci

3/ strojírenský dělník - skladník
· praxe ve strojírenství vítána
· zodpovědnost, pečlivost, pozitivní přístup

náplň práce:

· řezání materiálu, obsluha strojů (NC nebo klasické), 

Nabízíme: 

· trvalé a stabilní zaměstnání
· zajímavé platové ohodnocení
· čtvrtletní prémie, 

příspěvky na dopravu a dovolenou
· ohodnocení dle pozice a zkušeností: 

15 000 – 30 000 Kč
  

Kontakt: 

bližší informace na tel: 605 283 331
604 207 944
385 731 143

 

 nebo je možné zaslat životopis na email:

kovojaros@centrum.cz
jednoduché manuální práce

1. Pivní setkání Bernartice
9. července 2016 
(prostor vedle Sokolovny)

Prezentace 6 minipivovarů
V průběhu dne hudební program 
a přednáška o pivu, večer taneční zábava.


