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ZÁŘÍ 2016

+ Životní jubilea 
září 2016

 92 let Kabátová Anastázie
 86 let Chaloupková Milena
 85 let Ing. Procházka Josef
  Šťastná Stanislava
 84 let Koucký Jan
  Semrád Karel
 83 let Bosák Josef
 82 let Hrušková Marie
  Vozábalová Alice
 81 let Čábela Miloslav
  Stachová Anna
 80 let Jiříčková Anna
 79 let Kolihová Marie
 78 let Bosáková Anna
 77 let Dejmek Jaroslav
  Vitha Karel
 76 let Blažková Jiřina
  Chaluš Karel
  Kordinová Věnceslava
  Křikava Karel
  Tupá Margita

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
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Kulturní kalendář 6
Fotogalerie LÉTO 2016 8
Příspěvky do říjnového vydání 
posílejte nejpozději 16. září na 
propagace@kulturnidum.cz

ECHYNSKÝB

Napiš, napiš. Tož dobrá. Víte proč se Majka stal Majkou? 
V dětství nosil oblečky po starší sestře, a tak než se zjistilo, že je 
chlapeček, byl už Majkou. 

Tak se tam měj dobře. Říkal jsi mi Hugo. 

Majka Čech *4. 9. 1929
†3. 7. 2016

+ Poděkování za 
partnerství v projektu 

ORANŽOVÝ ROK

I v letošním roce město Bechyně využilo 
nabídku partnerství v projektu Oranžový rok 
2016 se společností ČEZ a.s.

Chtěl bych touto cestou velice poděkovat 
společnosti ČEZ a.s., která v rámci uve-
deného projektu f inančně podpoři la 
pořádání tradičních bechyňských akcí, a to 
soutěž hasičských družstev u příležitosti 
svátku sv. Floriána „O pohár starosty města 
Bechyně“, „Koloběžková grand pr ix 
Bechyně“, „Keramické trhy Bechyně“, 
„Bechyňský festival dechových hudeb“ 
a „Bechyňské doteky“. Všechny tyto akce 
nabídly pestrý program a těšily se velkému 
zájmu jak Bechyňáků, tak i návštěvníků 
Bechyně z blízkého okolí i vzdálenějších 
míst. Mohu konstatovat, že byly opět velice 
vydařené, a myslím, že jsme se všichni 
dobře bavili. 

Pavel Houdek, starosta města

+ DESET LET 
ARCHEOLOGICKÝCH 

PRAXÍ NA BECHYŇSKU

Již deset let od roku 2006 se na 
Bechyňsku na čtrnáct srpnových dní sjíždějí 
studenti 1. ročníku archeologie Filozofické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Cílem jejich odborné praxe, 
která je povinnou součástí vysokoškolského 
studia, jsou zdejší významné lokality z doby 
bronzové. 

Studenti se zde pod vedením zkušených 
archeologů seznamují s moderními meto-
dami terénního výzkumu, jeho dokumentací 
a dalším zpracováním nálezů. Pravěká 

sídliště u Březnice, Hvožďan, Senožat 
a Rataj poskytla za uplynulých deset let 
velké množství zajímavých nálezů a infor-
mací o životě před více než třemi tisíciletími, 
z nichž některé obohatily i expozici pravěku 
ve stálé expozici Městského muzea 
v Bechyni. 

Velké poděkování za vstřícný přístup 
a podporu patří zemědělským družstvům 
Březnice a Opařany, soukromým země-
dělcům Miloslavu Švejdovi, Ladislavu 
Cvachovi a Tomáši Vaníčkovi, na jejichž 
polích praxe v uplynulých deseti letech 
probíhaly, a dále obcím Rataje a Březnice 
a Městskému úřadu v Bechyni. 

Za AÚ FF JčU 
O. Chvojka, J. Beneš



+ MOŽNOST 
HLASOVAT VE 

VOLBÁCH DO SENÁTU 
PARLAMENTU ČESKÉ 
REPUBLIKY NA 
VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, 
v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. Druhé kolo (pokud 
žádný z kandidátů v prvním kole voleb do 
Senátu nezíská nadpoloviční většinu všech 
odevzdaných hlasů) proběhne ve dnech 
14. a 15. října 2016. 

Hlasování probíhá pouze ve volebních 
místnostech na území České republiky, a to 
ve volebních obvodech, kde jsou volby do 
Senátu vyhlášeny.

Pokud má volič (státní občan) trvalý 
pobyt na území České republiky, může volit 
pouze ve volebním obvodu, kde jsou volby 
vyhlášeny a kde má trvalý pobyt. Bechyně 
patří do volebního obvodu č. 13. Pokud volič 
požádá o voličský průkaz, může volit 
v jakémkoli volebním okrsku volebního 
obvodu, kde probíhají volby a kde je přihlá-
šen k trvalému pobytu. Občan s trvalým 
pobytem v Bechyni tedy může volit jen 
v Bechyni ve svém volebním okrsku, a pokud 
si vyzvedne voličský průkaz, pak v kterém-
koliv volebním okrsku, ale pouze ve voleb-
ním obvodu č. 13.

Pokud je volič přihlášen k trvalému 
pobytu na území České republiky, ale 
zdržuje se v zahraničí, má dvě možnosti:

1) Přijede do České republiky a požádá 
na obecním úřadu v místě svého trvalého 
pobytu o vydání voličského průkazu. Pak 
může volit v jakémkoli volebním okrsku 
volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny 
a kde má občan trvalý pobyt.

2) Zapíše se do zvláštního seznamu 
voličů u zastupitelského úřadu; v tom 
případě bude vyškrtnut ze stálého seznamu 
voličů v místě svého trvalého pobytu a ve 
volbách do Senátu může volit v jakémkoli 
volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny 
(v tomto případě bude volit senátora podle 
toho, jaký volební obvod si zvolí).

Pokud volič (státní občan ČR) nemá 
trvalý pobyt na území ČR, má pouze jednu 
možnost, a to zapsat se u zastupitelského 
úřadu do zvláštního seznamu voličů a po-
stupovat, jak je popsáno výše v bodě 2).

Voliči, kteří se v době konání voleb 
nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, 

mohou ode dne vyhlášení voleb tj. ode dne 
6. 5. 2016 požádat o vydání voličského 
průkazu:

1. Písemným podáním formou žádosti 
opatřeným úředně ověřeným podpisem 
voliče nejpozději do 30. 9. 2016 do 16:00 
hod. Písemnou žádost je potřeba doručit na 
adresu: Městský úřad Bechyně, matrika, 
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně.

2. Podáním v elektronické podobě 
podepsané uznávaným elektronickým 
popisem voliče nejpozději do 30. 9. 2016 do 
16:00 hod. Elektronické podání je potřeba 
doručit na adresu posta@mestobechyne.cz.

3. Podáním v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky 
nejpozději do 30. 9. 2016 do 16:00 hod. 
Elektronické podání je potřeba doručit do 
datové schránky Města Bechyně: sshbg5j.

4. Osobně na matrice Městského úřadu 
v Bechyni, nejpozději do 5. 10. 2016 do 
16:00 hod.

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, 
datum narození, adresu místa trvalého 
pobytu a sdělení, na jakou adresu chce volič 
voličský průkaz doručit. Žádost musí být 
podepsána voličem.  

Voličský průkaz vydaný Městským úřa-
dem v Bechyni opravňuje voliče k zápisu do 
zvláštního seznamu ve všech volebních 
okrscích v území senátního obvodu č. 13.

V případě, že volič výslovně nepožádá 
pouze o voličský průkaz pro konkrétní kolo 
voleb do Senátu, obecní úřad, popř. 
zastupitelský nebo konzulární úřad mu vydá 
voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden 
voličský průkaz pro první kolo voleb a druhý 
voličský průkaz pro druhé kolo voleb). 

Požádat o vydání voličského průkazu 
v době mezi prvním a druhým kolem voleb 
do Senátu je možné pouze osobně. Obecní 
úřad, popř. zastupitelský nebo konzulární 
úřad v této době může vydávat voličské 
průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním 
dnem hlasování ve druhém kole voleb do 
Senátu, tj. do 12. října 2016 do 16.00 hodin.

Možnost hlasovat ve volbách do zastu-
pitelstev krajů na voličský průkaz

Volby do Zastupitelstva Jihočeského 
kraje se uskuteční 7. října 2016 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a 8. října 2016 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. 

Voliči, který nebude moci volit ve voleb-
ním okrsku v obci, kde je přihlášen k trva-
lému pobytu a může volit v jiném volebním 
okrsku spadajícím do územního obvodu 
Jihočeského kraje, vydá obecní úřad na jeho 
žádost voličský průkaz.

Volič může požádat o vydání voličského 
průkazu ode dne vyhlášení voleb stejným 
způsobem, jako by žádal o voličský průkaz 
pro volby do Senátu, a to:

1. Písemným podáním formou žádosti 
opatřeným úředně ověřeným podpisem 
voliče nejpozději do 30. 9. 2016 do 16:00 
hod. Písemnou žádost je potřeba doručit na 
adresu: Městský úřad Bechyně, matrika, 
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně.

2. Podáním v elektronické podobě 
podepsané uznávaným elektronickým 
popisem voliče nejpozději do 30. 9. 2016 do 
16:00 hod. Elektronické podání je potřeba 
doručit na adresu posta@mestobechyne.cz.

3. Podáním v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky 
nejpozději do 30. 9. 2016 do 16:00 hod. 
Elektronické podání je potřeba doručit do 
datové schránky Města Bechyně: sshbg5j.

4. Osobně na matrice Městského úřadu 
v Bechyni, nejpozději do 5. 10. 2016 do 
16:00 hod.

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, 
datum narození, adresu místa trvalého 
pobytu a sdělení, na jakou adresu chce volič 
voličský průkaz doručit. Žádost musí být 
podepsána voličem.  

Voličský průkaz vydaný Městským 
úřadem v Bechyni opravňuje voliče k zápisu 
do výpisu ze stálého seznamu ve dnech 
voleb ve volebním okrsku spadajícím do 
územního obvodu kraje, kde jsou volby 
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič 
přihlášen k trvalému pobytu.

Protože volby Zastupitelstva Jihočes-
kého kraje a 1. kolo voleb do Senátu PČR se 
konají v jednom termínu, může volič žádat 
o dva voličské průkazy k hlasování v těchto 
volbách. Pro případ, že by se konalo druhé 
kolo voleb do Senátu PČR, může volič žádat 
o další voličský průkaz na hlasování ve 
druhém kole voleb. Celkem tak může volič 
pro nadcházející podzimní volby získat až tři 
voličské průkazy, aby mohl hlasovat mimo 
svůj volební okrsek.

Bližší informace o vydávání voličských 
průkazů získáte na Městském úřadu 
v Bechyni, matrice, na č. tel. 381 477 028, 
381 477 029.

 Helena Příhodová

JAK PROBĚHLO „5 MINUT 
PRO ZDRAVÍ“ V BECHYNI 
A SOBĚSLAVI

Preventivní akce „5 minut pro 
zdraví“ naplnila smysl myšlenky naší 
laboratoře – Informace na cestě ke 
zdraví! 

Během měsíce května a června jsme 
široké veřejnosti nabídli v rámci preven-
ce chronických onemocnění vyšetření 
krevního obrazu a glykovaného hemo-
globinu.

Možnost preventivního testování 
během týdne využilo celkem 273 obyva-
tel Bechyně a 284 obyvatel Soběslavi. 
Každý výsledek byl vyhodnocen a oko-
mentován lékařkou naší laboratoře. 

Nejraději jsme vydávali výsledky, 
které byly v normě. Celkem u 32 osob 
jsme zjistili zvýšené hodnoty glyko-
vaného hemoglobinu, které mohou 
signalizovat onemocnění cukrovkou. 
Odchylky parametrů krevního obrazu 
mohou být nejen známkou anémie 
(chudokrevnosti), ale i jiných poruch 
zdraví. Akce však také potvrdila, že 
v rámci prevence je možné odhalit i velmi 
závažné onemocnění, jehož včasné 
zjištění může vést k záchraně života.

Bezplatnou preventivní akci bychom 
nemohli uspořádat bez podpory part-
nerů, kterými byly Město Bechyně, 
Město Soběslav a firma Beckman 
Coulter. V Bechyni akci finančně 
podpořila firma Laufen. Velice za tuto 
pomoc děkujeme!
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+ PROGRAM 
REGENERACE 

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ 
ZÓNY NA ROK 2017

Ministerstvo kultury ČR v současné době 
připravuje Program regenerace městských 
památkových zón a městských památko-
vých rezervací na rok 2017. Z tohoto progra-
mu mohou vlastníci nemovitých kulturních 
památek příp. movitých kulturních památek 
pevně spojených se stavbou a nacházejí-
cích se na území MPZ nebo MPR, popř. 
vlastníci nemovitých památek, které stojí při 
vnějším obvodu území MPZ nebo MPR nebo 
v dominantní poloze historického města, 
získat dotaci na obnovu. Příspěvky poskyto-
vané z tohoto programu jsou přísně účelové, 
mohou být použity jen na úhradu prací 
zabezpečujících uchování souhrnné památ-
kové hodnoty kulturní památky, nikoli na 
modernizaci a jiné úpravy prováděné v záj-
mu jejího vlastníka, ani na práce investiční 
povahy. Prostředky z tohoto programu 
nejsou zejména určeny na výměny oken 
a dveří, pokud se nenacházejí v havarijním 
stavu, který vylučuje jejich opravu, na 
modernizaci bytového fondu a zřizování 
nových bytových jednotek, na technické 
zařízení budov, projektovou dokumentaci 
a na kopie sochařských děl. Dotace je 
především určena na zvýšené náklady spo-
jené se zachováním a obnovou autentických 
prvků a konstrukcí kulturní památky. 

V Bechyni je vyhlášena městská památ-
ková zóna, která zahrnuje náměstí 
T. G. Masaryka a přilehlé ulice (Táborská, 
Dlouhá, Masokrámská, Soukenická, Široká, 
Kašpara Malého, Klášterní, Valtrova), část 
ulice Na Parkánech a část ulice Michalská, 
Křižíkovu vilovou čtvrť a Zářečí. Do mapy 
městské památkové zóny s vyznačením 
objektů, které jsou vyhlášeny jako kulturní 
památky, je možné nahlédnout na investič-
ním odboru MěÚ v Bechyni. Na tomto 
odboru je možné si také vyzvednout úplné 
znění zásad Ministerstva kultury ČR pro užití 
a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace MPR a MPZ. Žádosti o dotaci na 
rok 2017 se přijímají do 21. 10. 2016 na 
investičním odboru MěÚ Bechyně, telefon 
381 477 012. Žádost se píše volnou formou, 
ve které se uvede, o jaký objekt se jedná a na 
obnovu které části objektu se dotace žádá. 
K žádosti musí být přiloženo:

- závazné stanovisko úřadu obce s roz-
šířenou působností tzn. MěÚ Tábor, referát 
regionálního rozvoje,

- doklad osvědčující vlastnické právo ke 
kulturní památce tzn. výpis z katastru 
nemovitostí, který není starší než 6 měsíců,

- pokud nejste vlastníkem nebo jediným 
vlastníkem nemovitosti, plnou moc od vlast-
níka nebo spoluvlastníka, že můžete 
vykonávat veškeré úkony spojené s obno-
vou dané kulturní památky,

- stavební povolení, příp. ohlášení 
vydané MěÚ Bechyně, odbor výstavby a ŽP,

- fotodokumentace současného stavu 
kulturní památky nebo jejích částí podle 
rozsahu prací, ke kterým se váže žádost 
o dotaci,

- položkový rozpočet na obnovu té části 
kulturní památky, na kterou se žádá o dotaci.

Ilona Zvolánková
vedoucí investičního odboru C
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2.1.

3.

4.

1.  Dokončená první etapa revitalizace 
 obytné části sídliště Na Libuši

2.  Sanace opěrné zdi vedle Bechyňských 
 schodů pokračuje

3.  Nový chodník na sídlišti 5. května před 
 dokončením

4.  Nové herní prvky na dětském hřišti 
 u rybníka Trubný

5.  Povedená oprava domu ve staré 
 zástavbě Na Libuši

6.  Silnice Za Trubným bohužel ve skluzu,
 stále ve fázi „měsíční krajina“.

5. 6.



MUZEUM 
DOSTALO 
VZÁCNÝ DAR

Jak víte, v muzejní galerii 
nyní vystavujeme obrazy malíře Jaroslava 
Kolihy, rodáka z našeho regionu, který 
v Bechyni dlouhá léta pobýval a Bechyni i rád 
maloval. Ku příležitosti této výstavy nám 
rodina zesnulého malíře věnovala obraz 
„Bechyňské náměstí po děšti“. Jde o olej na 
plátně, laděný do hnědých a pískových 
barev, v nejdelším rozměru 1 m dlouhý. Pan 
režisér Petr Koliha vybral pro muzeum právě 
tento obraz, protože zachycuje pravou frontu 
náměstí při pohledu shora a muzeum na 
něm má též své místo, navíc podpořené 
zajímavým světlem ve štítu. Jako by bylo 
majákem v deštivém dni. Obraz nám velmi 
mile doladil prostředí infocentra. Přijďte se 
na něj i na zmíněnou výstavu podívat.

DOBROČINNÝ BAZÁREK 
BĚŽÍ DÁL

Jak jsem již zmiňovala v jiném čísle 
zpravodaje, v muzeu vznikl něco jako 
zmenšený bleší trh. To jest příjem a pro 
nadšené zájemce i výdej nejrozmanitějších 
starožitností (keramika, knihy, hračky…). 
Každý si může zvolit, jakou dá sumu, a věno-
vat ji na podporu naší veřejné sbírky za 
účelem opravy dvou soch světců z muzejní 
sbírky. Děkujeme všem, kteří v rámci tzv. 
Bechyňských doteků 13. 8. navštívili náš 
bleší trh v muzeu a přispěli nám. Za tímto 
účelem se podařilo utržit 2500 Kč, což je 
úžasný výsledek. Nicméně bazar trvá 
v chodbě muzea dál a vy můžete přinést 
nějakou starožitnou věc, která už vám 
nedělá radost, nebo nevyžádaný dar apod. 
Budeme rádi. Anebo jen přijďte a pokochejte 
se pohledem na tu směs a něco si vyberte. 
Dobročinný bazar potrvá minimálně do 
adventního trhu, kdy s ním chceme zase 
obsadit nějaké čestné místo mezi prodá-
vajícími. 

OSLAVÍME SVÁTEK 
SENIORŮ 
A CO BUDE EXPONÁTEM 
MĚSÍCE?

V loňském roce jsme poprvé reagovali na 
významný den – svátek seniorů, který 
připadá na 1. října. V letošním roce chceme 
akci zopakovat, ale pozor. Protože již v říjnu 
nemáme víkendový provoz, akce se pře-
souvá na pátek 30. 9. Senioři k nám mohou 
přijít a mají ten den prohlídku veškerých 
výstavních prostor zdarma a jsou pozváni na 
malé pohoštění, a to od 9 do 16 hodin.

Exponátem měsíce chceme připomenout 
svátek sv. Václava, tedy též Den české 
státnosti, který připadá na 28. 9. V muzejních 
sbírkách se nachází několik artefaktů 
souvisejících s místní Podpůrnou jednotou 
Svépomoc. Například prapor s žerdí a stuha-
mi, kronika spolku atd. Právě prapor 
zobrazuje sv. Václava a jednotou byl svátek 
velmi ctěn. 

Exponát měsíce vystavujeme v nepla-
cených prostorách. Všichni jsou do muzea 
srdečně zváni. 

JJ

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

KNIHOVNA 
O PRÁZDNINÁCH

l aktualizovali jsme knihovní fond 
(zastavte se od 12. do 30. 9. v I. poschodí 
KD, kde připravujeme od 9 do 17 hodin burzu 
vyřazených knih) 
l snažili jsme se každou středu zahnat 

nudu dětem, co neodjíždí na prázdniny. Moc 
návštěvníků však nepřišlo…
l četli jsme na náměstí za úplňku (letos 

se schoval za mraky) z knihy Slavné vily 
Jihočeského kraje o vile Vendelína Máchy a 
ukázku z knihy Maloměstské historie od 
Aloise Jiráska. Vystřídali se celkem 3 před-
čítatelé a všichni přítomní díky maximálnímu 
soustředění během čtení prošli tzv. uzdravu-
jícím procesem, který prý vede ke zlepšení 
duševních schopností! Přijďte příště vyzkou-
šet i Vy!
l půjčili jsme čtenářům větší množství 

knih do domácího opatrování a tímto děku-
jeme všem za pomoc se stěhováním fondu 
před rekonstrukcí, která proběhne od 29. 8. 
do 30. 9., kdy bude knihovna UZAVŘENÁ. 
Výpůjčky automaticky prodloužíme do 
25. 10. Předpokládaný termín znovuotevření 
je 4. října.

Hra s příslovím
 1. Druhá mocnina tří profesí se jeví 
prvním dvojčíslím dekadické soustavy 
pauperizace.
 2. Striktní dodržování zásad občan-
ského soužití vede k maximální délce pěšího 
transferu jednotlivce, který se tak chová.

Každý měsíc losujeme vždy jednoho 
výherce, kterého pozveme na závěrečné 
vyhlášení .
Odpovědi z prázdninového dvojčíslí:
1. Mnoho psů, zajícova smrt. 
2. Vyčkej času jako husa klasu.

(citace: LOUCKÁ, Pavla. Dech, duch a duše 
češtiny. 1. vyd. Praha: Albatros, 2008. 
Albatros In. ISBN 978-80-00-01862-1)

EH
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Na základě mnohé poptávky po 
textu pana Jana Kačera, který 
přednesl na vernisáži výstavy 
obrazů Jaroslava Kolihy 6. srpna 
v Městském muzeu, předkládáme 
jeho vzpomínku. Děkujeme, že jste 
za námi přijel…

Rovinaté městečko, kde jsem se narodil, 
na první pohled mnoho romantiky nepo-
skytovalo. Obhlédnout se dalo z jediného 
mírného pahrbku, kde leželi vážení občané 
města, dávní sousedi i hrdinové povstání, 
kteří se pokusili zabránit procházejícím 
fašistům k útěku a sdíleli slavný společný 
hrob hned vedle chátrajícího židovského 
hřbitůvku. Z tohoto návrší bylo vidět daleko 
do kraje až k Rovni a dále k Chrudimi 
a Železným horám. Lesy vzdálené, řeka 
v nedohlednu. Lehce zasmušilou a neefek-
tivní krajinu i její vůni jsem začal chápat a ctít, 
až když jsem cestoval a prošel světa kraj.

Sotva jsem si zvykl na dlouhé kalhoty, 
nezbylo než se vydat z útulného domova za 
vzděláním. Milovaná máma, plná obav, 
zamluvila u vlídných lidí na Parkánech 
jizbičku a jela se mnou do Bechyně složit 
zkoušku na keramickou školu. Léto rozpálilo 
náměstí s parádním kostelem a směšně 
maličkým Janem Nepomuckým, a my dva 
spojenci a nerozlučně zamilovaní blázín-
kové, jsme obdivovali město zcela jiné, než 
to naše. Seděli jsme na lavičce, která před 
domkem, kde sídlí policie, ještě je, a byli 
jsme nekonečně zoufale smutni. Že se 
budeme muset na dlouho rozejít, že mamin-
ka odjede a já zůstanu v té romantické 
Bechyni. Sám. 

Bylo nás v té keramické škole na sto. 
Každý odjinud a já možná z největší dálky. 
Většina měla cosi společného s výtvarnem. 
Vrhli jsme se na nádherné stromy v zámec-
kém parku, na klášterní kostel, na rozeklaný 
most, na divoké skály, na vlahou řeku a chtěli 
jsme kreslením poznat a přivlastnit vůni 
města. Naivně, neuměle a neodbytně jsme 
chtěli Bechyni pochopit a zamilovat si ji. 
Zázračné město. V čase znaveném po 
děsné válce, v době nejistoty městečko 
zázraků. Ve škole, kde pevnou rukou vládl 
přísný a spravedlivý ing. Petrů, učil Dobiáš 
a Procházka a Milota a Ševčík, skvělí lidé, 

kteří učinili z Bechyně malou Florencii. 
Bechyně zářila jako klenot. My mladí a zelení 
jsme nemohli odolat a horlivě se snažili 
přidat něco k lesku města, které jsme si 
zamilovali. A co nad to. V ohybu teplé řeky 
snová plovárna vedená obrem Majkou 
Čechem, místo odkud znělo harmonium 
a trampské písně. Lázněmi procházeli do 
bílých nádherných šatů oděni dva neodo-
latelní krasavci Evžen Iljin, král kytary, 
a uhrančivě černý malíř Koliha. Všechny 
naše potenciální dívky byly zamilované do 
nazrzlého Evžena a tmavého malíře. Do vily 
nad řekou jezdili skladatelé a velebili Křižíka 
a lázně a vůni řeky a svobodu z ní v tom 
podivném čase, kdy se pozvolna začala 
rozmáhat hydra totalitní šedi. Bechyně 
dlouho vzdorovala. Ochotníci pod vedením 
prof. a matematického kouzelníka Staška 
hráli na náměstí divadlo, keramici zpívali 
trávnice a tancovali pár tanečků, které se 
daly pochytit v příručkách, městečko žilo 
jako živé srdce a my v něm. 

Promiňte. Já mám promluvit o Jardovi 
Kolihovi a chci to udělat. V parném létě se 
chodil koupat a vedl život bohéma (snad), 
v zimě nás nějakou dobu vedl jako vycho-
vatel, ale jak udeřilo předjaří, prudce se 
změnil. Když jarní větřík rozpustil flákance 
sněhu, ty se rozvalovaly po zčernalé ornici 
a první nesmělé výhonky trav a osení vystr-
kovaly hlavičky, nebyl k udržení. Vyrazil. 
Nejedl, nespal, maloval. Nádherné pastely. 
Našel svůj motiv. Bechyně a předjaří. Vídali 
jsme jeho obrázky, neveliké ale ohromující. 
Do té doby jsme neznali a nechápali podobu 
větrného polozmrazeného pole, necítili ne-
obyčejnou barevnost bouřného nebe s pro-
světlenou čárou horizontu s červánky 
věštícími zítřejší slejvák. Malíř Koliha nás 
zavedl do světa skrytého a přitom tak 
blizoučkého. Zapláli jsme k němu obdivem, 
který nikdy nepřestal. Město, kde teď jsme 
s Jaroslavem a přáteli. Město stvořené 
mnohými talentovanými lidmi, řekou, skala-
mi, borovicemi, tradicí Rožmberků, lidskou 
tvořivostí, je město malíře, báječného krás-
ného člověka Kolihy. Je to on jako jeho 
město. Mám velkou úctu k tvořivosti Jaro-
slava, k jeho městu, jeho umění.

Od těch dob, kdy otec Evžena Iljína, 
velebný stařec, hrál na basu s národopisným 

šramlem keramiků, jehož všichni členové 
neměli dohromady tolik roků co on, co se na 
Protivínce v ponurém sále hrálo divadlo 
a Majka Čech od časného jara až k zámrzu 
plaval v Lužnici a byl podoben Tarzanovi, se 
Bechyně změnila. Zmizely blaťácké štíty na 
Lázeňské ulici, za keramikou už nejsou 
stařičké stodoly, ale řeka a skály nad ní 
a kostely a klášter a cosi nad nimi i nad slova 
trvá. Vůně, barvy, omamný dech lidskosti – 
jakási hluboká paměť – vědomí souvislosti 
jak praví básník, přetrvává. Předjaří, zářivé 
dny léta, jiskřivost a jas sněhu na hlavě Jana 
Nepomuckého v Zářečí, jistota domova 
bezpečí a vědomé spojenectví s lidmi, kteří 
žili a tvořili v tomto městě, kteří v něm žijí 
a pracují dnes a mají v sobě okouzlení jako 
renezanční stavitelé zámku, malíři Slavíček, 
Líbal, Bötinger, procházka, keramici Dobiáš, 
Pterů, točíř Milota a Ševčík a všichni co tady 
můžeme v úctě k městu a jeho lidem 
pobývat. Tím vším je Bechyně bohatá. To, že 
máme oči, které vidí a líp a víc, že milujeme 
městečko nad báječnou, teplou řekou s trp-
kou vůní rašeliny, v níž se hodlala vykoupat 
hokyně, je mimo jiné zásluha malíře, krás-
ného chlapa a talentovaného ctitele zázraku 
zvaného život. 

Bylo mi velkou ctí, Jaroslave, že mohu 
v tvém opěvovaném městě říct, že jsi mi 
otevřel oči, poděkovat Ti za to, že ještě 
vnímám krásu, která je vlastně jen neustá-
lým a bohužel ne zcela úspěšným hledáním 
pravdy. Krásy a pravdy jsi se dotýkal, byl jsi jí 
blízko a snad v jejím středu.

J. K. v srpnu 2016
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ září 
2016

DIVADLO

Pondělí 26. září / 19 hod. / Velký sál / Vstupné 350, 330, 300 Kč
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny 
Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté 
školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem 
osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky 
husákovské normalizace, tak jak se na 
počátku 70. let promítala do světa dětí 
i dospělých. Na pozadí prostředí školy 
a divadla v jednom „nejmenovaném“ 
okresním městě se odví j í  s led 
komických příhod, trapných zážitků, 
drobných i větších neštěstí, které malá 
Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s 
bezprostředností svému věku vlastní 
hodnotí a komentuje. 

Barbora Hrzánová – cena 
THÁLIE 2003 za 
mimořádný ženský 
jevištní výkon za roli 
Helenky Součkové.

Předprodej vstupenek na 
www.kulturnidum.cz, v 
kanceláři KD a Městském 
informačním centru.
POZOR! Rezervace platí 
pouze 21 dní.

HRDÝ BUDŽES
VÝSTAVY

Stále ještě přijímáme 
přihlášky do KURZU TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Zahájení v pátek 16. září 2016 v 19.00 hod. 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,  
Tel. 776 381 203, email: program@kulturnidum.cz RODIČOVSKÉ CENTRUM 

Herna otevřena 
Pondělky a středy 9.00 – 11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč, zvýhodněná 
permanentka 100 Kč/10 vstupů

+ RAKETOU NA MARS
tématicky zaměřené herny:

 Středa 7. 9.  – Raketa
 Středa 14. 9.  – Marťanský talíř
 Středa 21. 9.  – Kosmonautský výcvik
 Středa 28. 9.  – Na Mars

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

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Úterky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin, děti 1–3 roky/ 
RC Hrošík / vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč / 
10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

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 OBRAZŮ 
 JAROSLAVA KOLIHY
 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. 
 Výstava potrvá do konce září. Vstupné 30 Kč / 20 Kč. 

V Den seniorů 30. 9. zve Městské muzeum na prohlídku všech 
svých expozic seniory zdarma. 

GALERIE 2+1

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

KURZY

DUŠEVNÍ AKTIVITY
BABÍ LÉTO 
– JAK ZAČÍT TVOŘIT SVŮJ RODOPIS

Středa 14. září / 17.00 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
Příjemné posezení nejen pro seniory. Tentokrát si zkusíme začít 
tvořit svůj rodopis. Přineste s sebou rodné listy či jiné doklady své a 
svých předků.

POSLEDNÍ VÝZVA! 

CHARITATIVNÍ AKCE
KABELKOVÝ VELETRH DENÍKU 2016!

Milé bechyňské dámy, najdete-li také vy ve svých skříních kabelky 
či šátky, které ještě mohou dalším ženám udělat radost, přineste 
nám je do Městského informačního centra, nám. T. G. M. 140, 
Bechyně. 
Po, Út, Čt, Pá:    9.00–12.00  12.30–16.00 
St:     9.00–12.00  12.30–17.00 
So, Ne:   12.30–17.00

GALERIE GALVÍNA

  JIŘÍ KOŽÍŠEK – porcelán
 LUDMILA A MIREK KOVAŘÍKOVI
  – hlína a kov  Potrvá do 25. září 2016

GALERIE U HROCHA 

 VLASTA ŠTEGEROVÁ – fotografie 
 Výstava potrvá do 25. září 2016

AJG

 ČAJ UM PRUM
 – výstava SUPŠ Bechyně, Střední uměleckoprůmyslové
 školy sv. Anežky České (Český Krumlov), Linec
 Potrvá do 2. října 2016



PRO DĚTI

Sobota 24. září / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Nové zpracování jedné z nejznámějších a nejkrásnějších českých 
pohádek. Příběh o lásce, odvaze a moudrosti vypráví dětem 
královský šašek. Prostřednictvím masek a netradičních loutek 
ožívají před diváky princ Bajaja, krásná princezna, černý rytíř, 
hrůzostrašný drak a věrný přítel Bělohřívák. Dobrý konec zaručen 
i s malým překvapením navíc.                      Hraje: Divadýlko Kuba

PRINC BAJAJA

POHYBOVÉ AKTIVITY

Každé pondělí  od 5. září / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

PILATES

Každé úterý od 6. září /  19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Intenzivní intervalový kondiční a posilovací trénink pro zrychlení 
metabolismu, redukci váhy a zlepšování kondice. Při lekci 
využíváme posilovací a balanční pomůcky(TRX, BOSU, činky, 
medicimbaly).

KRUHOVÝ TRÉNINK 

Každý čtvrtek / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

BOSU CARDIO®

Cena za lekci cvičení 70 Kč, permanentka na 10 lekcí 650 Kč 
(platnost 3 měsíce), permanentka na 5 lekcí 330 Kč (platnost 1,5 
měsíce).

Každé úterý od 13. září / 16.30–17.30 hod. / v měsíci září v 
prostoru RC Hrošík
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé a jsou 
eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě a které 
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Cílem je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako 
přirozenou součást jejich života.
Info Nina Capouchová na tel. 737825662

ZUMBA PRO DĚTI

Každou neděli / 18.30–19.30 hod. / RC Hrošík
Powerjóga je pro lidi, kteří nechtějí striktně dodržovat pravidla 
a nařízení klasické jógy, ale chtějí cvičit. Dochází k úbytku tuku 
uvolněním energetických drah v těle a k uvolnění mysli. Informace 
na FB Romana Hlavničková, tel.: 602 313 137.

POWERJÓGA

Každý čtvrtek od 8. září / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík
Kurz obsahuje 10 lekcí, cena 950 Kč, kapacita 7 osob.
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: 
romana.honsova@gmail.com nebo na telefon: 721 111 541.

UZAVŘENÝ KURZ 
PILATES PRO TĚHOTNÉ

Sobota 1. října / 9.30–10.30 / RC Hrošík
Lekce dynamické jógy zaměřená na harmonizaci pohybového 
systému, uvolnění zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu 
a psychického napětí. Cena za lekci 70 Kč.

FIT SOBOTA – DYNAMIC YOGA

PŘIPRAVUJEME

Sobota 1. října / 11.00–13.00 hod. / Nám. T. G. Masaryka
SpŠ Tábor přiveze do Bechyně desítky historických vozidel. Záštitu 
nad akcí převzal kromě představitelů Tábora a Malšic, kde má 
soutěžní jízda své zastávky, také starosta města Bechyně.

VETERÁNI V BECHYNI

Sobota 15. října / 17.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné zdarma
Prodejní módní přehlídka. Pořádá TEXTIL – GALANTERIE, 
Kateřina Dlouhá, Dlouhá 53, Bechyně. 
Rezervace na tel: 724 281 228.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Pondělí 31. října 

19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 270, 250 a 230 Kč
Hořkosladká komedie dramatika Johna Godbera vyprávějící příběh 
Ala a Bet, yorkshirského páru, jehož ustaraný vztah se láme pod 
tíhou všedních rodinných starostí. Jediným ze světlých bodů jejich 
soužití je neustálá snaha Bet vyhrát nějakou cenu v časopisech pro 
ženy. Až konečně vyhraje dovolenou v romantickém městě starého 
kontinentu, v Paříži. Jejich postřehy a komentáře humorně 
a brilantně vykreslují změnu vztahu dvou lidí, kteří jsou vytrženi ze 
svého obvyklého stereotypu.
John Godber byl v roce 1993 byl vyhlášen třetím nejhranějším 
dramatikem ve Velké Británii hned za W. Shakespearem 
a A. Ayckbournem. Pětkrát obdržel cenu na festivalu Fringe 
v Edinburghu včetně Ceny Lawrence Oliviera za komedii a v Los 
Angeles obdržel sedmkrát Cenu kritiky, v Chicagu dalších pět cen. 
V roce 1994 byl nominován za hru Romantický víkend na Nejlepší 
komedii roku.
Režie: Vojtěch Štěpánek

Hrají: Petra Špalková a Jan Novotný

Již v předprodeji na www.kulturnidum.cz nebo v kancelářích KD 
a Městském informačním centru v budově muzea.

ROMANTICKÝ 
VÍKEND

Upozorňujeme, že jsme na našich webových 
stránkách zprovoznili on-line předprodej vstupenek. 
Přes internetové bankovnictví si koupíte vstupenky 
pohodlně z domova a vytisknete si je. Majitelé 
chytrých telefonů si po stažení aplikace mohou 
vstupenku nechat poslat přímo do mobilu bez 
nutnosti si ji tisknout.
POZOR! Rezervace je platná 21 dní! Po uplynutí této 
doby vypadne automaticky ze vstupenkového 
systému.

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

Tradiční setkání při muzice připravili 
pořadatelé z Kulturního střediska města 
Bechyně na fotbalovém stadionu v neděli 
dne 7. 8. 2016. Tento rok byl jedenáctý 
v řadě, co se přesídlil ze Zámecké zahrady 
do prostoru sportovního areálu v Písecké 
ulici. Po několika letech, kdy jej provázelo 
chladné a deštivé počasí, tak tentokrát bylo 
celý den slunečno a jistě i to bylo příčinou, že 
přišlo něco kolem 800 lidí. 

Ve 13 hodin předstoupili před pódium 
starosta města Pavel Houdek, v krásných 
blaťáckých krojích pak ředitel Kulturního 
střediska Štěpán Ondřich s manželkou 
Maruškou a moderátorka Helenka Hýnová. 
Všichni postupně pozdravili obecenstvo 
a účinkující a poděkovali jim, že si do 
Bechyně našli cestu a i oni mají zásluhu na 
tom, že se tento festival může konat. 
Poděkování patřilo též sponzorům a všem, 
kteří se podíleli na zdárném průběhu 
festivalu, jakož i těm, kteří stáli u jeho zrodu 
v čele s Janem Šupálkem, který ač bydlí 
v Liberci, je tady vždy přítomen, za což mu 
patří velké díky. Stálým hostem festivalu je 
také textař Jaroslav Hájek z Kaliště.

Helenka Hýnová zahájila a pak už se 
hrálo a zpívalo a  ti odvážnější ještě tančili.

První nastoupili hosté ze zahraničí – 
mládežnický orchestr Jugendorchester 
z Bavorského města Halfingu – 34 členný 
soubor chlapců a dívek ve věku od 14 do 26 
let, který byl v jižních Čechách na týdenním 
turné, kde měl možnost seznámit se s našimi 
dechovkami i kulturou jiných evropských 
zemí. 

Pak nastoupily tradičně jihočeské kapely 
a jako první z nich Babouci s kapelníkem Pet-
rem Shýbalem. Předvedli písničky z jejich 
nového alba a tím obohatili svůj repertoár. 

Libkovanka s kapelníkem Zdeňkem 
Benešem byla další v pořadí a představila se 
jako vždy svoji originalitou, neboť hraje mj. 
skladby Karla Polaty tak, jak je hrála jeho 
Starošumavská dechová muzika. S Libko-
vankou zpívali Hana Svitáková, Veronika 
Rinešová, David Svatoň a Jakub Jírů.

Další kapelou byla Valdaufinka Ády 
Školky s kapelnicí Helenkou Hýnovou, která 
se drží tradice a hraje písničky, co jsou kaž-
dému známé, a proto si je může společně 
zanotovat se zpěváky Helenkou Hýnovou, 
její dcerou Aničkou, Karlem Řeřichou a Jiřím 
Vondrákem.

Jožka Šmukař a jeho muzikanti nehráli na 
žádné dechové nástroje, byl tu cimbál, basa 
a housle, i tak přispěli k dobré náladě svým 
širokým repertoárem od popu, swingu 
a evergreenů až po dechovku.

Poslední kapelou byla „domácí“ Keramič-
ka s novým kapelníkem Petrem Kolářem 
a svého předchůdce Petra Töröka nechal 
zpívat spolu se svým bratrem Alešem, Ivetou 
Hantákovou, Helenkou a Aničkou Hýnovými.  
Svoje vystoupení pak završili společně 
s ostatními ve skladbách Bechyňská setká-
ní, Moje česká vlast a Zůstaň tu s námi, které 
oddirigoval Vladislav Suda.

Na shledanou v Bechyni 6. 8. 2017 při 
25. ročníku.

Karel Novotný, Leština u Světlé 

+ KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ DĚKUJE 
ZA PODPORU LETNÍCH AKCÍ:

Ministerstvu kultury České republiky, Jihočeskému kraji, Jaderné elektrárně Temelín, 
Českému rozhlasu České Budějovice, radiu Dechovka, Městu Bechyně, Jihočeské televizi, 
Kulturne.com, MAS Lužnice, obci Sudoměřice u Bechyně, obci Vlastiboř, RC Hrošík, ZUŠ 
Václava Pichla, Josefu Richterovi, Farnosti Bechyně, Sunshine Kabaretu, La Pellegrině pod 
vedením Dirkjana Horringy, Jugendorchester des Bläserkreises z Halfingu, DS Lužnice, 
Městské policii, Policii ČR, BYTENESu, FC Bechyně, Lázním Jupiter, Zahradnictví u Benešů, 
autodílně Hubáček, Zámečnictví Drda, Optice Ursíny, DPS Bechyně, Penzionu U Pichlů, 
Čajobaru U Sovy. 

Za pomoc při organizaci Standovi Fukovi, Jardovi Drdovi, Jirkovi Uchytilovi, Pavlu Vítovi, 
Jáchymu Košatovi, Danu Dvořákovi, Janu Škorcovi, Dagmar Cibulkové, Heleně Příhodové, 
Petru Plášilovi a v neposlední řadě panu starostovi Ing. Pavlu Houdkovi. Dále bych chtěl 
poděkovat Vám divákům, pro které vše děláme, a doufáme, že se Vám naše akce líbí.

Osobně děkuji za počasí, které nám letos přálo.
Za Kulturní středisko města Bechyně

Mgr. Štěpán Ondřich

+ FOŤTE DOBROU NÁLADU

 
Léto přeje nejen turistům, ale i fotografům. Vždyť v 

létě se koná u nás i v okolí řada zajímavých akcí, chodí 
se na výlety obdivovat krajinu 
nebo se fotí pohoda u vody. 
V turistické oblasti Toulava 
přitom můžete se svými 
krásnými fotkami něco vyhrát 
a také je vidět na výstavě. 
Fotosoutěž Vyfoť dobrou 
náladu v Toulavě totiž právě 
vrcholí. Kdo pošle na email 
info@toulava.cz fotografie 
z území Toulavy (mezi městy 
Tábor, Sedlčany, Milevsko, 
Bechyně, Soběslav, Planá 
nad Lužnicí, Mladá Vožice 
a Sedlec-Prčice), na kterých 
je zachycena dobrá nálada – 
a to může být fotka z festi-
valu, túry, rodinné akce, 
koupání, nebo třeba jen 
pohoda v krajině bez lidí, 
může vyhrát fotografické vybavení za 10 tisíc Kč a další ceny. Nejlepších 20 fotek přitom bude 
koncem října vystaveno v Táboře v nádherných prostorách gotického sálu Husitského muzea 
a odtud se fotky vydají na putovní výstavu po jižních i středních Čechách, tak aby všude 
viděli, jak je u nás krásně. A k tomu může přispět každý z nás. Na zaslání fotek je ještě měsíc, 
uzávěrka je 20. září. Vítěze vybere porota složená z místních i přespolních fotografů – Davida 
Peltána, Petra Mareše, Milana Dlouhého, Michala Kupsy, Zdeňky Hanákové, Soni 
Lechnerové a ředitele Toulavy Jana Sochora. Vše podstatné nejen o soutěži najdete na 

www.toulava.cz.
J. Sochor

Deník vyhlásil charitativní akci na pomoc 
talentovaným dětem. Pomoci můžete i vy! Stejně jako 
loni chceme vybrat velké množství dámských kabelek 
a šátků, které mnohdy zůstávají ve skříních nepoužity 
více let a přitom by mohly jiným udělat radost. Letos 
sbíráme také dětské knížky. Všechny věci 

shromáždíme a za symbolické ceny prodáme při třetím ročníku veletrhu ve středu 7. září v 
českobudějovickém IGY Centru. 

Při Kabelkovém veletrhu 7. září v budějovickém IGY Centru si budete moci koupit také 
některou z kabelek či šál, které věnovaly  Eliška Balzerová, Ludmila Molínová, Martina 
Randová, Marie Doležalová, Aneta Krejčíková a Sandra Pogodová.

Výtěžek pak rozdělíme prostřednictvím Městské charity v Českých Budějovicích 
talentovaným dětem na další rozvoj jejich nadání. Díky ohromujícímu výtěžku jsme tak loni 
mohli pomoci zhruba dvacítce talentovaných dětí.

Milé bechyňské dámy, najdete-li také vy ve svých skříních kabelky či šátky, které ještě 
mohou dalším ženám udělat radost, přineste nám je do Městského informačního centra, 
nám. T. G. M. 140, Bechyně. 
Po, Út, Čt, Pá: 9.00–12.00 12.30–16.00  St: 9.00–12.00 12.30–17.00  So, Ne: 12.30–17.00

Dobrá nálada v Toulavě, jak ji zachytil v minulé fotosoutěži 
Martin Vyhnal

VÝZVA
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KINO BECHYNĚ            ZÁŘÍ 2016 

Více informací a rezervace vstupenek: www.kino.bechynsko.cz

3. SOBOTA VE 20.00

BEN HUR
Dobrodružný – USA

Ben-Hur je epický příběh Ben-Hura 
(Jack Huston), potomka významného 
knížecího rodu z Jeruzaléma, jehož 

adoptivní bratr Messala, vysoce 
postavený příslušník římské armády, ho 
křivě obviní ze zrady. Jeho rodina skončí 

ve vězení a on sám je odsouzen k 
doživotním galejím. Po třech letech 

strávených na moři se Ben-Hur vrací do 
vlasti s jedinou myšlenkou – pomstít se.

123 minut, české titulky, mládeži 
přístupný od 15 let, 120 Kč

7. STŘEDA VE 20.00

BUCHTY A KLOBÁSY
Animovaný / komedie – USA

Buchty a klobásy, první mládeži 
nepřístupný počítačem animovaný film, 
vypráví o skupině potravin, které se pod 
vedením odvážné uzeniny rozhodnou 

odhalit pravdu o své existenci, a o tom, 
co se doopravdy stane, když jsou 

vyvoleni a opustí supermarket.
89 minut, české titulky, od 15 let, 110 Kč

10. SOBOTA V 17.00

LOVECKÁ SEZÓNA: 
STRAŠPYTEL

Komedie / animovaný – USA
Animovaná komedie Lovecká sezóna se 

svého času stala překvapivým hitem 
a bláznivá dobrodružství upovídaného 
jelena Elliota a rozmazleného medvěda 
Booga pokračují už čtvrtým příběhem.

84 min, český dabing, přístupný, 110 Kč

10. SOBOTA VE 20.00

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
Drama – ČR

Zběhlý student geologie Pavel (Marek 
Adamczyk) a nezaměstnaný zemědělec 

Jarmar (Pavel Liška) se živí jako 
nelegální kopáči vltavínu, zelených 

polodrahokamů z jižních Čech. Ten první 
proto, aby nebyl závislý na manželce 

Karolíně (Jenovéfa Boková), ten druhý, 
aby uživil rodinu.

90 minut, přístupný od 12 let, 110 Kč

14. STŘEDA VE 20.00

BŮH TI ŽEHNEJ OZZY 
OSBOURNE

Dokumentární / životopisný / hudební 
– Velká Británie

Autoři filmu strávili více jak dva roky na 
cestách s Ozzy Osbournem. Skoro 

všichni přežili... Unikátní celovečerní 
portrét rockové legendy Ozzy Osbourna.

87 minut, české titulky, mládeži 
přístupný, 120 Kč

17. SOBOTA VE 20.00

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
romantický / komedie – Velká 

Británie/Francie/USA
Bridget Jonesová je stále bez chlapa. 

„Trochu povyrostla, stala se z ní úspěšná 
televizní produkční, vydělává dost 

peněz, líp vypadá a ještě líp se obléká, 
ale je to pořád ta samá Bridget, která 

přitahuje maléry jako magnet,“ říká o své 
nejslavnější postavě její představitelka 

Renée Zellweger.
123 minut, český dabing, mládeži 

přístupný od 15 let, 120 Kč

21. STŘEDA VE 20.00

PRÁZDNINY V PROVENCE
Komedie – ČR

Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta 
Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek 

se po zimní komedii Padesátka vrací na 
plátna kin s letní atmosférou a s 

francouzskou vůní v komedii Prázdniny v 
Provence.

95 minut, přístupný od 15 let, 110 Kč

24. SOBOTA V 17.00

MŮJ KAMARÁD DRAK
Rodinný / dobrodružný – USA

Řezbář pan Meacham (Robert Redford), 
udivoval děti ze sousedství pohádkami 

o divokém drakovi. Pro jeho dceru Grace 
(Bryce Dallas Howard), správkyni v 
místním národním parku, jsou jeho 

příběhy jen divokými historkami… dokud 
nepotká malého Peta (Oakes Fegley), 

který nemá ani rodinu ani domov a který 
tvrdí, že žije v lesích s obřím zeleným 

drakem jménem Elliot.
103 minut, český dabing, mládeži 

přístupný, 100 Kč

24. SOBOTA VE 20.00

SEDM STATEČNÝCH
Dobrodružný – USA

Režisér Antoine Fugua přináší na plátna 
kin vlastní moderní vizi klasického 

příběhu sedmi statečných.
132 minut, české titulky, mládeži 

přístupný od 15 let, 120 Kč

28. STŘEDA VE 20.00

VE JMÉNU KRVE
Thriller / akční – Francie/USA

Mel Gibson se ve filmu Ve jménu krve 
(Blood Father) představí v roli bývalého 

člena motocyklového gangu Johna 
Linka, momentálně provozujícího 

tetovací salon. John není jen bývalý 
motorkář, ale i opilec a narkoman. Za 
pomoci Kirbyho (William. H. Macy) se 
Link snaží sekat dobrotu, to mu ale 

dlouho nevydrží.
88 minut, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 110 Kč

Změna programu vyhrazena

HUDEBNÍ 
PRODUKCE 
v Lázních 
Bechyně

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

 1. 9. čtvrtek Allegro band
 4. 9. neděle Countrio
 6. 9. úterý Echo
 8. 9. čtvrtek Mr. Driver
 10. 9. sobota Countrio
 11. 9. neděle Allegro band
 13. 9. úterý RM band
 15. 9. čtvrtek Mr. Driver
 18. 9. neděle Allegro band
 20. 9. úterý RM band
 22. 9. čtvrtek Allegro band
 24. 9. sobota Countrio
 25. 9. neděle Cora
 27. 9. úterý RM band
 29. 9. čtvrtek Allegro band

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

 2. 9. pátek Ševětínka
 9. 9. pátek Cora
 16. 9. pátek Allegro band
 23. 9. pátek Ševětínka
 30. 9. pátek Allegro band

Písnička
určeno k poslechu – sál
19.30–21.00 hod. 
Vstupné 30 Kč
 5. 9. pondělí Hašlerky
 12. 9. pondělí Allegro band
 19. 9. pondělí Luňáčci
 26. 9. pondělí Echo

Na žádné akci se nekouří

KOČKA V SRDCI z. s. 
pořádá a srdečně zve 

17. a 18. září na 

BLEŠÍ TRH
Baráčnická rychta, Pod Tratí 578, 

Týn nad Vltavou
Doprovodný program:

n Dětská dílna
n Malování na obličej
n Domácí občerstvení za symbolické ceny

V sobotu od 14 h autogramiáda a beseda 
s duem František PON

Ceny od 5,- Kč
oblečení, hračky, nádobí, boty, kabelky, 

knihy, kabelky, kosmetika...

Výtěžek bude 
věnován 

kočičkám 
našeho 
spolku
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+ 27. MEZINÁRODNÍ 
KERAMICKÉ 
SYMPOZIUM 
BECHYNĚ 2016

V termínu 25. 7.–19. 8. 2016 proběhlo již 
27. Mezinárodní keramické sympozium 
Bechyně 2016. Měsíční úsilí účastníků bylo 
završeno pracovní výstavou ve školní Galerii 
Na chodbě, jejíž vernisáž proběhla 19. 8. 
2016. Výstavu je možné navštívit do konce 
října od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 16.00 
a v pátek od 8. 00 do 14.00.

Letošní sympozium se vrátilo do původ-
ního modelu, tedy že účastníci tvoří 
netématicky, tedy ne jako před dvěma roky, 

kdy sympozium bylo zamě-
řeno na umyvadla. Umělci 
vytvářeli to, co je jim vlastní. 
Mnohé objekty, které vznikly, 
posouva j í  keramiku  na 
úroveň konceptuální tvorby, 
čímž se liší od artefaktů, které 
vznikaly v minulosti. Lze říci, 
že volná keramika se dostává 
na rozcestí v tom smyslu, zda 
se bude dále ubírat cestou 
tvorby objektů, které jsou 
jasné, čitelné a nekom-
plikované, cestou užitkové 
tvorby nebo zda půjde cestou 
konceptuální tvorby a bude 
zkoumat hraniční možnosti 
keramických materiálů.

Sympozia se zúčastnilo 
celkem osm umělců, a to tři 
z České republiky (Jana 
Krejzová, Eva Pelechová 
a Vladimír Uhlík), Aino Nebel 
z Německa, Franz Tišek 
z  R a k o u s k a ,  F r e d e r i c 
Pagace z Francie, Tomasz 
Nedziólka z Polska a Kill 
Tiplett z USA. Práce všech 
účastníků byla velmi inten-
zívní. Dvakrát se pálilo v peci 
na dřevo, součástí sympozia 
byly i prezentace tvorby 
jednotlivých umělců, náv-
štěva bechyňské pobočky 
Alšovy jihočeské galerie a 
jejích depozitářů a také již 
tradiční večeře v penzionu 
Na Prádle.

Po skončení výstavy ve škole bude 
připravena výstava v Praze, část vytvoře-
ných artefaktů přejde do sbírek Umělecko-
průmyslového musea v Praze a část se 
nejspíše vrátí do školy a bude součástí 
školního depozitáře. Věříme, že budeme 
tato umělecká díla moci vystavovat na 
školních výstavách. Do sbírek AJG již 
převáděny nebudou, neboť o to ze strany 
AJG není zájem a navíc by v dohledné době 
rozhodně nebyly vystaveny.

Letošní ročník sympozia je ale významný 
i z jiného hlediska. První mezinárodní 
sympozium proběhlo právě před padesáti 
lety. Jedná se o nejstarší nepřetržitě běžící 
akci tohoto druhu v Evropě a možná i na 
světě. Přesto jí hrozí zánik. A hrozba toho, že 
Bechyně přijde o unikátní sbírky keramiky, je 
bohužel reálná. Není zřejmě jiná možnost, 
než pokusit se o vlastní cestu, jak dál rozvíjet 
mezinárodní sympozia. Možná právě ten 
krok, že vzniklé věci zůstanou ve škole, je 
správný. Jsem přesvědčen o tom, že pokud 
by sbírka keramiky za padesát let volného 
vývoje byla pět kilometrů za hranicemi 
v Rakousku nebo v Německu, byl by to 
minimálně evropský trhák… Nicméně stále 
nechceme rezignovat a vzdát vše; osobnosti 
jako Lubomír Těhník, Bohumil Dobiáš, ml., 
Pravoslav Rada, Marta Taberyová, Václav 
Šerák a další nám nedovolí být „v klidu“. 
Ještě stále je v depozitáři AJG neskutečné 
množství mimořádně kvalitní keramiky, ještě 
není konec. A „dokud se zpívá, ještě se 
neumřelo“, jak praví slezský bard Jaromír 
Nohavica…

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně
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+ JEDNUŠKA DVŮR 
ČEČKOV

Jednuška, jednota, tak se nazývaly 
samoty. Mnoho o nich nevíme. Prostě 
samoty. Války se jim obvykle vyhýbaly, ale 
zato se jim věnovali lapkové a různí 
nenechavci. Prostě život na nich nebyl bez 
nebezpečí.

Z toho mála víme: dvůr Čečkov vznikl na 
místě zaniklé vsi, roku 1530 dne 27. září 
odevzdáno to zboží Kryštofovi od bratří ze 
Šternberka, smlouvou učiněnou r. 1569 
prodal Jindřich Švamberk panství Bechyňské 
včetně Čečkova Petrovi Vokovi z Rožm-
berka, ten však si umínil roku 1596 prodati, 
k zaplacení velikých dluhů, Bechyni s dalšími 
vč. Čečkova Adamovi ze Šternberka. V roce 
1652 byl dvůr úplně spálen, v roce 1795 se 
chlubí 475 ovcemi. Při pozemkové reformě 
byl vyvlastněn a vznikl tzv. zbytkový statek. 
Muselo u něj zůstat tolik půdy, nářadí a zvířat, 
aby zůstal soběstačný, aby nebyl znehod-
nocen. Čečkov dostal František Benda 

z Radětic. Co víme o něm? Prodal v Radě-
ticích chalupu č.p. 23 svému bratranci. Říkali 
mu Hamsa, ale jediné, co jsem našel, že to 
znamená – uhrančivý pohled. Ten si na Čeč-
kově dvoře postavil nový dům č. 68 a staré 
stavení č. 51 ponechával pro deputátníky. Ani 
Bendům se ne vždy dařilo. Okolo roku 1850 
zloději ukradli vepře a zastřelili hajného 
Bendu na cestě do Bernartic, kde byl na 
paměť této události umístěn svatý obrázek. 
Jindy dalšího příbuzného zastřelil pytlák, 
když pásl krávy. Jak už bylo uvedeno, 
v Čečkově byl ovčín a spoustu dalších zvířat. 
Mléko dodával pro celou Bechyni i Lázně. 
Byla tam rovněž cihelna, později prodána 
„Družstvu keramiků v Bechyni“, a dva nebo 
dokonce tři rybníčky. Prostě vše ke svojí 
samostatnosti.

Benda byl předsedou Okresní správní 
komise a 14. 10. 1923 byl zvolen předsedou 
Březnického lihovarnického družstva. Byl 
tedy uznávanou a váženou osobou. Panství 
Bechyně mělo tři lihovary. Dražíč, dnes 
Pivovarský dvůr Lipan, Radostnou u Kamen-
ného dvora, který nešťastně vyhořel a byl 
zbořen (na místě dnešního skladu dřeva) 
a právě Březnici, který 1. října 2002 vyhořel 
a výroba lihu byla ukončena.

Statek je po rekonstrukci. Nabízí uby-
tování a akce pro milovníky koní. Rekon-
strukce není můj šálek kávy, ale to je pouze 
můj náhled. V současné době je nabízen 
k prodeji.

Jednuška, jak poetické pojmenování.

Martin Gärtner 12. 7. 2016

+ STALO SE PŘED 610 
LETY V BECHYNI

Pán na Bechyni, pan Heralt z Kunštátu 
opanoval panství, hrad  i město před 610 lety 
v roce 1406 –„Heralt z Kunstatu již roku 1406 
Bechyni wládnuw, tam i sídlem býwal“.

Heralt z Kunštátu byl ve své době 
mocným a vlivným velmožem. Na přelomu 
14. a 15. století, kdy byla Morava zmítána 
domácí válkou, přiklonil se Heralt ke straně 
markraběte Jošta, z jehož pověření zastával 
vysoké funkce ve správě země. Za své služ-
by panu Joštovi se Heralt dočkal bohatých 
odměn. Markrabě Jošt byl bratrancem krále 
Václava IV, a když k tomu připočteme jeho 
ctižádost, obratnost a lstivost, snadno uvěří-
me, že uměl citelně zasahoval do záležitostí 
českého království. A tak spojení Heralta 
s Joštem přineslo Heraltovi postupně množ-
ství hradů a panství: Pyšolec, Napajedla, 
Týnec u Břeclavi, Boskovice, Bouzov, Sprá-
nek, Moravskou Třebovou. A nakonec hrad 
i panství Bechyně připadlo z rukou Jošta 
panu Heraltovi z Kunštátu.

Heratl, pán na Bechyni, měl časté spory 
s českým králem Václavem IV. Spor se řešil 
z králova rozkazu na poradě Pražské kapi-
tuly, kde Heralt dokládal spor výpověďmi 
jiných pánů. Zemský soud ale trval na svém, 
Heralt při sporu neuspěl.

A protože Heralt ani jeho synové nebyli 
žádní svatoušci a uvědomovali si své mocné 
postavení v zemi, řešili spor s královskou 
korunou po svém. Neřeší jej soudní cestou, 
ale bojem – „nechtěl práwa swého hledati 
saudem, nýbrž svau mocí“. Když spravedl-
nost nepřicházela, rozhodl se Heralt se svým 
synem, též Heraltem, že se pomstí tím, že 
napadnou královské město Vodňany. A tak 

se i stalo – 24. února 1406 – sebral 
bechyňské zbrojnoše i pacholky a „s vydat-
nou pomocí svého syna oba Heroltové 
dobyli mocně Vodňan, pobrali welkau laupež 
a zjímali měšťany“.

A pomohlo to, královská pokladna se 
s Heraltem konečně vyrovnala – „král Václav 
učinil jisté narovnání, ke kterému se dle vůle 
královy přidali také Pražané“ (Dějepis města 
Prahy).

Heralt umírá v roce 1408 a poslední léta 
svého života se zdržoval nejčastěji v jižních 
Čechách. Po jeho smrti tento rozsáhlý 
majetek zdědili jeho dva synové Heralt a Jiří.

I ti se „zapsali“ do naší historie. Když 
vládli na Bechyni, spojili se s lapkou Janem 
Žižkou, který přepadával okolní rožmberské 
državy a karavany. Určitě to nedělali 
nezištně a tak se pravděpodobně o lup dělili 
společně. Naloupené zboží i samotný Jan 
Žižka se ukrývali ve vsi Hlavatce. V do-
bových análech je připsáno – „Pan Heralt 
mladší stál prý při něm v těchto podnicích“.

Tuto dobu dokládá i Popravčí kniha pánů 
z Rožmberka, která obsahuje zmínky 
o Žižkově lapkovské kariéře – k roku 1406  
se zde píše: „A na Žižku Jan Holý pravil, že 
Žižka, Jindřich a bratr Žižkův vzali sú 
herynky a že on a Troskovec odpověděli 
pánu (Jindřichovi z Rožmberka) a že Žižka 
sebral vozy…“ (archiv Třeboň)

Herolt z Kunštátu sice dožil na Bechyni, 
ale nezanechal ani on, ani jeho bratr Jiří 
žádného potomka, a tak bylo dne 11. září 
1414 v královských Vodňanech město 
Bechyně prohlášeno jako královská odúmrť. 
Když se po právu k Bechyni nikdo nehlásil, 
král město s panstvím propůjčuje panu 
Jindřichu Leflovi z Lažan.

Josef Štefl

Z historie
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Když duši bolí v kříži
Kdyby stroj času přenesl Petra Voka do 

Bechyně dnešních dnů, jistě by nevynechal 
jediný z pěti letošních koncertů La Pelle-
griny. Čtvrt století interpreti klasické hudby 
putují ze všech končin světa do jeho milova-
ného města. Jako vzdělaný světoobčan své 
doby by Petr Vok otevřel brány tomu všemu 
tvůrčímu dění a lidskému hemžení. I jinak by 
si přišel na své. Představuji si, jak se popadá 
smíchy za břicho při pohledu na důstojného 
barytona Mitchella Sandlera, rozeného 
Američana, když uprostřed klášterní zahra-
dy cvičí sestavu „pozdrav slunci“.

Stroj času: Předpokladem je zachytit 
v urychlovači částic Higgsův boson, jehož 
existence je zatím jen teoretická. Se vzni-
kem bosonu se vytvoří i jeho párová částice 
Higgsův singlet, který by měl mít schopnost 
skákat do páté dimenze, kde lze cestovat 
časem dopředu i zpět. 

Se svolením laskavého čtenáře opustím 
teoretickou fyziku, které nerozumím, ale 
i Petra Voka, o kterém mají mnozí řádově 
hlubší znalosti než já. 

Léto v Bechyni bylo pro mne kulturně 
požehnané i dalšími akcemi. Zastavím se 
zejména u těch tichých, kvůli kterým netřeba 
vyvalit sudy s pivem.

Trubka a nově opravené varhany v koste-
le svatého Matěje. Dvě vernisáže v Měst-
ském muzeu, jedna v předposledním patře 
expozice Vladimíra Preclíka, dvě v Galvíně, 
dvě v keramické škole, jedna spojená s kur-
zy pro veřejnost a druhá při ukončení Mezi-
národního sympozia keramiky. Téměř 
u všech vernisáží zazněla letos hudba inter-
pretů místních i přesmístních. Naši furianti 
v klášterní zahradě v podání radětického 
souboru (radní se tehdy oslovovali „pantáto“ 
a vůbec to neznělo ironicky:-). 

A teď to hlasitější: keramik a muzikant 
Karel Dvořák z interiéru Čajobaru u Sovy ven 
do náměstí (pršelo), Filozofy Jam z prostor 
bývalé drogerie ven do ulice (nepršelo), 
VEJLET na ulici před kinem. 

Nově jsem poznal tvorbu dvou keramiků, 
o kterých akademický sochař Oliva veřejně 
řekl, že jsou jedničkou, ačkoli on sám je též 
jedničkou. To však o něm při jiných příleži-
tostech řekli jiní. V Bechyni máme a Bechyně 
přitahuje významné lidi. Není provinční, ale 
udržet to, bude vyžadovat mnoho sil zainte-
resovaných, veřejně známých, volených 
i nevolených občanů.  

Na všech akcích úsměvy, ale nesmím se 
nechat mýlit, tyto prázdniny za mnou přišlo 
podstatně víc nových klientů než ty minulé. 
Potíže, stesky, trápení – to vše stále stejné. 
Jenom je toho víc, někdy se zdá, že lidem 
docházejí síly. Trpí úspěšní i neúspěšní, 
bohatí i chudí, vysoce morální a ti druzí, žijící 
zdravě i flámové, týká se to všech věkových 
kategorií, genderově spravedlivě rozloženo. 
Dnešek není těžší, než doby předešlé, je ale 
složitější. Složitost nás ochromuje tím, že 
čím dál méně budeme vědět, jaký následek 
bude mít mé přítomné rozhodnutí. Takže 
otázka by mohla znít: „Musím já se dnes 
nutně rozhodnout?“

P.S. Moje žena opět zachránila koťátko. 
Je zaléčené, čistotné a krásné. Nabízíme do 
něžných rukou. Nemusíte se nutně rozhod-
nout dnes, stačí pozítří.

PhDr. Jaromír Matoušek
j.m.psychologie@seznam.cz



+ 3. SPORTOVNÍ HRY 
SENIORŮ 
JIHOČESKÉHO 
KRAJE 2016

Hry spolupořádají KLUB AKTIV, z. s. 
a JIHOČESKÁ ŽUPA SOKOLSKÁ pro 
všechny aktivní jihočeské seniory, dále 
partnerské seniorské skupiny z ostatních 
krajů a zahraničí. Jde o jednodenní 
sportovní soutěž všech občanů věkové 
kategorie 60+, ve které nejde o sportovní 
výkony, ale o sportovní setkání, navázání 
a prohloubení partnerství mezi seniorskými 
organizacemi.

O záštitu nad 3. ročníkem Sportovních 
her seniorů Jihočeského kraje budou 
požádáni: hejtman Jihočeského kraje, 
primátor města České Budějovice a před-
seda České unie sportu a předseda Rady 
seniorů ČR.

Hry se uskuteční na atletickém sta-
dionu TJ Sokol v Českých Budějovicích 
v úterý 20. září 2016 od 9 do 15 hod.

Věřím, že i v Bechyni a jeho okolí se 
najde spousta lidiček, kteří se baví 
pohybovou aktivitou a rádi poznávají jiné 
spoluobčany.

Pro více informací a případně pro zá-
jemce, kteří by se těchto her chtěli 
zúčastnit, kontaktujte mne na telefonu 
604 719 792. Domluvíme se na společné 
přepravě do dějiště her.

Josef Bučinský

Podrobnosti na www.klubaktiv.cz/hry2016

TĚLOVÝCHOVA 
& SPORT

+ PRÁZDNINOVÉ 
TÁBORY SKAUTSKÉHO 
STŘEDISKA BECHYNĚ

Jako již tradičně, naše středisko zajistilo 
tábor na své základně v Haškovcově Lhotě. 
Díky sehrané čtyřce – Honza Valenta, Jirka 
Novotný, Miroslav Marek a Honza Procház-
ka, ještě s dalšími obětavci tábor postavili 
pro skauty z Neratovic. Ti zde prožili čtrnáct 
krásných dnů.

Náš 3. oddíl „Jitřní Stovka“ za pomoci 
Turistického a vodáckého oddílu „Žbrundíci“ 
uskutečnil tábor na jejich základně u Luž-
nice. Pro děti to byla změna a pro nás 
vedoucí upřímně a nezištně podaná ruka. Za 
všechny velký dík.

Abychom mohli uskutečnit tábor v indián-
ském Tee-Pee, děkujeme našim příznivcům, 
manželům Kohoutkovým za finanční dar, 
díky kterému jsme toto mohli zakoupit. Pan 
Jiří Hlas – hajný města Bechyně, nám 
obětavě pomohl vybrat tyčovinu na kon-
strukci stanu. Za pomoci pana Doudy jsme ji 
odvezli na faru, kde díky laskavosti správce 
farnosti Petra Plášila máme již pět let 
klubovnu a prostorný dvůr pro hry a soutěže. 
Nečekaný dar v podobě mobilní umývárny 
jsme dostali od člena Žbrundíků, kamaráda 
Václava Bohuslava. 

Pitnou vodu jsme dováželi od přátel z TJ 
Jiskra oddíl kanoistiky. Tady platí doslova – 
bez vody není života. Děkujeme.

Sladké, nafukovací, psací a kreslící 
odměny pro děti do táborového pokladu 
jsme získali od kamarádky Katky Valentové 
a Velkoobchodu papírnictví Tempus díky 
kamarádu Zdeňku Novotnému. Pro děti to 
byl letos poklad pokladů!

Přestože nám pršelo a bouřilo, dětem to 
na nadšení neubralo. Mnohému se naučily 
a zopakovaly si, co zapomněly. Díky uplaka-
nému počasí jsme nestihli vyčistit studánku 
a turistickou trasu, ale věříme, že to zvlád-
neme v novém školním a skautském roce.

Všem, kteří nám pomáhají, moc děku-
jeme.

Za 3. oddíl „Jitřní Stovka“Václav Filipi
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PŘIVÝDĚLEK
7–15 000 Kč měsíčně

Pracovní doba dle Vašich možností 
Uživatelská dovednost na PC

Kontakt 721 729 496

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává 
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant 
ve všech barvách.
Stáří:  14 – 19 týdnů
Cena: 149 – 180,- Kč/ks

Prodej Bechyně u vlakového nádraží

ź 17. září 2016  ve 14.00 h
ź 15. října 2016 ve 14.00 h

Při prodeji slepiček výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky

Případné bližší informace:
Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 606 550 204,
 728 605 840 

+ 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

S PŘESNOU MUŠKOU

REKLAMA 

propagace@kulturnidum.cz
2cena plošné inzerce 15 Kč/cm

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ


