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LISTOPAD 2017

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
listopad 2017

 92 let Rychtářová Milada
 89 let Zbudilová Jarmila
  Zbudilová Marie
 86 let Nejedlý Karel
 85 let Drha Miroslav
  Linhartová Jarmila
 84 let Dvořák Milan
 83 let Vítek Miloslav
 82 let Havránková Marie
 79 let Kubeš Bedřich
  Vítková Alena
 77 let Boldišová Drahomíra
  Volfová Miroslava
 76 let Kavková Mária
 75 let Miková Anna

Příspěvky do prosincového čísla 
posílejte nejpozději 17. listopadu 
na propagace@kulturnidum.cz

+PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme tímto panu starostovi Pavlu 
Houdkovi a místostarostovi panu Jiřímu 
Rejlkovi za velmi vstřícné a rychlé jednání ve 
věci naší prosby o vybudování bezba-
riérového přístupu do našeho domu. 

Eva a Jiří Karešovi

DNY OTEVŘENÝCH 
ATELIÉRŮ 

Dny otevřených ateliérů proběhly o ví-
kendu 14.–15. října. S naší reportáží jsme se 
tentokrát vypravili do malebné jihočeské 
Bechyně. Bechyně je známá především tzv. 
„keramičkou“ a jedna z cest vedla i tam. 
Nejprve jsme však navštívili Galerii 2+1, kde 
nás výstavou provedl ředitel Kulturního 
střediska města Bechyně Štěpán Ondřich. 
Poté jsme zaklepali na dveře modelářského 
ateliéru Michala Bosáka. Ten nám ukázal, 
jak vytváří sádrové formy. Následoval 
přesun do ateliéru Tomáše Pitlíka, který nám 
jeden ze svých strojů představil přímo v akci. 
Po obědě jsme absolvovali úžasnou komen-
tovanou prohlídku místní SUPŠ Bechyně 
s ředitelem školy Jiřím Novotným. Přímo 
podzimními barvami a sluníčkem nebyla 
ozářena jen Bechyně, ale i ateliér Vlasty 
Sušerové, kde jsme se potkali s mnoha jejími 
přáteli. Před 15 hodinou jsme se sešli 
s vedoucí Městského muzea Bechyně 
Janou Janáčkovou, která v rámci dopro-
vodného programu připravila komentovanou 
prohlídku po významných vilách Bechyně, 
a vyrazili do terénu. 

Všem, kteří v Bechyni otevřeli svůj ateliér 
a pozvali nás, milovníky umění, do svého 
zázemí, moc děkujeme. Věříme, že se opět 
setkáme i v příštím roce.

PhDr. Monika Zárybnická, 
Mgr. Petra Lexová

Město Bechyně srdečně zve dne

5. prosince 2017 
od 17 hodin 

do kulturního domu v Bechyni na

MIKULÁŠSKÉ 
SETKÁNÍ

Akce je určená pro bechyňské 
seniory. Vstupenky budou připraveny 
k vyzvednutí od 6. listopadu 2017 na 
Městském úřadě v Bechyni u paní Lenky 
Matyšové (1. patro).

Vstup zdarma.  Vstupenky se 
vydávaj í  jen do vyčerpání 

celkového počtu míst k sezení. 
Občerstvení je zajištěno. 
Kulturní program s hudebním 
doprovodem připraví Kulturní 

středisko města Bechyně.

V. Fišerová

Facebook: DOA 2017

Leták o významných vilách v Bechyni je nyní 
k dispozici v městském muzeu, a to nejen pro 
milé účastníky proběhlé vycházky v rámci 
Dnů ateliérů.



+ CO NÁM PŘINESE 
NOVELA STAVEBNÍHO 
ZÁKONA (SZ) 

(č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 
ve znění pozdějších předpisů) 
a další související zákony 
od 1. 1. 2018?

1) Rodinné domy nově bez omezení 
zastavěné plochy, svépomocí a bez 
kolaudace. Na stavbu rodinného domu a na 
stavbu pro rodinnou rekreaci bude místo 
stavebního povolení nově stačit ohlášení 
stavby. To je dnes možno použít jen pro 
menší domy zabírající zastavěnou plochu 

2maximálně do 150 m . Stavebník však bude 
muset mít i tak řádně provedeny a zdoku-
mentovány všechny zkoušky požadované 
zákonem pro příslušný druh stavby.

2) Bez ohlášení i ploty do dvou metrů 
výšky. Bude se jednat o ploty v zastavěném 
území či v zastavitelné ploše, které nehraničí 
s veřejně přístupnými pozemními komuni-
kacemi nebo s veřejným prostranstvím.

3) Skleníky a bazény na pozemcích 
rodinných domů a staveb pro rodinnou 
rekreaci, které jsou již dnes ve volném 
režimu (tzn., že nepotřebují žádné povolení 
od stavebního úřadu), zůstanou ve volném 

režimu i po novele. Všechny ostatní, buď 
2větší než 40 m  zastavěné plochy nebo vyšší 

než 5 m nebo umístěné blíže než 2 m od hra-
nice pozemku, se budou pouze umísťovat. 
To znamená, že stavebník je bude realizovat 
na základě územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu a nebude již potřebovat 
žádné další ohlášení nebo stavební 
povolení.

4) Stavebník nebude muset dokládat 
souhlasy ostatních vlastníků bytových 
jednotek. Bude-li se žádost týkat nemovité 
věci rozdělené na jednotky, předloží 
stavebník pouze souhlas správce nebo 
Společenství vlastníků jednotek. O povolení 
stavby bude tedy rozhodnuto i bez toho, zda 
jsou mezi stavebníkem a vlastníkem pozem-
ku nebo stavby vyřešeny soukromoprávní 
vztahy.

5) U drobných stavebníků novela SZ 
slibuje kratší čekání na úřadech. Ohláška 
i stavební povolení sice vyžadují téměř stej-
né množství dokumentů, u ohlášky ale úřady 
rozhodují rychleji. Zatímco na povolení se 
často čeká i několik měsíců, jednodušší 
ohlášení musí být hotové do 30 dnů. Navíc 
se za něj platí i nižší správní poplatky.

6) Jedno řízení a rozhodnutí, jedno 
odvolání a žaloba. Dojde k zavedení 
jednoho povolovacího řízení, tj. společného 
územního a stavebního řízení, se snahou 
včlenění i dalších řízení podle jiných zákonů, 
v současnosti předcházejících řízení u sta-
vebního úřadu. Umožní tak vést jedno řízení 
u staveb, které jsou v současné době právně 
v působnosti několika samostatně rozho-
dujících stavebních úřadů (např. u staveb 
drah, staveb komunikací, staveb vodních děl 
a staveb v působnosti MPO). Společné 
řízení bude moci být vedeno jak pro 
jednotlivou stavbu, tak i pro soubor 
staveb.

7) Orgány územního plánování (ÚP) 
budou posuzovat soulad s územně 
plánovací dokumentací. Nově budou 
posuzovat a zkoumat orgány ÚP jako 
dotčené orgány soulad záměru s politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací a dále z hlediska uplatňování 
cílů a úkolů územního plánování. Dotčené 
orgány budou nově vydávat závazné 
stanovisko k umísťování záměrů v daném 
území.

8) Přínosem je zkrácení lhůt v rámci 
územního plánování. Velkým přínosem 
novely SZ jsou na úseku ÚP zkrácené 
postupy pořizování aktualizací, resp. změn 
územně plánovacích dokumentací (zásad 
územního rozvoje, územních plánů a regu-
lačních plánů), kde lze očekávat časovou 
úsporu až jeden rok. Další časovou úspo-
rou bude u liniových staveb nově zavedená 
možnost vybočení z vymezeného koridoru 
v nezastavěném území, a to u těch, u nichž 
se prokáže, že je objektivně nelze umístit do 
koridoru vymezeného v územním plánu. Tím 
odpadne nutnost změny územního plánu 
před realizací liniové stavby. Povolovací 
proces bude probíhat podle zásad územ-
ního rozvoje a realizace se v těchto přípa-
dech urychlí cca o dva roky. V neposlední 
řadě je značným přínosem zkrácení lhůt pro 
přezkum nebo podání návrhu na zrušení 
opatření obecné povahy, kterým se vydávají 
zásady územního rozvoje, územní plány 
a regulační plány, a to ze tří let na jeden rok 
ode dne nabytí jeho účinnosti, a to shodně 
pro všechna opatření obecné povahy. Toto 
zkrácení přispěje k větší jistotě v území. 
Dokumenty územního plánování budou 
povinně zveřejňovány na internetu.

odbor VaŽP

+MÁ SMYSL TŘÍDIT 
ODPAD? NESKONČÍ 
NA JEDNÉ SKLÁDCE?

Na třídění odpadů si už lidé v České 
republice zvykli, nicméně stále vůči němu 
panují různé předsudky a obavy, zda se 
nepodvádí a jestli má třídění smysl. Je 
pravda,  že Česko má v porovnání 
s vyspělými západními zeměmi stále co 
dohánět, a to nejen v podílu vytříděného 
odpadu, ale i v jeho kvalitě. Ale třídění 
odpadů určitě smysl má. Dokonce se pro 
Česko i pro celou Evropu do budoucna 
ukazuje jako nezbytnost. Jednak aby 
pomohlo chránit životní prostředí, ale také 
proto, aby Evropa omezila svou zranitelnost 
z pohledu dovozu mnoha surovin.

Materiál z barevných kontejnerů je 
nutno dotřídit

Bohužel kvalita vytříděných odpadových 
materiálů v barevných kontejnerech pro 
papír, plasty a sklo nebývá v mnoha českých 
městech a obcích příliš dobrá. Svezený 
materiál z kontejnerů se proto musí 
dotřiďovat na zvláštních linkách.  

Přetříděné skleněné střepy poté odebí-
rají sklárny, převážně pro výrobu barevného 
obalového skla. Vytříděný papír putuje jako 
vstupní surovina do papíren. Největší 
problémy činí odbyt pro plasty, protože jejich 
směs nemá příliš dobré vlastnosti pro další 
použití. Pokud se ale podaří vytřídit kvalitní 

PET, tak je možné ho následně odprodat 
jako žádanou surovinu. Např. v Německu 
nebo ve Švédsku, kde už dlouhá léta fungují 
zálohové systémy na PET lahve, jsou 
schopni vytřídit velmi kvalitní a žádanou 
surovinu, kterou je možné využít například 
pro výrobu textilií nebo dokonce zpět na 
výrobu PET lahví.

Co do kontejnerů na třídění 
odpadů NEPATŘÍ?

Do žádného z barevných kontejnerů 
samozřejmě nepatří nevytříděný směsný 
odpad ani odpady nebezpečné jako 
zbytky léků, barev, ředitel, pesticidů atd. 

Do zeleného kontejneru na sklo roz-
hodně nepatří zrcadla, žárovky, zářivky nebo 
televizní obrazovky, keramika, porcelán, 
obaly od chemikálií ani tzv. autoskla.

Do žlutého kontejneru na plasty rozhod-
ně nepatří jednorázové pleny, molitany, 
laminované pryskyřice, novodurové trubky, 
„lina“ a jiné výrobky z PVC, plasty znečištěné 
chemikáliemi, obaly od pesticidů apod. 

Do modrého kontejneru na papír nepatří 
použité pleny, kopíráky, voskovaný nebo 
dehtový papír případně papír promočený 
nebo silně znečištěný.

Kdo to všechno platí
Města a obce jednak vybírají od svých 

občanů poplatek za svoz odpadů. A zatímco 
za nevytříděný komunální odpad musí 
město platit nejen za svoz odpadu, ale 

i poplatky za uložení každé tuny na skládku, 
v případě kvalitně vytříděného materiál se 
tento poplatek za skládku ušetří.  

Město dostává za rozmístění barevných 
kontejnerů a svoz vytříděného materiálu 
odměnu od společnosti EKO-KOM. Ta 
sdružuje velké producenty obalů, kteří 
vybírají za obaly zařazené do systému 
drobný poplatek. Vybrané peníze pak firma 
používá k tomu, aby dosáhla zákonem 
stanových kvót pro znovuvyužití obalů, 
přičemž stanové kvóty platí zvlášť na papír, 
na plasty a na sklo.  

Evropa na cestě k cirkulární 
ekonomice?  

Evropská unie se snaží omezit negativní 
dopady odpadů na životní prostředí a zlepšit 
konkurenceschopnost svého hospodářství 
návrhem přechodu na tzv. oběhové neboli 
cirkulární hospodářství. V rámci něj by měly 
být výrobky designovány tak, aby bylo 
možné po dosloužení výrobku použité 
materiály bezpečně a snadno znovu využít. 
To by mimo jiné mělo znamenat nahrazení 
některých nebezpečných chemických látek 
ve výrobcích. Evropský parlament přijal 
v březnu 2017 návrh cíle, aby v roce 2025 
bylo v EU recyklováno 60 % komunálních 
odpadů a do roku 2030 dokonce 70 %.

Ladislava Blažková

 Pokud si nejste jisti, kam váš odpad 
patří, raději ho vyhoďte do směsného 
a nekontaminujte kontejner s tříděným 
odpadem!!! 
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1/  Probíhá rekonstrukce chodníků 
 v Libušině ulici
2/  Bezbariérový vstup do objektu
 Obránců míru č.p. 805
3/  3. etapa rekonstrukce 
 sídl. 5. května před dokončením
4/  Probíhá 2. etapa obnovy sídl. 
 Na Libuši
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Volby do Poslanecké 
sněmovny 2017
VÝSLEDKY 60,84 % 

volební účast

VÝSLEDKY 
za BECHYNI

62,97 % 
volební účast

Předposlední říjnový víkend patřil v Be-
chyni už tradičně celostátní dílně 
středoškolské dramatiky a mladého 
divadla Nahlížení. Ani 28. ročník nenechal 
nikoho na pochybách, že se Nahlížení 
stále těší mezi mladými divadelníky velké 
oblibě. Základ akce tvořila jako obvykle 
představení osmi divadelních inscenací, 
vybraných na základě přihlášek zasí-
laných z celé republiky. Na ně navázaly 
tvůrčí dílny založené na reflexi zhléd-
nutých představení a diskuse, usilující 
o hlubší vhled do dramaturgie a metodiky 
práce mladých souborů – tentokrát za 
přispění pedagožky a divadelní lektorky 
Jiřiny Lhotské a scénografa a režiséra 
Tomáše Žižky. Všechny inscenace 
letošního Nahlížení přinesly zajímavé 
podněty k dílnám i diskusím, k vrcholům 
ale bezesporu patřilo působivé zpraco-
vání mysteriózního irského příběhu 
Andrew Coffey – vyprávěj příběh souboru 
Vydýcháno ze ZUŠ Liberec a pásmo 
experimentální poezie Svět nás má! 
souboru Malá a Velká z Českého 
Krumlova – obě inscenace už ostatně 
úspěšně reprezentovaly obor mladého 

divadla na festivalu Jiráskův Hronov 2017. 
Sály Kulturního střediska Města Bechyně 
byly ve dnech 19.–22. října tradičně plné, 
je jen trochu škoda, že je naplnili téměř vý-
hradně „přespolní“ účastníci. Přímo z Be-
chyně si cestu na Nahlížení obvykle najde 
jen pár lidí, a to převážně lázeňských 
hostů.

Za finačního přispění Ministerstva 
kultury pořádaly akci NIPOS-ARTAMA 
a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve 
spolupráci s Kulturním střediskem města 
Bechyně a spolkem Tatrmani.

Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Praha

NAHLÍŽENÍ
2017 XXVIII.

+DOPIS JEŽÍŠKOVI

Milé děti,

prosinec se pomalu ale jistě blíží a s ním 
i Štědrý den, na který se určitě všechny velmi 
těšíte. Přemýšlely jste už o tom, co by vám 
měl Ježíšek nadělit? Už to víte? Tak nezbývá 
nic jiného, než to napsat (kdo to ještě neumí, 
tomu pomůže maminka nebo tatínek) nebo 
nakreslit. A na prvním adventním zastavení, 
které proběhne na náměstí T. G. M. v neděli 
3. prosince od 15.00 hodin, předat 
jednomu z nebeských poslů, kteří nás 
přijdou navštívit.

 ANO 2011 793 28,81 %

 KSČM 355 12,89 %

 SPD 283 10,28 %

 ODS 255 9,26 %

 Piráti 242 8,79 %

 TOP 09 230 8,35 %

 ČSSD 189 6,86 %

 KDU–ČSL 105 3,81 %

 STAN 103 3,74 %

 ANO 2011

 1 500 113 hlasů 78 mandátů 29,64 %

 Občanská demokratická strana

 572 962 hlasů 25 mandátů 11,32 %

 Česká pirátská strana

 546 393 hlasů 22 mandátů 10,79 %

 Svoboda a přímá demokracie

 – Tomio Okamura

 538 574 hlasů  22 mandátů 10,64 %

 Komunistická strana Čech a Moravy

 393 100 hlasů  15 mandátů 7,76 %

 Česká strana sociálně demokratická

 368 347 hlasů 15 mandátů 7,27 %

 Křesťanská demokratická unie

 – Československá strana lidová

 293 643 hlasů 10 mandátů 5,80 %

 TOP 09

 268 811 hlasů 7 mandátů 5,31 %

 Starostové a Nezávislí

 262 157 hlasů 6 mandátů 5,18 %

Do poslanecké sněmovny prošlo těchto 
devět politických uskupení, které překročily 
pětiprocentní hranici:
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Milý Ježíšku,

pod stromeček 

si  moc přeji...





JE PODZIM, ZE 
STROMŮ LISTÍ 
PADÁ 
A NÁLADA 

              POKULHÁVÁ… 

Přemýšlíte, jakým způsobem ovlivníte 
vlastní psychiku během nevlídného dušičko-
vého počasí? Přijďte 8. listopadu v 18 hodin 
do knihovny na přednášku Podzimní esence 
Lenky Markové. Poradí a ukáže esenciální 
oleje dōTERRA, které podpoří vaše zdraví, 
umí posílit imunitní systém, zahnat nachla-
zení, bolesti i smutky. Prostor bude i pro 
dotazy. Pokud se rozhodnete přijít, ozvěte se 
na mail: mariebechyn@gmail.com nebo na 
tel.737 507 775.

Další zajímavou akcí bude pro starší 
školáky komiksová dílna vedená panem 
Danielem Vydrou. Do Bechyně přijede již 
podruhé a dětem přiveze obrázky manželky 
Markéty Vydrové, která je známou ilustrá-
torkou nejen dětských knížek. Hravou 
formou naučí sestavit jednoduchý komik-
sový příběh a určitě děti čeká i nějaké 
překvapení.

Listopadové aktivity uzavřeme ve středu 
22. 11. v 17 hodin cestopisnou projekcí Kde 
ženy vládnou. I stejnojmennou knížku 
představí autorka Kateřina Karásková, která 
nás zavede do čtyřech společností – 
Indonésie, Mexika, Číny a Indie. Fotky, 
malby, videa a hudba dokreslí atmosféru 
občas až bizarních setkání s místními lidmi 
čtyř různých kmenů. Jak sama cestovatelka 
říká, beseda je vhodná pro ženy, muže 
i nejzatvrzelejší mužské šovinisty!

Tak na viděnou v knihovně!
EH

ADVENTNÍ TRH 
V MĚSTSKÉM 
MUZEU

Letošní první advent jsme 
se rozhodli více okořenit. Trh (neděle 3. pro-
since) bude prodloužený. 

Začínáme už v 15 hodin, i když se 
stromeček rozsvítí až kolem 18. hodiny. 

V 16 hodin vystoupí v parku před 
muzeem pěvecké sdružení Aleluja z Týna 
nad Vltavou. Přijďte vy, kteří si trh chcete 
projít v klidu, a přijďte také vy s dětmi, pro 
které bude připraveno mnohem více dílen, 
než bývalo. Mimo andělské dílny Mgr. Ivany 
Blažkové děti budou moci vybírat mezi 
dílnou se zdobením perníčků a dílničkou 
s drátováním, snad i další. Děti mají šanci 
u nás strávit příjemný čas a něco vlastnoruč-
ně vyrobené si odnést domů. Také mohou 
v prostorách muzea napsat dopis Ježíškovi, 
o který budou stát andělíčci „poletující“ mezi 
lidmi. Vše pak bude směřovat k oficiálnímu 
programu kolem rozsvícení vánočního 
stromku, letos až v 18 hodin. Pozor, trh 
samotný rozšiřujeme mimo sál a galerie 
muzea do parčíku před muzeem. Zajištěno 
bude i něco k zakousnutí. Zatím to vypadá 
na výborný bramborák, specializovaný 
stánek s kávou, také se sýrem a uzeninami 
a pražené mandličky. Do parku před 
muzeem přijede též stánek potulného Inda. 
Sortiment v muzeu bude rukodělný, milý jako 
vždy. Šperky, med, perníky, šité, háčkované, 
drátované zboží, produkty z včelího vosku, 
keramika, koření, zdobené sešity, adventní 
věnce a další. Otevřeno bude jistě i v čase 
rozsvícení stromu na náměstí a i po něm, 
počítáme cca do 20 hod. Všichni jsou 
srdečně zváni. 

JJ

Děkujeme za finanční dar paní Vlastě 
Drdové. Stejně jako dar od vás ostatních, 
příspěvek putuje na opravu sochy sv. Jana 
Nepomuckého ze sbírek muzea. Také 
děkujeme za dary do muzejního bazaru. 

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

CO NOVÉHO 
V LÁZNÍCH

Lázně Bechyně s.r.o. 
otevřely v září pro lázeňské 

hosty novou knihovnu. Nachází se ve 
2. patře LD Olga. Své zázemí zde našla 
i kultura. Byla to nutnost. Vyřešilo se tak 
přecházení hostů mezi lázeňskými domy, 
které bylo při špatném počasí pro hosty 
nepříjemné. Pro spokojenost a návrat hostů 
do lázní je potřebná i pestrost akcí. Letošní 
hlavní kulturní sezóna pomalu končí. Je čas 
městu Bechyně poděkovat, že prostřed-
nictvím městského muzea, infocentra 
a kulturního domu zdarma nabízelo, kam 
v Bechyni za kulturou.

Lázně tímto zvou občany Bechyně na 
nově připravované akce v měsíci listopad.

Listopadové podvečery 
a večery lázních

 Každé pondělí a středu je v lázních v 2. patře 
LD Olga tento program zdarma:
Pondělí od 19.00 hod.
 6. 11. Film od Budhy k Dalajlámovi
 13. 11. Léčivé koření
 20. 11. Režim dne pro zdraví a pohodu
 27. 11. Východní medicíny 
  (čínská a indická ajurvéda)
Středa pravidelně od 16.00 hod. 
  Pránájáma 
  – vědomé dýchání pro zdraví 
Nepotřebujete nic, žádné přihlašování, 
žádné peníze, jen být nalačno.
Dále středa večer od 19.00 hod. 
vzdělávací a zdravotní program
 1. 11. Okénko do světa (Indie, beseda 
  s cestovatelkou pí M. Rychlíkovou)
   8. 11. Akupresura s Indem DrB. Sandhu
 15. 11. Okénko do světa (Místa klidu)
 22. 11. Památky u nás
Čtvrtek od 19 hod. 2. patro LD Olga
 30. 11. Knihovny palmových listů 

Nahlížíme do prosince: Emoce dělají 
nemoce, terapeut Michal Ježek

Rádi Vás uvítáme v nových reprezen-
tativních prostorách ve 2. patře. Proskleným 
výhledem uvidíte do nového bylinného 
parku a na sochu stojící pomyslně v řece. 
Dostala to nejkrásnější jméno Lužnice. Je 
dílem rodilého sochaře Jana Koláře. 
Nápaditostí místního zahradnictví Beneš 
vznikl tento pohled. Řeka dál pokračuje na 
střeše budovy LD Olga. Pohled je úžasný, 
sami uvidíte.

Dagmar Faktorová
Lázně Bechyně s.r.o.

+POHÁDKOVÁ 
BECHYNĚ OPĚT 
ROZDÁVALA RADOST

SDH Bechyně uspořádalo ve spolupráci 
s KSMB Bechyně 30. 9. 2017 akci 
Pohádková Bechyně. Na trase z náměstí 
T. G. M. ke kulturnímu domu plnily děti různé 
úkoly na stanovištích u pohádkových bytostí. 
V cíli na děti čekalo vystoupení Dětské 
zumby pod vedením Niny Capouchové, 
kejklíř Slávek, skákací hrad poskytnutý 
Nadací ČEZ a stánek s občersvením. 
Děkujeme za zprostředkování kontaktu s 
Nadací ČEZ řediteli KSMB panu Ondřichovi. 
Akce se zúčastnilo na 350 dětí.

Petr Halama

LÁZNĚ BECHYNĚ 
NA KŘÍDLECH 
TRYSKÁČŮ, POD 
HEDVÁBÍM 
PADÁKŮ 

A V HUKOTU VRTULNÍKŮ!

Galerie Záliv Lázně Bechyně v sobotu 
večer  hostila dav humoru lačných návštěv-
níků výstavy kreslených legrácek majora 
Otto Waldhause, zahájenou pod názvem 
Jihočeské námořní letectvo. V galerii se na 
hodinu a půl zahákla víc jak stovka hostů, 
všechna místa k sezení byla obsazena 
a zpozdilci museli stát. Trochu reptali, ale 
vydrželi. Z Prahy přicestovala i delegace 
věkovitých členů Sdružení čs. zahraničních 
letců – Východ. Od devadesátiletých to 
nebyla oběť, chtěli osobně prožít večer 
věnovaný letci a kreslíři Waldhausovi.

Pokořitel řek, jezer a moří, plavecký 
ledoborec (okusil vodu teplou 1 stupeň 
Celsia !), PaedDr. Jan Novák (75), na místě 
pokřtil rozesmátou knížku „Letecký komiks“ 
slovy: „Žralok vystraší, Waldhaus pobaví.“ 
A později vyprávěl zážitky ze svých zápasů 

o světové rekordy, ze kterých se chvílemi 
lidem tajil dech. 

Odpárat oči hostů přišité k obrázkům se 
podařilo až hrou na kytaru a zpěvem Liborovi 
Petrů. Ten také štědře daroval své CD s nej-
novějšími nahrávkami vánočních písní 
dvěma nejvíc rozjuchaným posluchačkám.

Velkou úctu požívala v ten večer i por. v. v. 
Věra Holubeva (91), jedna z mála dosud 
žijících veteránek z Východní fronty, která 
žádala přijetí do 1. čs. armádního sboru 
tehdejšího podplukovníka Ludvíka Svobody 
slovy: „Dejte mi pušku a já zastřelím Hitlera!“ 

Na vernisáž přicestoval až z Bratislavy 
také vojenský historik Dr. Petr Švanda, CSc., 
který označil palubního technika Waldhause 
za „krále kresleného humoru z leteckého 
prostředí.“ 

Všichni vděčně ocenili přítomnost staros-
ty města, Ing. Pavla Houdka s chotí, který dal 
najevo, že výrazné osobnosti města Be-
chyně, jakým kreslíř Otto bezesporu byl, 
z výšky svého úřadu nepřehlíží. 

„Za hezkou akcí hledej Pepu Štefla, 
předsedu Spolku rodáků a přátel Bechyně!“ 
řekl závěrem hostitel, provozní ředitel lázní, 
Dr. Josef Mičan. Je pravda, že právě Štefl 
přihrál lázeňské galerii málem odstrčený 
letecký komiks. A do kroniky, vedené rodáky 
a přáteli města, tím připsal další „výbornou“ 
za zasloužené zviditelnění osobnosti již 
zesnulého Otto Waldhause. 

„Jen víc a houšť takových lidí,“ pravil 
plukovník v. v. Ing. Květoslav Mikulka (90) na 
rozloučenou. Nebylo však jasné, jestli tím 
myslí Štefla nebo Waldhause. 

Pavel Šmidrkal
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HUDBA

RODIČOVSKÉ CENTRUM 
+  PRAVIDELNÉ HERNY: 
Z důvodu konání kurzu V práci jako doma 
pouze středy 9.00–11.00 hodin 
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka100 Kč / 10 vstupů
Středy – výtvarné dílničky

+  BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
    A POTŘEB
Sobota 4. listopadu / 9.00–11.00 hod. / Přísálí KD
Prodávající se mohou hlásit na rchrosik@centrum.cz. Prostor pro 
prodávající bude otevřen od 8.30 hod.

+  POHÁDKOVÁ DÍLNA
Sobota 11. listopadu / 9.00–10.00 hodin / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky 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.

VÝSTAVY
GALERIE 2+1
 RESTART – Martin Skalický
 Vernisáž v pátek 10. listopadu / 19.00 hodin / Galerie 2+1
 Výstava soch. Více info na www.martin-skalicky.cz. 
 Výstava potrvá do 5. prosince.

GALERIE U HROCHA
 TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE...
Domov pro seniory Bechyně ve spolupráci se SUPŠ a Vlastou 
Sušerovou vás zvou na výstavu výtvarných prací z DpS Bechyně.

MĚSTSKÉ MUZEUM
 VÝSTAVA SKLENĚNÝCH ŠPERKŮ
 Vernisáž ve středu 1. listopadu / 17.00 hodin / 
 Galerie muzea / vstupné dobrovolné
Výstava výtvarného oboru ZUŠ V. Pichla pod vedením Mgr. Ivany 
Blažkové. Šperky jsou vyrobeny technikou lehaného skla a vznikly 
ve spolupráci s výtvarnicí Andreou Horákovou Balčíkovou. 
 Výstava potrvá do 10. listopadu.

GALERIE GALVÍNA
 LENKA HATAŠOVÁ 
 – OD ROZŠTĚPU K ÚSMĚVU
Portréty osobností s rozštěpem obličeje – charitativní projekt 
fotografky Lenky Hatašové a organizace Šťastný úsměv, z.s.
 Výstava potrvá do 15. listopadu.

 VÝTVARNÁ SKUPINA 9+ – ČAS
 Vernisáž v sobotu 18. listopadu / 15.00 hod./ Galerie Galvína
 Výstava prací pedagogů SUPŠ a jejich hostů. 

PRO DĚTI

Středa 8. listopadu / 17.00 hod. / Náměstí T. G. M. / Vstup do KD 
dítě 20 Kč, dospělý 30 Kč
Tradiční lampionový průvod městem od kašny na nám. T.G.M. ke 
Kulturnímu domu. V KD si poté zatancujeme, zasoutěžíme 
a užijeme spoustu legrace, takže lampiony a dobrou náladu 
s sebou! Pořádá KSMB ve spolupráci s DM SUPŠ Bechyně.

Čtvrtky / 16.00  hod. / Klubovna KD
Kroužek „Angličtina hrou“ pro školkové děti ve věku 3-7 let. Bližší 
informace Lenka Chmátalová e-mail: chmatalova.l@seznam.cz, 
popřípadě tel. 605 111 802

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Úterý 14. listopadu / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 180 Kč
Zábavný večer plný písní Yvetty Simonové, kterým provází Saskia 
Burešová. 
Předprodej vstupenek na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD, 
v Městské knihovně a Městském informačním centru v budově 
muzea na nám. T. G. M.

s kapelou
zpívá YVETTA SIMONOVÁ

moderuje
SASKIA BUREŠOVÁ

LEGENDY PŘICHÁZEJÍ

Sobota 11. listopadu / 10.00 hod. / Malý sál KD / 
Vstupné 40 Kč
Proč se říká, že přijede Martin na bílém koni? A kdo 
to vůbec byl? Pojďme si povědět dávnou legendu o 
jednom listopadovém sychravém večeru, kdy jeden 

bílý kůň ztratil podkovu a proč se pak v noci zjevil anděl... 
Hrají: Loutky bez hranic

LEGENDA SV. MARTINA

SVETLUSEK
lampionový průvod

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



Úterý 7. listopadu / 19.00 hodin / Kino / Vstupné 50 Kč
Příběh z doby třicetileté války, kdy jsou Čechy rozděleny do dvou 
táborů – habsburského a dánského. V síti verbířů skončí i vesnický 
mládenec Petr, kterému se ale povede utéct. Karel Zeman použil 
v tomto snímku techniku animovaného i hraného filmu.

BLÁZNOVA KRONIKA
BIO       BABÍ LÉTO

PŘIPRAVUJEME

POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES

Úterky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy 
a zlepšování kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční 
pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

KRUHOVÝ TRÉNINK 

Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Permanentka na 10 lekcí 650 Kč (platnost 3 měsíce), permanentka 
na 5 lekcí 330 Kč (platnost 1,5 měsíce). Info Romana Honsová, tel. 
721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně

BOSU CARDIO®

Pondělky / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

ZUMBA PRO DĚTI

POWERJÓGA
Neděle / 18.30–19.30 hodin / RC Hrošík / Lekce 60 Kč
Powerjóga je dynamický styl jógy vhodný i pro začátečníky. Díky 
cvičení jógových pozic (ásan) se tvarují svaly, odbourává podkožní 
tuk, zlepšuje flexibilita těla, dochází k harmonizaci všech vnitřních 
procesů a díky správnému dýchání se odbourává napětí a stres.
Informace na FB Romana Hlavničková, tel. 602 313 137

Úterky / 16.30–17.30 hodin / RC Hrošík
Hravější než Zumba pro dospělé a jsou eliminované určité pohyby, 
které nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

PŘEDNÁŠKY, KURZY

Pondělky a úterky / od 8.15 hod. / Klubovna KD
Kurz pořádaný neziskovou organizací Attavena ve spolupráci 
s Kulturním střediskem města Bechyně.

V PRÁCI JAKO DOMA

Středa 8. listopadu / 18.00 hod. / Knihovna / Vstupné 80 Kč
Přednáška Lenky Markové s ukázkami esenciálních olejů 
doTERRA. Dozvíte se, jak podpořit naše zdraví přírodním 
způsobem, jak zahnat nachlazení, bolesti i smutky, jak získat 
emoční rovnováhu apod.
Přihlášky a bližší info Marie Brynychová na tel. 737 507 775 
nebo e-mail: mariebechyn@gmail.com

PODZIMNÍ ESENCE

DYNAMIC YOGA
Středy / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění 
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.
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Středa 22. listopadu / 17.00 hod. / Knihovna / Vstup zdarma
Cestovatelka Kateřina Karásková vás zavede do 4 společností 
(Mexiko – Zápotékové, Indonésie – Minangkabau, Čína – 
Mosuové, Indie – Khásíové) kde mají navrch ženy. Cestopisná 
projekce – fotky, malby, videa a hudba dokreslí atmosféru občas až 
bizarních setkání s místními lidmi. 

BABÍ LÉTO – KDE ŽENY VLÁDNOU

Neděle 3. prosince / 18.00 hod. / Náměstí T. G. M.
Po rozsvícení vánočního stromu starostou města vystoupí 
NUZICKÝ ZVONEK. 
Již od 15 hodin bude probíhat 

ADVENTNÍ TRH V MĚSTSKÉM MUZEU
Neděle 3. prosince / 15.00 hod. / Městské muzeum
Tradiční adventní trh v prostorách muzea a před muzeem. Začátek 
v 15 hod., podle zájmu se bude konat cca do 20 hod. V 16 hod. 
vystoupí v parku před muzeem pěvecké sdružení Aleluja z Týna 
nad Vltavou. Stánky, výtvarné a rukodělné dílny pro děti. Během 
trhu budou mezi lidmi procházet andělé, kterým budou děti moci 
odevzdat dopis Ježíškovi. Občerstvení zajištěno.

I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

TANEC

MATURITNÍ PLES 4 GMDK
Pátek 10. listopadu / 19.00 hod. / KD

DANCE PARTY
Pátek 24. listopadu / 22.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 50 Kč
Chceš si zatancovat na známé hity, pobavit se, tak to je něco pro 
tebe. Večírek plný známých hitů v produkci Dj Mushrooma.

Lekce pátek 3., sobota 11. a pátek 24. listopadu / 19.00 hod. / 
Velký sál KD / Vstupné 70 Kč
Věneček v sobotu 2. prosince / 19.00 h / KD / Vstupné 120 Kč
Na věneček si musejí zakoupit vstupenky i kurzisté. Rezervace 
a předprodej vstupenek v kanceláři KD, knihovně, infocentru a on-
line na www.kulturnidum.cz.

KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Neděle 10. prosince / 17.00 hod. / ZUŠ V. Pichla
V programu „Očekávání“ vystoupí dramatický, hudební i výtvarný 
obor ZUŠ, propojí ambity kláštera i kostel Nanebevzetí P. Marie.

II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Neděle 17. prosince / 17.00 hod. / Nám. T. G. Masaryka – 
Zámek / Nám. T.G.M.
První část bude probíhat od 15.00 na zámku, který bude 
mimořádně otevřen. Budou zde menší trhy s vánoční tématikou, 
zpěv koled, ruční práce pro děti. To vše zakončíme v 17.00 
přechodem na náměstí, kde bude program pokračovat troubením 
z věže v podání legendárního Swing Bandu Tábor.

III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Sobota 16. prosince / 17.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
Poutavé scénické zpracování vánočních koled, bohaté kostýmy 
a velká výprava diváka přenesou do doby narození Ježíše Krista 
a umožní mu tak prožít jedinečnou atmosféru tohoto biblického 
příběhu.
Představení doprovází šestnáctičlenný orchestr lidových nástrojů 
pod taktovkou Jiřího Sychy, který je 
zároveň autorem hudebních úprav.
Představí se více než 50 účinkujících 
(dospělých i dětí) v jednotlivých rolích 
v režii Vladimíry Březinové – lektorky 
a interpretky tradiční lidové kultury.
Hrají: Soubor písní a tanců 
Lužn ičan  a  Lužn ičánek 
v doprovodu živého orchestru.

Předprodej vstupenek 
od 6. listopadu 
na www.kulturnidum.cz, 
v  kance lá ř i  KD,  v  Měs tské 
knihovně a informačním centru 
v budově muzea na nám. T. G. M.

BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH



KINO BECHYNĚ  LISTOPAD 2017

Změna programu vyhrazena

www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 
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2. ČTVRTEK VE 20.00

MILADA
Drama / životopisný – ČR

Poprvé zfilmovaný osud Milady 
Horákové, který ve své době otřásl svě-
tem. Scénář Davida Mrnky bez zbyteč-
ného patosu vypráví její osobní příběh. 

130 min, mládeži přístupný, 120 Kč

4. SOBOTA V 17.00

MY LITTLE PONY FILM
Animovaný – Kanada, USA

Když temná síla ohrožuje Ponyville, 
vydají se naši kamarádi na cestu až na 

konec bájné Equestrie. 
99 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

4. SOBOTA VE 20.00

GEOSTORM: GLOBÁLNÍ 
NEBEZPEČÍ

Akční / sci-fi / thriller – USA
Po sérii přírodních katastrof se přední 

představitelé z celého světa dohodnou na 
vytvoření rozsáhlé sítě satelitů k řízení 

globálního klimatu, ale něco se pokazilo.
109 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

7. ÚTERÝ V 19.00

BLÁZNOVA KRONIKA
Dobrodružný / komedie / historický / 

fantasy – Československo 1964
Odehrává se v době třicetileté války, kdy 
jsou Čechy rozděleny do dvou táborů – 

habsburského a dánského a verbíři 
hledají nové vojáky. Karel Zeman 

zkombinoval animovaný i hraný film.
82 min, mládeži přístupný, 50 Kč

9. ČTVRTEK VE 20.00

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Krimi / drama / mysteriózní – USA

Předloha Agathy Christie popisuje osudy 
třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém 
vlaku Orient expresu kdesi ve sněhových 

závějích na Balkáně. Jeden z nejnapí-
navějších detektivních příběhů.

110 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

11. SOBOTA VE 20.00

VŠECHNO NEJHORŠÍ
Horor / mysteriózní – USA

Jak by se vám líbilo uvíznout v časové 
smyčce, kdy byste dokolečka prožívali 
své narozeniny a pokaždé vás někdo 

zabil? Nešťastná hrdinka by se rozkrá-
jela, jen kdyby ráno uviděla jiné datum.
96 min, české titulky, od 12 let, 110 Kč

14. ÚTERÝ VE 20.00

MATKA!
Psychologický / thriller – USA

Jeden z nejoriginálnějších filmařů 
současnosti, Darren Aronofsky (Černá 

labuť, Rekviem za sen) natočil 
nezařaditelný, výsostně originální thriller, 

který své diváky překvapí, ať budou 
jakkoliv připraveni. 

115 min, české titulky, od 15 let, 110 Kč

16. ČTVRTEK VE 20.00

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Tragikomedie – ČR

Třetí díl Zahradnictví se odehrává na 
samém konci let padesátých.

113 min, mládeži přístupný, 120 Kč

18. SOBOTA V 17.00

PŘÍŠERÁKOVI
Animovaný / komedie – Německo, VB
Rodina, kterou čarodějnice proměnila 

v monstra, se vydává po jejích stopách 
s jediným cílem, přinutit ji, aby odčarovala 

prokletí a vrátila jim lidskou podobu.
96 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

21. ÚTERÝ VE 20.00

STRNADOVI
Dokument – ČR

Režisérka Helena Třeštíková v rámci 
projektu Manželské etudy sleduje se svou 

kamerou manžele Ivanu a Václava 
Strnadovi už od roku 1980.

102 min, mládeži přístupný, 80 Kč

23. ČTVRTEK VE 20.00

TÁTA JE DOMA 2
Komedie – USA

Střet testosteronem nabitého Marka 
Wahlberga a bačkorovitého packala Willa 
Ferrella z předchozího filmu se rozhodli 

producenti ještě vylepšit, když do 
pokračování přizvali Johna Lithgowa 

a nestárnoucího drsňáka Mela Gibsona.
100 min, české titulky, přístupný, 120 Kč

25. SOBOTA V 17.00

LAJKA
Animovaný / loutkový / komedie - ČR

Nelehký je život fenky Lajky na periférii 
ruského velkoměsta. Po svém odchytu je 
přeškolena na průkopnici kosmonautiky.

85 min, mládeži přístupný, 120 Kč

25. SOBOTA VE 20.00

LIGA SPRAVEDLNOSTI
Akční / fantasy / dobrodružný – USA
Film natočený na motivy komiksů z 

vydavatelství DC Comics o 
stejnojmenném superhrdinském týmu.

120 min, český dabing, od 12 let, 120 Kč

29. STŘEDA VE 20.00

HRÁČI SE SMRTÍ
Mysteriózní / thriller - USA

Skupina studentů medicíny se opakovaně 
dostávají do stavu klinické smrti, avšak 
stále nebezpečnější experimenty si na 

každém z nich vybírají svou daň…
110 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

PROGRAM
v Lázních 
Bechyně s.r.o.

Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč
   4. 11. sobota Countrio
   7. 11. úterý RM band
 11. 11. sobota Karel Kodl
 14. 11. úterý Karel Kodl
 18. 11. sobota Mr. Driver
 21. 11. úterý RM band
 25. 11. sobota Countrio
 28. 11. úterý Mr. Driver

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod.
Vstupné 35 Kč 
 3. 11. pátek Ševětínka
 10. 11. pátek Cora
 17. 11. pátek Ševětínka
 24. 11. pátek Cora

Spolek rodáků 
a přátel Bechyně 

zve nejen své členy na 
přátelské posezení 

u martinských rohlíčků 
a zavzpomínání na staré zvyky 

na nedalekých Blatech.
Sejdeme se v salónku Jupiteru 

15. listopadu v 17 hodin.

+PROSLULÝ FOTOGRAF 
PŘENOCUJE V ŽELČI

Obrazárna Špejchar Želeč představí dne 
2. prosince v 18.00 hod. tvorbu 13 fotogra-
fů, kterou osobně zaštítí světoznámý foto-
graf Robert Vano. Výstava mocně završí 
páté výročí želečské galerie. Návštěvníkům 
zazpívá slavné muzikálové písně Michaela 
Katráková a Robert Vano bude vyprávět 
a rozdávat autogramy v předvečer svých 
sedmdesátých narozenin až do pozdní noci. 
Hosty potěší mistrovy knihy a katalog,  
vtipně shrnující  příběh jeho života.



ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ DEN ZVÍŘÁTEK

Děti z 1.A si do školy přinesly svoje 
oblíbené plyšáky a fotografie domácích 
mazlíčků. Vyprávění o zvířátkách nebralo 
konce a děti s nadšením vyprávěly o svých 
zážitcích. K plyšákům přibyl i nový kamarád. 
Maskot naší třídy opičák Ferda si přivedl 
svého kamaráda Johnyho. Ten se hned 
postaral o rozcvičku a honičku v tělocvičně. 
Se zvířátky jsme počítali, psali do písanky, 
hledali myšky a schované předměty. 
Koťátka nás naučila pojmy dole, nahoře, 
vlevo, vpravo a také příklady na sčítání. 
Myška Eliška nám připravila čtení v živé 
abecedě. Všechno jsme zvládli na jedničku. 
Vždyť nám pomáhali naši plyšáci.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+ DĚTI DO BRUSLÍ

Naše škola se již druhým rokem zapojuje 
do projektu Děti do bruslí, který si klade za cíl 
přiblížit dětem tento sport. Letos se ho 
účastní děti z 1. A a 1. B. Instruktoři na zim-
ním stadionu v Soběslavi se dětem budou 
věnovat v deseti hodinových lekcích. Po 
prvních dvou lekcích jsou děti nadšené 
a bruslení je baví.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+ EVROPSKÝ DEN 
JAZYKŮ

Informační střediska Europe Direct ČB 
a Eurocentrum ČB pořádaly v úterý 3. října 
Evropský den jazyků. Jelikož nabízely semi-
náře v angličtině a němčině, vyslali jsme na 
ně nejpovolanější studenty naší školy – 
deváťáky a osmáky. Obě skupiny si procvi-
čily oba jazyky zábavnou formou a odnesly si 
nejenom nové znalosti, ale i odměny za tvrdě 
odvedenou práci (nebo za tvrdě předstíraný 
zájem, to už se budete muset zeptat 
jednotlivců).

A. Němcová

+ KOČIČKOVÝ DEN 
V 1. B

Paní učitelka i žáci z 1. B mají rádi kočičky, 
proto si udělali v úterý 10.10. kočičkový den. 
Děvčata přišla v tričkách s obrázkem kočky, 
měla namalovaný čumáček, vousky a 
papírová ouška na hlavě. Tento den jsme 
škrábali do písanky jako kocouři, zpívali 
písničky o kočkách a poslední hodinu jsme si 
kočičky nakreslili. Na obrázcích se nejvíce 
objevovala kočičí rodinka paní učitelky: 
kocour Fredík, kočička Šmoulinka a koťata 
Elizabetka a Sisinka. Kočičkový den se 
prostě vydařil. Mňau.

Lenka Nádvorníková

+ ŠKOLA ZAŘAZENA 
DO POKUSNÉHO 
OVĚŘOVÁNÍ

Základní škola Františka Křižíka Bechy-
ně byla vybrána Českou školní inspekcí do 
I. etapy projektu pokusného ověřování 
„Vzdělávací programy paměťových 
institucí do škol“. Velice si zařazení do 
tohoto projektu vážíme, protože v I. etapě 
bylo osloveno pouze 100 škol z celé repub-
liky. Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové 
pedagogiky na zvýšení kvality výuky spole-
čenskovědních předmětů na základních 
školách. Projekt vychází z doporučení 
mezinárodních organizací (OECD, UNES-
CO), ale i z velmi dobře zavedené edukační 
praxe našich muzeí, která prostřednictvím 
zážitkové pedagogiky a oživené historie 
přibližují mladé generaci návštěvníků 
nejrůznější historická období a témata. 

Pro naši školu je podstatné, že obdrží 
dotaci ve výši 122.500,- Kč, ze které bude 
hrazeno vstupné a doprava žáků do vybra-
ných paměťových institucí (např. Památník 
Terezín, Národní technické muzeum Praha, 
Památník Lidice, Husitské muzeum Tábor, 
Národní muzeum Praha). Budeme se snažit, 
aby každá naše třída některé muzeum 
navštívila. Jsme však limitováni velkou 
dojezdovou vzdáleností některých institucí. 
Jako první využili dotační peníze naši 
prvňáci, kteří v září navštívili Muzeum české 
loutky a cirkusu v Prachaticích. Připravují se 
další exkurze do Národního technického 
muzea v Praze a do Památníku Terezín. 
Pokud se pokusné ověřování osvědčí, 
budou tyto nové formy vzdělávání zapraco-
vány do Rámcového vzdělávacího progra-
mu, aby je mohly využívat všechny základní 
školy. Věříme, že se i našim žákům bude 
projekt líbit.

Mgr. Milan Kožíšek, ředitel školy

+ VÝLET ZA LOUTKAMI

V pátek 29. 9. se vydali žáci 1.A a 1.B 
v rámci projektu Zážitkové vyučování do 
Prachatic, kde navštívili Muzeum české 
loutky a cirkusu. Děti z jedné třídy si s paní 
průvodkyní prohlédly muzeum plné krás-
ných loutek, kde se od kašpárka dozvěděly 
mnoho zajímavostí o loutkovém divadle 
a cirkusu. Druhá skupinka dětí si zatím 
vyráběla v dílničce za pomoci své fantazie 
vlastní loutku, kterou si děti s nadšením 
odvezly domů. Krásné zážitky podnítily 
v dětech vlastní tvořivost a fantazii. Jaké 
příjemné osvěžení v dnešní době plné 
počítačů a tabletů.

Mgr. Lenka Nádvorníková
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+ ÚSPĚŠNÝ ATLETICKÝ 
PODZIM: STARŠÍ ŽÁCI 
NA REPUBLIKOVÉM 
FINÁLE V KOLÍNĚ!

Se začátkem nového školního roku se 
hned naplno rozjely i sportovní soutěže 
a naši sportovci vstoupili do tohoto kolotoče 
více než úspěšně!

Tradičně sezónu otvírá okresní kolo 
přespolního běhu, které se již několik let 
běhá v areálu odpočinkové zóny Komora. 
Sem se sjíždějí mladí sportovci z celého 
táborského okresu, aby poměřili své síly 
v tak náročné disciplíně, jako je přespolní 
běh. Pro jednotlivé kategorie jsou při-
chystány různě dlouhé a různě náročné tratě 
od 800 m do 2200 m. Ty letošní nám opravdu 
sedly a po několika letech naši zástupci 
vystoupili na stupně vítězů! Mezi týmy 
starších žáků se na 2. místě umístilo naše 
družstvo ve složení Adam Hovorka, Matěj 
Bína, Jiří Němec, Jan Podlipný, Jakub Ma-
cháček. Na dostřel od medaile pak skončili 
mezi jednotlivci na 4. místě Michal Breit a 
Adam Hovorka, pátí pak byli chlapci z 1.–3. 
třídy (Hlavnička, Mikšovský, Švikruha) a 
šestí páťáci v sestavě Breit, Olah, Burda. 
Ostatním se tak úspěšně nevedlo, ale 
bojovali a skvěle reprezentovali školu.

Již v loňském školním roce vybojovali 
starší žáci vítězství v okresním kole atle-
tického čtyřboje. Jelikož však krajské kolo 
bylo přeloženo až na podzimní termín, do 
Jindřichova Hradce cestoval náš tým značně 
obměněný. Na místa dnes již středoškoláků 
nastoupili nováčci a nahradili je více než 

úspěšně! Družstvu, ve kterém se prezento-
vali Matěj Bína, Adam Hovorka, Jiří Němec, 
Milan Slavětínský a Jakub Macháček, se po 
výborných výkonech podařilo těsně zvítězit 
a postoupit na republikové finále do Kolína!!! 
V jednotlivcích pak přidal Matěj stříbro 
a Adam bronz!

Republikové finále v Kolíně proběhlo 
11. října a na naše závodníky čekali soupeři 
z celé České republiky, na start se postavily 
týmy z Opavy, Chrudimi, Olomouce, Prahy, 
Klatov, Liberce, Příbrami, Uherského Brodu, 
Brna, Teplic, Horního Slavkova, Tišnova 
a Týniště nad Orlicí. Naše družstvo nastou-
pilo v sestavě z krajského kola a jen při 
podání maximálních výkonů na úrovni, nebo 
ještě lépe nad úrovní „osobáků“ ve všech 
disciplínách jsme mohli pomýšlet na nějaké 
přední umístění…

Ve sprintu na 60 m hoši zabojovali 
a podali výkony lepší než na kraji v Hradci, 
soupeři však byli výrazně rychlejší, z našich 
se nejlépe vedlo Adamovi Hovorkovi (8,05). 

Ze skoků jsme hodně spoléhali na výkony ve 
výšce, bohužel se výkony z „kraje“ vylepšit 
nepodařilo, „osobák“ 142 cm si skočil Milan 
Slavětínský. Ve vrhu koulí jsme dosáhli 
nejlepšího výsledku v jednotlivých disciplí-
nách čtyřboje: Matěj Bína vrhl 13,19 m 
a  více než o metr zvítězil!!! V hodu krikeťá-
kem vítěz hodil více než Milan s Kubou 
Macháčkem dohromady… Závěrečný 
kilometr běželi kluci „na krev“, ale to soupeři 
také, k vidění byl i čas 2:46… 

A bylo to za námi, nějakou dobu se počí-
talo a už se šlo na vyhlašování. „Na 14. místě 
skončila ZŠ Tišnov.“ Super, nejsme posled-
ní! Ale hned další vyhlašování: „13. místo ZŠ 
Františka Křižíka Bechyně.“ Mezi jednotlivci 
(závodilo celkem 69 kluků) skončili Adam 
Hovorka na dvanáctém, Matěj Bína pak na 
13. místě. Celé družstvo (Matěj B., Adam H., 
Jirka Němec, Milan S., Kuba M.) skvěle 
reprezentovalo školu i Bechyni a při prvním 
startu v republikové konkurenci rozhodně 
ostudu neudělalo.

Rudolf Blažek

+ DEN VÝŽIVY

16. října se každoročně slaví světový Den 
výživy. Rozhodli jsme se, že si i my tento den 
připomeneme, a i když trochu teorie přece 
jen bylo, pojali jsme ho s devátými třídami 
hlavně prakticky. Nejdříve si všichni protáhli 
těla při power joze společně s lektorkou 
Romanou Hlavničkovou a potom si zdravě a 
také dobře uvařili. Na jídelním lístku byla 
například dýňová polévka, banánové 
muffiny, zeleninový salát s kuskusem, 
humus a smoothie. Po dobré svačině  přišla 
na řadu vědomostní část, při které žáci 
prezentovali své práce na zadaná témata, s 
úspěchem uplatnili získané vědomosti v 
křížovkách a nakonec ve vědomostním 
souboji 9.A x 9.B. A jak to nakonec dopadlo? 
Zvítězili všichni, nad svou leností, nad 
předsudky o zdravém jídle a vůbec sami nad 
sebou.

M. Kodadová a J. Radvanová

+ VYBÍRÁME POVOLÁNÍ

V rámci akcí spojených s výběrem povo-
lání jsme v říjnu s žáky devátých tříd navští-
vili Centrum pro volbu povolání při Úřadu 
práce v Táboře, dále jsme využili k prohlídce 
den otevřených dveří v SUPŠ v Bechyni 
a také si prohlédli nabídku škol na burze 
v Táboře. V listopadu nás ještě čeká exkurze 
do firmy Micro-epsilon a společná návštěva 
výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých 
Budějovicích.

Mgr. Markéta Kodadová

+ ŽIVOT NA FARMĚ
Projektový den 3.A 29. 9. 2017

Návštěva jihočeského zemědělského 
muzea v Netěchovicích

V muzeu jsme absolvovali vzdělávací 
program o zpracování obilí. Vyzkoušeli jsme 
si mlácení cepem, čištění obilí od plev, 
šrotování, mletí obilí na kamenném ručním 
mlýnku. Z mouky, kterou jsme semleli, 
vzniklo těsto na výborné placky. Placky jsme 
si uplácali, paní průvodkyně nám je upekla a 
s chutí jsme je všechny snědli.

Pomáhali jsme s přípravou krmení pro 
drobná zvířata (slepice, kachny, husy). 
Krmili jsme králíky a hlavně jsme je dlouho 
hladili po jemném kožíšku. Na závěr jsme se 
vyřádili na balících slámy a sena, prolezli 
jsme veškeré traktory na dvoře muzea. Moc 
se nám tam líbilo.
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ZPRÁVY 
Z VÝTVARNÉHO 
OBORU ZUŠ 
V. PICHLA 
V BECHYNI

Vedle chystané výstavy šperků v Měst-
ském muzeu, o které jsme vás informovali 
v minulém čísle Městského zpravodaje, bylo 
září a říjen bohaté na další události.

Od 15. do 17. září proběhlo setkání 
Asociace výtvarných pedagogů v Hradci 
Králové. Vedle mnoha přednášek aktuali-
zujících práci v oboru nesmím zapomenout 
na komentovanou prohlídku výstavy Svítání 
Zdeňka Sklenáře, komentovanou prohlídku 
retrospektivní výstavy Zorky Ságlové, před-
stavení v divadle Drak spojené s prohlídkou 
divadelních prostor a multimediální výstavy 
Včelí dům.

V týdnu od 3. do 8. října se potom konalo 
nejvyšší, republikové kolo soutěžní přehlíd-
ky výtvarných oborů ZUŠ „Oči dokořán“ 
ve Šternberku. Výtvarný obor na něj 
postoupil z krajského kola s projektem 
„Konstruktivismus, Linie, Kompozice“ a zís-
kal zde stříbrné pásmo! Úspěch to je veliký, 

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

MŠ Jahůdka získala oprávnění 
používat značku Mezigeneračně – ocenění 
za spolupráci s DpS Bechyně na projektu 
Mezi námi, o.p.s. Díky tomuto projektu se již 
od roku 2015 potkávají a sbližují dvě 
generace – děti z naší MŠ a senioři z DpS 
Bechyně.

Proběhla první akce pro rodiče před-
školáků v rámci Tématického setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – tentokrát na 
téma Logopedická prevence. 

Na školní zahradě pilně hrabeme listí 
a připravujeme zahradu na zimu. Proběhla 
výstava Podzimníčků, děkujeme všem 
šikovným dětem a rodičům za krásné 
výrobky. 

Více info na www.msjahudka.cz 
 Š.Š.

+ KRÁTCE ZE ŠKOLY

Je podzim, doba burz škol, dnů otev-
řených dveří a dalších akcí, které rozhodují 
o tom, jak budou obsazené obory vzdělání 
naší školy v příštím školním roce. Zatím jsme 
absolvovali burzy v Jindřichově Hradci, Tře-
boni, Blatné a v Táboře, před námi jsou 
Strakonice, Písek a veletrh Vzdělání a ře-
meslo v Českých Budějovicích (22.–24. 11. 
2017). V říjnu se uskutečnil první den 
otevřených dveří a přípravný kurz k talen-
tovým zkouškám, druhý den otevřených 
dveří se koná v pondělí 6. 11. 2017 a na něj 
naváže přípravný kurz v sobotu 11. 11. 
2017.

Od října také běží kroužky. Většina 
z nich je určena žákům naší školy, ale dva 
z nich můžeme nabídnout veřejnosti. 
V úterý od 18.00 do 20.00 se koná kroužek 
keramiky, který vede pan David Stankuš; 
náplní kroužku je točení na kruhu, modelo-
vání a lití do sádrových forem, případně 
kombinace různých technik  výroby 
keramiky. Druhým kroužkem je večerní 

kreslení ve středu od 18.00 do 20.00, které 
vede pan Václav Kupský. U obou kroužků 
počítáme s jejich konáním v průběhu celého 
školního roku. Srdečně zveme zájemce 
o výtvarné činnosti do školy, bližší informace 
jsou na školních webových stránkách.

V Galerii Na chodbě připravujeme ve 
spolupráci s paní Janou Šibalovou, členkou 
spolku Šťastný úsměv, z.s. (http://stastny-
usmev.cz), výstavu Od rozštěpu k úsměvu. 
Jedná se o velkoformátové fotografie Blanky 
Hatašové, portréty dětí i dospělých, kteří se 
narodili s touto vážnou vadou. Fotografie 
jsou doplněny texty – životními příběhy. Do 
poloviny listopadu probíhá tato výstava 
v Galerii Galvína, poté bude přemístěna do 
naší školy. Vernisáž se koná ve středu 
22. 11. 2017 v 16.30. Srdečně zveme!

A ještě jedna pozvánka na výstavu. 
V sobotu 18. 11. 2017 v 15.00 v Galerii 
Galvína proběhne vernisáž adventní 
výstavy výtvarné skupiny Devět+, 
pedagogů naší školy a pozvaných hostů. 
Také na tuto akci srdečně zveme.

Jiří Novotný,
SUPŠ Bechyně

je třeba si uvědomit, že soutěž se koná 
jednou za tři roky a sejdou se zde vždy ty 
nejhodnotnější počiny z výuky výtvarných 
oborů v naší republice.

Ve dnech 14. a 15. října následoval 
seminář Osobnosti, který pořádá Nipos- 
Artama a umožňuje na něm učitelům výtvar-
né výchovy setkat se s aktivními umělci. 
Tentokrát to bylo s Michalem Pěchoučkem 
a Janem Horákem ve Studiu hrdinů ve 
Veletržním paláci v Praze. 

Setkání s aktivními výtvarníky, teoretiky 
oboru, galeristy i kurátory umožňují učiteli 
výtvarné výchovy prohlubovat své znalosti 
v oboru, aktuálně reagovat ve výuce na 
současné dění a zpětně tak být nablízku 
svým žákům, protože jsou to právě oni, kdo 
klade ryze přítomné otázky a zaslouží si 
fundované odpovědi.

Za výtvarný obor 
Mgr. Ivana Blažková

Oceněný projekt výtvarného oboru ZUŠ na 
vernisáži ve Šternberku
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+ PROPOJOVÁNÍ DĚTÍ 
SE SENIORY 

OCEŇUJE NOVÁ ZNAČKA 
„MEZIGENERAČNĚ“

Domov pro seniory Bechyně a MŠ 
Jahůdka oznamují, že 3. října letošního roku 
se jim dostalo ocenění ve formě značky 
„Mezigeneračně spolupracujeme“. Je to pro 
nás velká čest, protože jsme první a jediní 
v Jihočeském kraji, kdo takové ocenění 
získal, a máme upřímnou radost nejen z ně-
ho, ale především z toho, že setkávání 
společně organizuje tato smysluplná 
setkávání již třetím rokem a všem se moc líbí 
a vládne při nich úžasná nálada ve velmi milé 
atmosféře. Velké poděkování patří našim 
aktivizačním pracovnicím z DpS Bechyně 
a paním učitelkám z MŠ Jahůdka. To ony 
jsou hlavní duší i mozkem veškerého dění, 
vymýšlení programu setkání a přípravář-
kami. Bez nich by tato myšlenka zapadla.

„Pro děti je setkávání se seniory velmi 
přínosné. Dává jim jiný obzor, rozvahu, klid 
a poznání, že stáří je předsudek,“ uvádí 
Linda Obrtelová, ředitelka organizace Mezi 
námi. A dodává: „Společnost často bere 
staré lidi s despektem, ale děti při osobních 
setkáních zjistí, že stáří nemusí být vždy 
překážka, ba naopak. Se starými lidmi může 
být legrace. Mohou být pro děti dobří parťáci 
i proto, že se jim věnují, mají na ně čas a baví 
je podobné věci.“

 

Značka Mezigeneračně je oceněním za 
vynaložené práce a energie škol, školek či 
seniorských zařízení v mezigenerační 
oblasti. Znamená také prestiž a výjimečnost. 
Znamená, že daná instituce je součástí 
jedinečného dlouhodobého projektu, který 
napomáhá sbližování generací.

Za obě organizace Mgr. Alena Sakařová, 
ředitelka DpS Bechyně

+ NÁVŠTĚVA 
V HÁJEMSTVÍ MÚZ

Muzeum, latinsky musaion = chrám 
múz, je instituce ve společenských 
službách otevřená veřejnosti. Získává, 
uchovává a vystavuje hmotné doklady 
o člověku a jeho prostředí – za účelem 
vzdělání, výchovy a zábavy.

Encyklopedické heslo 

Nabádavé rčení „kdo pozdě chodí, sám 
sobě škodí“ měly zajisté na paměti na dvě 
desítky obyvatelů bechyňského Domova pro 
seniory. Využili tím poslední možnosti pro-
hlédnout si tvorbu Emmy Srncové. Výstava 
této pražské výtvarnice v Městském muzeu 
totiž právě 2. října 2017 končila. Emma 
Srncová si Bechyni oblíbila. Ráda i opako-
vaně se do ní vrací pokaždé se svými novými 
obrazy. Snad i proto, že vernisáže zpravidla 
uvádí její herecký kolega, v Bechyni též 
pobývající, Jan Kačer.

Známá pražská malířka s nevšedním, 
křehce intimním pohledem na svět vůkol, 
přitom kdysi začínala jako manekýna. Sama 
přiznává, že z kreslení dokonce ani neměla 
jedničku. Teprve po nástupu do Černého 
divadla ji její někdejší manžel a zakladatel 
divadla Jiří Srnec inspiroval k výtvarné 
tvorbě. Její obrázky, snad utkané z pocitů 

nebo něžně poetických snů, výtvarně inspi-
rované malířským dílem Marca Chagalla, 
záhy vzbudily pozornost a získaly si na 
oblibě. Obdivovat jsme je mohli i na zmíněné 
výstavě. Litografie Návštěva, Cesta za štěs-
tím, Výlet nebo Pražské jaro – jen několik 
málo příkladů z představené tvůrčí žatvy. Že 
se jablko od mateřského stromu neodku-
tálelo daleko, dokládá dcera Srncové, Bára. 
Též ukázku z její práce přehlídka přinesla.

Kdo chtěl, mohl si dále na dvorku muzea 
prohlédnout několik keramických objektů, 
prací studentů zdejší uměleckoprůmyslové 
školy, případně vypravit se o patro výše. Zde 
jsou umístěny stálé muzeální expozice. 
Přinášejí pohled do historie města. V jed-
notlivých vitrínách seznamují s dějinami 
keramické školy, zachycují osobnost Fran-
tiška Křižíka, stavbu mostu „Bechyňské 
duhy“ či ukázku tradičních zdejších řemesel, 
včetně – pro současníka neobvyklých – 
pracovních nástrojů.

Příjemné dopoledne rychle uběhlo. Náv-
štěva všechny navýsost kulturně oblažila, 
povznesla i obohatila o nové poznatky. 

Děkujeme proto vedoucí Městského 
muzea Mgr Janě Janáčkové a jejím spolu-
pracovnicím za vlídné přijetí spojeným 
s pohoštěním.

A samozřejmě též vedení DpS za umož-
nění i organizaci tohoto skvělého počinku. 

+ 72 = 3 × 24  

Ne, nikoliv. Klasifikovaného zpytování 
v malé či velké násobilce vskutku netřeba se 
obávati. V titulku uvedená rovnice naplňuje 
činění věru ušlechtilé a chvályhodné. Neboť 
je dobrovolné.

72 hodin totiž představuje projekt České 
rady dětí a mládeže, který se uskutečnil již 
pošesté ve dnech 12.–15. října 2017. Jde o tři 
dny plné rozličných aktivit. Kdykoliv během 
72 hodin a jakkoliv dlouho se dobrovolníci po 
celé republice věnují činnostem, jež po-
mohou svým bližním či okolnímu prostředí. 

V rámci této příležitosti přišli žáci ze ZŠ 
Františka Křižíka pod vedením pana učitele 
Mgr. Petra Wolfa i k nám do DpS v Bechyni, 
aby si zahráli se zdejšími seniory rozmanité 
deskové hry. I řekla dáma: „Člověče nezlob 
se, pojď na šachy”. Mohlo se začít. 

Propastný rozdíl několika generací rá-

zem smazán a u jednotlivých stolů vzplála 
hráčská vášeň naplno. Vposledku i sám pan 
učitel Wolf neodolal. Rád se nechal infikovat 
baktérií hráčské vášně a u jednoho ze stolů 
se náruživě oddával, spolu se seniory, právě 
provozované hře.

Pravda, mezi účastníky našli se i tací, 
kteří se věnovali, povýtce, mrzkému kar-
banu. Při hazardní hře „prší” ovšem v banku 
nebyly peníze. Též svršků, ni spodků, žádný 
nepozbyl. Hrálo se toliko pro radost. Užila se 
spousta zábavy i legrace. O úsměv a dobrou 
náladu též nouze nebyla. Neboť, jak praví 
rčení, „Hra je ostrůvek radosti v moři všed-
ních dnů”.

Příjemné odpoledne přispělo nevšední 
činností do mozaiky akcí, jenž DpS pro své 
obyvatele pořádá. Upřímně děkujeme vede-
ní DpS, panu učiteli Mgr. Wolfovi, ovšem 
zejména a zcela nejvíce všem přišedším 
dětem. 

Budeme se těšit na příští „Las Vegas“ 
v našem domově. 

+ ODPOLEDNE 
S „MEDVÍDKEM“

„Teddy Bear“ znamená v hovorové an-
gličtině dětskou plyšovou hračku, medvídka 
na mazlení. Teddy Band je naopak tvorem 
venkoncem živoucím. Totiž vokálně instru-
mentálním tělesem ze Zběšiček u Bernartic.

Soubor povstal v roce 2000 z několika 
hudbymilovných obyvatel tamějšího Domo-
va pro osoby se zdravotním postižením. 
Původní jádro Teddy Band-u zformovala 
vychovatelka paní Marie Šáchová. V sou-
časnosti vystupuje jedenáctičlenná sestava 
pod vedením paní Kateřiny Dvořákové. 
Repertoár skýtá rozmáchle širokou náruč 
trampských, lidových či vánočních písní. 
Stručně a výstižně – od Bacha po Vlacha. 

K nám do místního DpS přijel 17. října 
2017 Teddy Band v poněkud úspornějším 
obsazení. Šestičlenný smíšený pěvecký 
sbor podpořil hráč na bicí nástroje a doplnil 

akordeonista ze Zběšiček, pan Karel Šimek. 
Hudebníci si pro obyvatele DpS připravili 
voničku oblíbených lidových nebo zlidově-
lých písniček. Kolíne, Kolíne; Putimská brá-
na nebo Kováři, kováři – stačilo jen několik 
málo z nich a záhy si notovalo i publikum 
v zaplněném sále jídelny.

„Nudíte se? Kupte si medvídka mývala“, 
radil strýc Pepin v Hrabalově románu Postři-
žiny. Příjemně prožitá hodinka úterního 
odpoledne kvapem uběhla a ani s „medvíd-
kem“ Teddy Band-em, věru, nikdo pocit nudy 
nezakoušel.

Děkujeme tudíž všem muzikantům za 
ducha osvěžující hudební zážitek.

Budeme se těšit, až mezi nás hudební 
„medvídek“ ze Zběšiček s nůší hezkých 
písniček opět zavítá.

Náležité poděkování zaslouží též vedení 
DpS za zprostředkování vskutku sympatické 
kulturní akce.

Autor reportáží 
je pan Karel Klaška
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+ PIVOVAR

V Bechyni bude pivovar. Pro někoho je to 
nová informace, pro někoho již známá 
skutečnost. Mnoho lidí mi poslední dobou 
klade stále stejnou otázku – Kdy už to 
otevřete a jak se pivo bude jmenovat? 
Dovolte mi tedy k tématu nově vznikajícího 
pivovaru v našem městě několik řádků na 
vysvětlenou.

Ano, v objektu Kerasu (dole nalevo pod 
stadionem) stavím pivovar. Jak mě to vůbec 
napadlo? Potřebuji objekt areálu Keras 
nějak smysluplně využít a zrekonstruovat 
(keramika zde bohužel již zřejmě nikdy 
nebude). Velmi mi v tomto úmyslu před 
několika lety pomohl Jiří Fábera, který zde 
zřídil S-centrum Fabi (bowling), za což mu 
nesmírně děkuji. Aby zbytek areálu nechát-
ral, oslovil jsem zdatného „domovarníka“ 
Jeníka Hobzů, který již několik let vaří pivo, 
se kterým má poměrně velký úspěch, 
a domluvili jsme se, že já dodám prostory 
a technologii a on zde bude vařit pivo. Stalo 
se. Dnes již celou technologii pivovaru 
máme pod střechou, jsme v poslední fázi 
dokončení. 

A nyní konkrétně: Stavíme pivovar 
s výstavem 1200 hl ročně. U pivovaru, 
v prostorách Kerasu, bude i výčep piva, tzn. 
jakási pivovarská restaurace s posezením 
přímo u měděných kotlů varny. Sládek bude 
již zmíněný Jan Hobza. Vařit se bude spodně 
kvašený klasický ležák (desítka, dvanáctka 
a černá dvanáctka) z domácích surovin 
(slad, chmel), vše z počátku za dozoru 
našeho kamaráda, garanta a zkušeného 
sládka Ing. Pavla Pauliho. Pivu zatím žádný 
název nedáváme. Bude to prostě a jedno-
duše bechyňská desítka, bechyňská dva-
náctka atd. 

Otvírat budeme v horizontu několika 
málo měsíců – dva, tři – nevím, technologie 
je složitá, pivovar stavím poprvé, proto 
neumím určit přesné datum. Až se to bude 
blížit, určitě se o tom dozví celá Bechyně.

A ještě malá poznámka k historii pivo-
varnictví v Bechyni. Někde jsem napsal 
o našem vznikajícím pivovaru, že je to první 
bechyňský pivovar. Za to mi bylo z několika 
stran vyčiněno, tzn. že to není pravda, že 
v Bechyni v minulosti pivovary již byly apod. 
Ano, to všechno vím, o historii našeho města 
se jako zdejší rodák zajímám, a tudíž vím, že 
zde v minulosti byl měšťanský pivovar 
(dnešní restaurace Protivínka) – jako 
furiantská protiodezva tehdejších konšelů 
na zámecký pivovar (dnešní prostory Alšovy 
galerie). Prvním jsem ho označil proto, že 
nejsem žádný spolek vlastníků ani majitel 
panství a zámku, nýbrž jsem pouze jedna 
soukromá osoba, která takovýto počin dělá 
po mnoha letech a nenavazuje kontinuálně 
na již zmíněné historické projekty. Tím se 
chci v novodobé historii jasně vymezit proti 
možnému neinvenčnímu kopírování nápa-
dů, které jsem v našem městě již několikrát 
zažil. Tak již brzy u orošeného žejdlíku 
řízného ležáku.

E. Machart
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT + DALŠÍ SVĚTOVÉ 
ÚSPĚCHY 
BRATŘÍ HÁNOVÝCH 

Ve dnech 22.–24. 9. 2017 se v italském 
Treviso konalo mistroství světa v karate 
WSKA (Wor ld  Shotokan Kara te-do 
Association). Světového šampionátu se 
zúčastnilo více jak 1.600 návštěvníků, 
z čehož bylo 600 soutěžících z 30 zemí.

Na tento významný světový závod byla 
nominována i dvojice bratrů Hánových 
z oddílu Shotokan karate klub Bechyně. 
Mnoho let v řadě působí oba v reprezentaci 
ČR a mají za sebou několik desítek 
národních i mezinárodních úspěchů a titulů. 
V letošním roce šlo během měsíce již 
o druhý světový šampionát bratrů Tomáše 
a Martina.

Tomáš Hána reprezentoval ČR v dis-
ciplíně kata v kategorii kadeti. Početným 
sítem se probojoval až do finálové šestnáct-
ky. Velmi těsným výsledkem v mezinárodní 
konkurenci se nedostal do finálové osmičky 
a obsadil konečné 10. místo.

Martin Hána startoval v disciplíně kumite 
také v kategorii kadetů. Oproti mistrovství 
asociace JKA se mu v kvalifikační sítu dařilo 
mnohem lépe. Vítězně přešel přes soupeře 
z Portugalska, následně porazil soupeře 
z Walesu. O medailové umístění však 
podlehl soupeři ze Španělska a v jednotliv-
cích tak obsadil 5. místo.

Následoval Martinův start v kumite 
týmech kadetů, kde opět zopakoval 5. místo. 
Pomyslnou třešničkou na dortu byl Martinův 
start v kumite týmech juniorů, kde po 
vítězství nad Španělskem a následně USA 
obsadil tým ČR po prohře s Ruskem 
konečné 3. místo.

Michal Polanecký 

PODZIM NA VČELNICI

Ačkoli jsme měli krásné babí léto, pro včelky je 
již třetí měsíc zima. Co se asi děje v úlu? Skoro prd. 

Když venkovní teploty klesají, včelky přestávají ovládat 
úlový prostor a shlukují se do „zimního“ chumáče. Učí se, jak 
udržet královnu matku a poslední zbytky plodu v teple. 
Jakmile se náhodou ukáže sluníčko a svými paprsky 
prohřeje úl, vylétají se včely vy... (víte co, v úle to prostě 
nedělají). Pro jistotu! Výkalové vaky je nutné udržet co 
nejdéle prázdné. Vždyť si celou zimu nebudou moci dojít na 
záchod! To pak mají zadeček i dvakrát větší... Přejme si tedy 
občasné oteplení, které prospěje nejen nám, ale i včelám.

Včelař L. Sviták

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

Bechyňské hradby, jako státní majetek 
památkové historické ceny trpí značně tím, 
že dosud nebylo rozhodnuto o výkupu 
a uvolnění přístupu po jejich obvodu, 
vykoupení pozemků, a hlavně jejich nutné 
opravě. Problém kulturního bohatství bude 
kompletně řešeno 1968 přehodnocením 
tohoto bohatství, spolu s orgány památko-
vé péče (hradby). Pozn. kronikáře: Jen 
těch plánů je už tolik roků třeba…. než je 
někdo objedná, ale jen aby tyto stavby 
nespadly!

Významným občanem a rodákem 
města Bechyně, vzpomínáme (25. výročí 
úmrtí) skvělého regionálního osvětového 
pracovníka a učitele Rudolfa Buriana. 
Působil jako dirigent pěveckého sdružení 
Lužničan, redaktorem listu Lázně Be-
chyně. Z jeho pera známe hosty města, 
tenoristu ND Karla Buriana, hudebního 
skladatele R. Frimla, o vynálezci Fr. 
Křižíkovi, Voskovci a Werichovi, univer-
sitním profesoru MuDr. Ladislavu Haškov-
covi, bechyňskému rodákovi Václavu 
Vavřinci Pichlovi, prvému řediteli milánské 
Scaly a učiteli Paganiniho.

Vybral Martin Gärtner
Pozn. redakce:
Text je autentickým přepisem bez korektur.
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Den �evřených dveří 
v pátek 13–17 h1. 12. 2017 

 nebo v sob�u 8–12 h13. 1. 2018

Učební – tříleté

www.persaltus.cz  

+420  605  512 451   

 
NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 
Neš�pané palivové dřevo  v délkách 2 m

 (cena bez 15 % DPH):
jehličnaté palivové dřevo  

650 Kč/prm  
listnaté palivové dřevo bříza   

 
750 Kč/prm  

listnaté palivové dřevo dub     800 Kč/prm   

borovice, smrk

listnaté palivové dřevo měkké 550 Kč/prm

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

Ceny viz. webové stránky

Rozvoz obědů + ubytování 
v obci HLAVATCE

Od 2. 1. 2018 nabízíme možnost 
stravování v jídelně Hlavatce 

(na návsi proti kostelu) 
a rozvoz obědů až do domu.

Ü Rozvážíme i do firem.
Ü Zároveň nabízíme ubytování 

(kapacita cca 40 osob) s možností 
firemních a soukromých akcí. 

Ü V objektu je k dispozici 
i přednáškový sál. 

Ü Uvaříme snídaně, obědy, večeře, 
svačiny dle vašich požadavků.

Objednávky a informace:
 tel: 723 546 780, 607 763 776 
 e-mail: 
 stravovani.hlavatce@seznam.cz

TURNAJE 
V PETANQUE

Na počest všech Václavů 
uspořádali příznivci zdra-
vého pohybu a zvláště hry 

pétanque turnaj dvoučlenných družstev 
v této hře. S podporou Klubu vojenských 
důchodců z Bechyně Putovní pohár vyrobil 
student SUPŠ Jiří Bílek. 

První cenu – vstupenku na silvestrovské 
divadelní představení v Českých Budějo-
vicích věnoval Klub vojenských důchodců 
z Bechyně.

Děkujeme zúčastněným i divákům za 
podporu a těšíme se na další ročník. 

Město Tábor a Svaz postižených civili-
začními chorobami zorganizoval 11. října 
2017 TURNAJ V PETANQUE.

Za klub PETANQUE Bechyně a vojenské 
důchodce Bechyně reprezentovali město 
Bechyni Josef Bučinský, Miluška Karasová a 
Ludmila Dobešová. Umístili se na třetím 
místě.

Blahopřejeme 

Za PETANQUE klub Bechyně
Josef Bučinský

Pro zájemce o tuto zábavnou hru:
Scházíme se v pátek a v neděli od 14.00 hodin za příznivého počasí 
na bechyňském sportovním stadionu.
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Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Tel: 604 718 306

ÚKLIDOVÁ FIRMA HLEDÁ PANÍ 
NA ÚKLID V BECHYNI  

tel: 603 239 487


