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LEDEN 2018

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
leden 2018

 100 let Zíková Anežka
 98 let Ralbovský František
 93 let Kavanová Božena
 92 let Vanková Helena
 89 let Lukášová Ludmila
  Pokorný Bohumír
 88 let Krajcar Otto
  MUDr. Trnková Olga
 87 let Koliha Miroslav
 85 let Červenka Vladimír
 84 let Mašková Jaroslava
  Zavadilová Božena
 83 let Blažek Josef
  Dobiáš Jiří
  Doleželová Anežka
 82 let Janáková Anežka
  Mikšovská Marie
 81 let Krejčová Kamila
 80 let Matějková Jarmila
  Nováková Milada
 79 let Kvarda Jan
  Lacinová Anna
 78 let Kmentová Jiřina
 77 let Tomek František
 76 let Vyhlidalová Mária
 75 let Baumgartner Jiří
  Ďurčeková Anežka

Všem jubilantům, kteří jsou zde zveřejňo-
váni, přejeme hodně zdraví a spokojenosti 
do dalších let. Paní Anežce Zíkové k jejím 
vzácným 100. narozeninám srdečně 
gratulujeme. 

Z obsahu:

Prezidentské volby  3

100 let Klubu českých turistů 
v Bechyni 12

Bechyňští karatisté sbírají 
mezinárodní úspěchy 14

Příspěvky do únorového čísla 
posílejte nejpozději 18. ledna 2018 
na propagace@kulturnidum.cz

Ať ten nový rok dobře rozjedeme
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Vážení spoluobčané,

jsme na začátku nového roku, roku vý-
znamných výročí. Každý z nás do něho vstu-
puje s nějakým přáním, plánem, předse-
vzetím, ale také hodnotíme, co se nám v tom 
minulém povedlo a co ne. 

V Bechyni se podařilo realizovat poměr-
ně mnoho investičních akcí a oprav (více na 
jiném místě zpravodaje). Mám osobně 
radost, že ve spolupráci s jednotlivými spole-
čenstvími vlastníků jednotek probíhá výraz-
ná proměna sídliště Na Libuši, kde dochází 
k  postupné revitalizaci. V tomto trendu 
investic chceme i nadále pokračovat.

Podařilo se nám získat dotaci na pořízení 
velkokapacitní cisterny pro SDH Bechyně, 
zároveň jsme požádali o dotaci na rekon-
strukci hasičské zbrojnice (snad budeme 
v roce 2018 úspěšní).

Hodně byla v minulém roce diskutována 
i  otázka zachování Mezinárodního muzea 
keramiky AJG v Bechyni. Nakonec zastupi-
telstvo města souhlasilo s bezúplatným pře-
vodem bývalého domu služeb Jihočeskému 
kraji, který tak mohl zažádat o dotaci. Re-
konstrukce je odhadována na cca 20 mil. Kč. 
V současné době je před dokončením 
zpracování projektu. 

K 1. 1. 2018 dochází rovněž k reorga-
nizaci společnosti Bytenes, která spočívá ve 
snížení počtu zaměstnanců, přechodu na 
příspěvkovou organizaci, název bude změ-
něn na Služby města Bechyně p.o. Bude z ní 
vyčleněno bytové a nebytové hospodářství, 
které přejde přímo pod město, a bude sídlit 
společně s Úřadem práce a Městskou policií 
v objektu vedle městského úřadu, kam se 
přestěhuje v průběhu ledna. Tento objekt 
(celý bývalý Domov pro seniory) čp. 3 město 
zakoupilo od Jč. kraje za 7.200 000,-Kč. 

Rádi bychom realizovali rekonstrukci 
Michalské ulice, ale v současné době 
nevíme, kdy se bude provádět, protože stále 
probíhá územní a stavební řízení z důvodu 
různých námitek a odvolání některých 
účastníků řízení.

V současné době probíhají jednání 
města, ale i soukromých vlastníků pozemků, 
s firmou RSH realitní společnost a.s. 
o možnosti výstavby RD v lokalitě U Studen, 
zde by mohlo vzniknout až 39 parcel. Město 
podporuje výstavbu a již souhlasilo s pro-
dejem svých pozemků v případě realizace.

Myslím, že se KSMB, ale i spolkům, 
podařilo uspořádat řadu sportovních, kultur-
ních a společenských akcí, při kterých to ve 
městě žilo a všichni jsme se dobře bavili. 
Docela výrazně se dostává do povědomí  
turistická destinace TOULAVA a tím i Bechy-
ně, která je její součástí. Také jsme uzavřeli 
partnerství s městem Heřmanův Městec. Ve 
spolupráci i s Lázněmi Bechyně, Panstvím 
Bechyně, KČT, našimi dvěma informačními 
centry se daří navyšovat počty turistů 
v Bechyni a okolí. 

Chtěl bych Vám všem poděkovat za 
shovívavost a trpělivost při různých ome-
zeních, která vznikají při investičních a dal-
ších akcích na území města Bechyně.

Zároveň chci na tomto místě poděkovat 
všem zastupitelům, kolegyním a kolegům 
z MěÚ, příspěvkových organizací a společ-
ností, které vlastní město, za velice korektní 
a vstřícné jednání a spolupráci.

Všem bych chtěl popřát hlavně pevné 
zdraví a abychom nejen v roce 2018 byli 
pozitivně naladěni. 

Pavel Houdek, 
starosta města

KSMB nabízí: 
pronájem nebytových
prostor v KD Bechyně,

U Nádraží 602
(bývalá pobočka Úřadu práce 

Tábor, 1. patro nad knihovnou)
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+ NADACE ČEZ 
POSKYTLA NADAČNÍ 
PŘÍSPĚVEK NA 
RADAROVÝ MĚŘIČ 
RYCHLOSTI 
V SENOŽATECH

Město Bechyně obdrželo nadační přís-
pěvek od NADACE ČEZ ve výši 78.166 Kč 
na radarový měřič rychlosti v rámci projektu 
„Zvýšení bezpečnosti osob“. Radarový 
měřič rychlosti je umístěn při vjezdu do obce 
Senožaty směrem od Opařan. Radar je 
napájen solárním panelem. Z celkových 
nákladů na dodávku a montáž radarového 
měřiče rychlosti 80.284 Kč byla dotace ve 
výši 97,36%. Zbylé finanční prostředky 
2.118 Kč byly hrazeny z rozpočtu města.

Ilona Zvolánková

+ ZHODNOCENÍ 
INVESTIC MĚSTA 
BECHYNĚ ZA ROK 
2017 A INVESTIČNÍ 
PLÁNY NA ROK 2018

V měsících dubnu až květnu probíhala 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Libu-
šině ulici v úseku od křižovatky s ulicemi 
Dlouhá a Široká po křižovatku u restaurace 
Na Růžku. V rámci stavby byla položena 
nová obrusná asfaltová vrstva v celé šířce 
silnice. 

V měsících červnu až listopadu probíhala 
3. etapa rekonstrukce sídl. 5. května. 
Jednalo se o největší investiční akci města 
v roce 2017. Stavba představovala rekon-
strukci kanalizačních stok a vodovodních 
řadů včetně veřejných částí přípojek, re-
konstrukci veřejného osvětlení, komunikací, 
chodníků, vznikly zde nové parkovací zálivy. 

V měsících srpnu až listopadu probíhala 
2. etapa obnovy sídl. Na Libuši, která zahr-
novala blok bytových domů č.p. 657–660. 
Stavba spočívala ve výměně kanalizačních 
stok včetně splaškových a dešťových 
přípojek od bytových domů a úpravy stáva-
jících komunikací, parkovišť, přístupových 
chodníků k bytovým domům, zpevněných 
ploch pro kontejnery na komunální odpad 
a sadové úpravy. 

V měsících květnu až červenci probíhaly 
práce na výměně oken, dveří a opravy 
fasády bytového domu č.p. 639–643 na sídl. 
Na Libuši. 

V roce 2017 došlo také k opravě několika 
chodníků a komunikací, mezi ty nejvýznam-
nější patří:
– finální úprava komunikací v lokalitě U Stu-

den (ulice Krátká, Příčná, Souběžná, 
Luční, Švestková)

– oprava chodníků v Tyršově ulici (od mostu 
Duha po křižovatku u rybníka Trubný)

– oprava chodníků a VO v Libušině ulici (od 
restaurace Na Růžku po č.p. 186)

– oprava komunikace ve Hvožďanech na 
konci obce směr Instaláček

– oprava chodníku na sídl. Písecká před 
č.p. 907

– oprava chodníku na sídl. Na Libuši od č.p. 
624 směrem k Domovu pro seniory 

– oprava komunikace na Větrově 
– oprava komunikace na sídl. Na Libuši 

směr LAUFEN 
– oprava uličních vpustí a přídlažby 

v Čechově ulici v úseku od parkoviště 

u restaurace Na Růžku ke křižovatce 
s ulicí Školní 

– investice do budov základních škol:
– ZŠ Františka Křižíka – výměna oken, 
IV. etapa 
– ZŠ Školní – oprava sociálního zařízení 
v tělocvičně 

Ostatní investice:
– oprava sociálního zařízení v KD u velkého 

sálu 
– dodávka a montáž nových prvků na 

dětském hřišti na sídl. Na Libuši 
– dodávka a montáž zábradlí na venkovní 

terase před hotelem Panská 
– dodávka a osazení parkovacího automatu 

na nám. T. G. Masaryka před restaurací 
Protivínka

– demolice objektu bývalých jatek v areálu 
městské stadionu 

– dodávka a osazení měřiče rychlosti v obci 
Senožaty směrem od Opařan 

– oprava ohradní zdi na starém hřbitově 
v Michalské ulici 

– stavební úpravy v části č.p. 3 v rámci 
rozšíření MěÚ (tyto práce budou ukon-
čeny v lednu 2018)

A co město plánuje v letošním roce:
– další opravy komunikací a chodníků, 

o tom, které to budou, rozhodne vedení 
města na začátku roku

– rekonstrukci ulice Za Trubným – vodovod, 
kanalizace, VO, chodníky, komunikace, 
parkovací zálivy  

– 3. etapu obnovy sídl. Na Libuši – blok 
bytových domů č.p. 661–671

– výstavbu chodníku a VO v Písecké ulici od 
Domova mládeže k bývalému Kerasu 

– obnovu kanalizační stoky v ulici Parkány 
(v zahradách domů pod opěrnou zdí, která 
vyrovnává výškový rozdíl mezi svažitým 
terénem a nivelitou místní komunikace)

– intenzifikaci ČOV a dostavbu kanalizace 
v lokalitě Čechova – Zahradní (tato akce 
bude spolufinancována ze SFŽP a bude 
trvat 2 roky)

– opravu fasády ZŠ Františka Křižíka 
– opravu sociálního zařízení u restaurace 

v KD
– výměnu oken, dveří a opravu fasády 

bytového domu č.p. 634 – 638
– obnovu teplovodu na sídl. Obránců míru 

a umístění předávacích stanic v jednotli-
vých bytových domech. V trasách nového 
teplovodního potrubí budou opraveny také 
chodníky.

Ilona Zvolánková 
vedoucí investičního odboru

+ ZMĚNA SVOZŮ 
KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU Z NEPŘÍ-
STUPNÝCH MÍST 
OD LEDNA 2018

Vzniklé Služby města Bechyně p.o. 
oznamují občanům města, že od ledna 
2018 bude svozový den komunálního 
odpadu z nepřístupných míst pouze v 
pátek (v současnosti je to čtvrtek a pátek).

Jedná se o oblasti ZÁŘEČÍ, PLE-
CHAMR, PARKÁNY, VĚTROV, ulice 
DLOUHÁ, MICHALSKÁ a mlýn Na 
Prádle.

Ing. L. Janda
jednatel BYTENES Bechyně spol. s r.o.

a ředitel Služby města Bechyně p.o.

+ VÝZVA PRO BECHYŇSKÉ JUBILANTY 

Město Bechyně zasílá již tradičně občanům s trvalým pobytem na území města Bechyně, 
kteří dovršili 70, 75 a více let věku, blahopřání k narozeninám. U občanů od věku 75 let je 
životní jubileum zveřejněno v Bechyňském městském zpravodaji. Jubilantům ve věku 80, 85 
a 90 let a dále vždy po pěti letech předávají členky Sboru pro občanské záležitosti blahopřání 
a drobný dárkový balíček.   

Obracíme se tímto na Vás, bechyňské obyvatele, s prosbou. Máte-li zájem 
o drobnou pozornost od města Bechyně, dovršíte v letošním roce 70 nebo více let 
a zatím jste městu Bechyni nedali souhlas, vyplňte prosím přiložený formulář a svým 
podpisem potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů. Ve formuláři je možné 
vyškrtnout způsob gratulace, který si nepřejete. Souhlas s využitím údajů dává 
jubilant jen jednou a platí pro všechna další životní jubilea. Vyplněný tiskopis poté 
doručte na Městský úřad Bechyně, matrika, nám. T. G. Masaryka 2, Bechyně. Chceme 
jubilanty města Bechyně přáním potěšit a vyjádřit úctu, a to lze pouze na základě Vašeho 
předchozího písemného souhlasu.

Formulář také naleznete na www.mestobechyne.cz

2 Městský zpravodaj Bechyně /LEDEN 2018 



Starosta města Bechyně podle § 34 odst. 
1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezi-
denta republiky a o změně a doplnění 
některých zákonů oznamuje:

1. Volba prezidenta se uskuteční:
dne 12. ledna 2018 od 14 hodin do 
22 hodin a dne 13. ledna 2018 od 8 hodin 
do 14 hodin;
případné II.kolo: 
ve dnech 26. ledna 2018 od 14 hodin do 
22 hodin a dne 27. ledna 2018 od 8 hodin 
do 14 hodin.

2. Místa konání voleb (je-li ve volebním 
okrsku obsažena celá část obce nebo ulice, 
nejsou u nich vypsána čísla popisná): 

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1
VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
F. KŘIŽÍKA, LIBUŠINA 164 (vstup hlavním 
vchodem)
BECHYNĚ

DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 
345, 346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO, 
KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ, 
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 163, 164, 
167, 169, 171,172,  173, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 182, 183, 184,188, 190, 191, 192, 
193, 195, 196, 197, 199, 312), MASOKRÁM-
SKÁ, MICHALSKÁ, NÁM. T.G.MASARYKA, 
OBŮRKA, PARKÁNY, POD SCHODY, 
SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, TÁBORSKÁ, 
VALTROVA, VĚTROV, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2
VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 
ŠKOLNÍ 293
BECHYNĚ

ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 399), 
FÁBEROVA (303, 377, 378, 379, 380, 381, 
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), 
LIBUŠINA (160, 161, 165, 166, 170, 181, 

185, 186, 187, 189, 194), NOVODVORSKÁ, 
PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.3
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM – 
U NÁDRAŽÍ 602 (klubovna č.3 – 1.patro)
BECHYNĚ

NA LIBUŠI (614, 615, 616, 617, 618, 619, 
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 
656, 657, 658, 659, 660, 763, 989, 1002), 
P R Á D L O ,  Š V E S T K O V Á ,  P Ř Í Č N Á , 
SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ.
SENOŽATY

VOLEBNÍ OKRSEK Č.4
VOLEBNÍ MÍSTNOST: 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, U NÁDRAŽÍ 602 
BECHYNĚ

LÁZNĚ, NA LIBUŠI (661, 662, 663, 664, 
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 
674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 
683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 
692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 
701, 702, 703, 717, 824, 825, 826, 827, 828, 
829, 857, 858, 859, 891, 892, 920, 999), 
TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.5
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Klubovna MO ČRS, 
U NÁDRAŽÍ 610
BECHYNĚ

LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 
948, 949, 950),  SÍDL. 5.  KVĚTNA, 
U VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.6
VOLEBNÍ MÍSTNOST: DOMOV MLÁDEŽE, 
PÍSECKÁ 365
BECHYNĚ

ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 
258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 

279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 
901, 902, 903, 904, 905, 906, 945, 946, 947,  
22E, 32E, 44E), GABRIELOVA, PÍSECKÁ 
(198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 261, 
262, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 721, 
722, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 
761, 762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, 
890,943, 944, 985, 988), ŠKOLNÍ, U 
STADIONU, ZAHRADNÍ.

VOLEBNÍ OKRSEK Č.7
VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANY – 
ŠKOLA
HVOŽĎANY

3. Právo volit má státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den volby 
prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém 
kole volby prezidenta může volit i občan, 
který alespoň druhý den konání druhého 
kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

4. Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem 
nebo platným občanským průkazem.

5. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky, nebude 
mu hlasování umožněno.

6. Hlasovací lístky budou dodány všem 
voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby 
prezidenta.

V případě potřeby obdrží volič hlasovací 
lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

7. K zajištění pořádku a důstojného 
průběhu hlasování ve volební místnosti je 
každý povinen uposlechnout pokynů před-
sedy okrskové volební komise.

8. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
volební komise hlasování neumožní.

V Bechyni dne 18. 12. 2017
Ing. Pavel Houdek, starosta města

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB 
PREZIDENTA ČR

✂

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Bechyňského městského zpravodaje *

Tento souhlas dávám na dobu neurčitou a platí až do odvolání výhradně pro potřeby města Bechyně, Městského úřadu v Bechyni 
a Sboru pro občanské záležitosti v Bechyni.

dávám tímto souhlas, aby město Bechyně, Městský úřad v Bechyni a Sbor pro občanské záležitosti v Bechyni 
shromažďoval a zpracovával moje osobní údaje.

Tento souhlas dávám pro účely:

Městský zpravodaj Bechyně /LEDEN 2018 3



KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ LEDEN
2018

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

+  PRAVIDELNÉ HERNY: 
Z důvodu konání kurzu V práci jako doma 
Do 14. ledna pouze středy od 15. ledna pondělky 
a středy 9.00 – 11.00 hodin.  
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka100 Kč / 10 vstupů

+  POHÁDKOVÁ DÍLNA
Sobota 13. ledna / 9.00–10.00 hodin / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou

+  MIMIPLES
Středa 24. ledna / 9.00–11.00 hodin / RC Hrošík

+  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.

VÝSTAVY
GALERIE 2+1
 ALEŠ SLAVÍK – 
 ANDĚLÉ 
 A HVĚZDY
 Výstava potrvá 
 do 17. ledna 2018

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 PAPÍROVÝCH BETLÉMŮ
 ze sbírky Jana Brandejse
 Galerie muzea / Vstupné dobrovolné

 Výstava potrvá do 5. ledna 2018

Stálá expozice, věnovaná místnímu regionu od pravěku až po 
20. stol., otevřena i během zimních měsíců podle pracovní doby 
informačního centra. Vstupné 30 a 20 Kč.

GALERIE GALVÍNA
 VÝTVARNÁ SKUPINA 9+ – ČAS
 Výstava prací pedagogů SUPŠ a jejich hostů. 

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

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

PRO DĚTI

Sobota 13. ledna / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Loutková pohádka pro děti každého věku. Pohádka laponské 
babičky Ovečky, sepsaná H. Ch. Andersenem. Vypráví o dvou 
dětech, které nebyly bratr a sestra, ale měly se stejně tak moc rády. 
Káje jednou trefí kouzelný střep a unese jej Sněhová královna. 
Gerda, jeho nejlepší kamarádka se vydá Káje hledat. Jestli se jí 
podaří Káje vysvobodit, co a kdo ji cestou potká a kde se vzal onen 
střípek. Vše vám poví naše babička Ovečka.
Hraje Toy Machine

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Nové tisíciletí dosáhne dospělosti, přejme mu, aby 
se začalo chovat dospěle, tedy kulturně...

Vaše Kulturní středisko města Bechyně

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

Bechyně

Kulturní středisko města Bechyně děkuje 
studentkám SUPŠ Bechyně Sáře Mrkvičkové a 
Kateřině Vlčkové, Jakubu Mikulovi, dále Davidu 
Stankušovi, Otakaru Novákovi, Arletě Jánské za 
realizaci betlému, panu starostovi Houdkovi, panu 
faráři Hajdovi, panu hajnému Hlasovi, Josefu 
Šteflovi a Ládíku Změlíkovi, rodině Mrzenových, 
Městské policii Bechyně, dobrovolnicím z RC Hrošík, 
ZUŠ Václava Pichla a Zámeckému resortu Bechyně za 
pomoc při organizaci adventních akcí.

Největší poděkování patří všem návštěvníkům, 
kterých letos bylo opravdu mnoho.
Děkujeme, velice nás to těší.

Mgr. Štěpán Ondřich



PŘEDNÁŠKY, KURZY

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

Čtvrtek 18. ledna / 18.00 hod. / Městské muzeum / Vstup 50 Kč
Přednáška se stylistkou a vizážistkou Danou Beranovou se zkuše-
nostmi z práce pro renomované časopisy (Story, Sedm, Joy, Betyn-
ka, Svět ženy, Katka, MF Dnes, Ice magazín), kde vytváří fashion, 
proměny čtenářek a focení celebrit. Pracuje v reklamě a filmu.
Dozvíte se, jak se správně obléci a jaké doplňky vybrat pro různé 
příležitosti, jaký střih oblečení zvolit pro váš typ postavy, jaká by 
měla být skladba šatníku, aby se dala jednoduše kombinovat. Na 
oblečení aktuálně zapůjčeném z obchodů si ukážeme, jak rychle 
sestavit zajímavý outfit a jak se dají kombinovat různé jeho části. 
Probereme i barevnou typologii a vhodné účesy. Ukážeme si 
nejnovější módní trendy a různé typy vázání šátků a šál.

SESTKÁNÍ SE STYLISTKOU
diskuzně vzdělávací večer

Středy / 16.00 hod. / RC Hrošík / Zdarma
Konverzační hodiny němčiny pro seniory. Další zájemci se mohou 
kdykoli připojit, kontakt: 606 911 007, reditel@kulturnidum.cz

KONVERZACE V NĚMČINĚ 

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.

Sobota 27. ledna / 20.00 hod. / KD / Vstupné 120 Kč
Čeká Vás bohatý program, soutěž o ceny a hudební doprovod 
skupiny HORVÁTH BAND.
Přivítáme sponzorské dary na ples, nabízíme možnost prezentace 
vaší firmy během akce i bezplatnou inzerci v únorovém čísle 
Městského zpravodaje (v odpovídajícím rozsahu). 

XIV. PLES MĚSTA BECHYNĚ
PLESOVÁ SEZÓNA

Středa 28. února / 19.00 hod. /Malý sál KD / Vstupné 220 Kč
Sexy! Vypočítavá! Šílená! Závislá! Nešťastná! Co člověk, to jiná 
odpověď na otázku, jaká byla Marilyn Monroe. Najděte si tu svou 
v hudebním představení, které spojuje její osud a nejslavnější hity 
v podání herečky Anny Schmidtmajerové za živého doprovodu 
klavíristy a skladatele Vladimíra Strnada. Všechny muže, kteří 
prošli životem největší sexuální ikony 20. století, ztvární performer 
Tomsa Legierski.
Předprodej od 4. prosince v kanceláři KD, v Městské knihovně, 
Městském informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz

Čtvrtek 22. března / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 490 Kč
Koncert kapely, která se téměř třicet let pohybuje na výsluní 
tuzemské world music. České a moravské lidovky v originálních 
folkrockových aranžích nepřestávají chytat za srdce – autorské 
úpravy Karla Holase a Franty Černého zní, jako by do naší lidové 
tvorby patřily od nepaměti. Kapela, která je jako doma na nádražích 
i ve vyprodaných halách, vystoupí v rámci svého jarního turné.
Hostem koncertu bude zpěvačka MARTINA PÁRTLOVÁ.
Již v předprodeji v kanceláři KD, v Městské knihovně, Městském 
informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz
Rezervace platná pouze 5 dní!!!

ČECHOMOR 
Kooperativa tour 2018
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SM SYSTÉM
Středy 24. ledna – 7. března / 18.00 – 19.00 hod. / Klubovna KD
Čtvrtky 23. ledna – 8. března / 8.30 – 9.30 hod. / Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým 
lanem vhodné pro každý věk. Komplexní systém péče o pohybový 
aparát, funkci vnitřních orgánů a celkové zpevnění těla. 
Kurz 7 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271.

Pondělky a úterky / od 8.15 hod. / Klubovna KD

V PRÁCI JAKO DOMA

Sobota 17. února / 20.00 hod. / KD / 
Vstupné 150 Kč v předprodeji, na místě 180 Kč
Program: mažoretky, soutěž i ceny, půlnoční překvapení. Hraje 
kapela MIDI.
Ve spolupráci s KSMB, předprodej od 8. ledna 2018 v kanceláři KD, 
Měské knihovně, Městském informačním centru a on-line na 
www.kulturnidum.cz. 

RYBÁŘSKÝ PLES

Sobota 3. března / 20.00 hodin / KD / 120 Kč
Obnovujeme tradici maškarních plesů pro dospělé a věříme, že 
vám téma HVĚZDY FILMOVÉHO PLÁTNA udělá radost.
Hraje RM Band.

MAŠKARNÍ PLES pro dospělé

Sobota 10. března / 20.00 hodin / KD 
Hrají Muzikanti z jižních Čech.

HASIČSKÝ PLES

Pátek 2.– neděle 4. února 2018 
Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby, která se 
nese v duchu „Za málo peněz hodně muziky“.

PERLENÍ XXIV. ročník

SPAL JSEM S MARILYN

28. 2.



KINO BECHYNĚ LEDEN 2018 

Změna programu vyhrazena

www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně
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6. SOBOTA V 17.00

FERDINAND
Animovaný / komedie – USA

Ferdinand je ten nejroztomilejší a 
nejhodnější býk na světě, který by 

neublížil ani mouše. Bohužel zároveň je 
taky nešikovným popletou, který i díky 

svým rozměrům občas dokáže způsobit 
pořádnou katastrofu.

99 min, český dabing, mládeži 
přístupný, 130 Kč

6. SOBOTA VE 20.00

ŠPINDL
Komedie – ČR

Tři sestry vyrážejí na hory do 
zasněženého Špindlerova Mlýna, aby si 
užily dámskou jízdu. A bude to možná 

větší jízda, než samy čekaly.
98 min, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

10. STŘEDA VE 20.00

ZTRACEN V DŽUNGLI
Dobrodružný / drama – USA

Strhující film Ztracen v džungli vznikl 
podle těžko uvěřitelného skutečného 

příběhu, ve kterém se dobrodružný výlet 
proměnil v boj o život za hranicemi 

lidských možností. V hlavní roli exceluje 
Daniel Radcliffe.

115 minut, české titulky, mládeži 
přístupný od 12 let, 110 Kč

13. SOBOTA VE 20.00

ZMENŠOVÁNÍ
Komedie – USA

Matt Damon hraje v originální komedii 
chlapíka, který se nechá s vidinou 
zbohatnutí dobrovolně zmenšit. 

Paradoxně až jako deseticentimetrový 
začne konečně pořádně žít.

135 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 12 let, 120 Kč

17. STŘEDA VE 20.00

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Historický / drama – Velká Británie

Gary Oldman jako Winston Churchill v 
příběhu o muži, který se nevzdal, i když 

okolnosti stály proti němu.
125 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 110 Kč

20. SOBOTA V 17.00

ČERTOVINY
Pohádka – ČR

Po čertech hezká pohádka Zdeňka 
Trošky. Hlavními hrdiny jsou dva 

nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří 
jsou vládcem pekel posláni za trest do 

světa, aby do měsíce přivedli každý jednu 
hříšnou duši.

101 min, mládeži přístupný, 130 Kč

20. SOBOTA VE 20.00

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI

Komedie – ČR
Komedie, ze které vyplývá, že co se týče 
lásky, tak i když je vám hrozně, i když jste 

k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát!
83 min, mládeži přístupný 

od 12 let, 130 Kč

24. STŘEDA VE 20.00

INSIDIOUS: 
POSLEDNÍ KLÍČ

Horor – USA
Čtvrtá část kultovní série Insidious: 

Poslední klíč odhalí záhadnou minulost 
vyhledávané parapsycholožky Elise.

101 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 15 let, 110 Kč

26. PÁTEK V 17.00

JUMANJI: 
VÍTEJTE V DŽUNGLI!

Dobrodružný, akční, komedie – USA
Když čtveřice školáků objeví starou 

videoherní konzoli se hrou, o které nikdy 
předtím neslyšeli, zvanou Jumanji, ocitají 
se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra 

odehrává, a doslova se stávají 
postavami, které si pro hru zvolili.
119 minut, český dabing, mládeži 

přístupný, 100 Kč

26. PÁTEK VE 20.00

LABYRINT: 
VRAŽEDNÁ LÉČBA

Akční / sci-fi – USA
Thomas se skupinkou svých přátel unikl 

z nástrah Labyrintu. Společně prošli 
zkouškou ohněm při vražedné cestě přes 
Spáleniště. Mnohokrát si mysleli, že už je 

konec, že to nemůže být horší. Přesto 
mají ty nejtěžší chvíle a nejbolestivější 

rozhodnutí teprve před sebou.
140 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 130 Kč

31. STŘEDA VE 20.00

S LÁSKOU VINCENT
Drama / životopisný / krimi / mystery – 

Velká Británie, Polsko
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi 

van Goghovi byl natočen kombinací 
hraného filmu a animace originálních 
olejomaleb. Přesněji řečeno 66 960 

originálních olejomaleb vytvořených 125 
umělci z celého světa podle 94 původních 
van Goghových děl. Jedná se o první film 

svého druhu na světě.
88 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 110 Kč

PROGRAM
v Lázních 
Bechyně s.r.o.

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

 16. 1. úterý Mr. Driver
 19. 1. pátek Mr. Driver
 20. 1. sobota Kamarádi
 23. 1. úterý Mr. Driver
 26. 1. pátek Mr. Driver
 27. 1. sobota Countrio
 30. 1. úterý Mr. Driver

LEDNOVÉ 
PODVEČERY A VEČERY 
V LÁZNÍCH

 Každé pondělí a středu je v lázních ve 
2. patře LD Olga tento program zdarma:

PONDĚLÍ 

14.00 hod. 
 Přírodní lékárna – konzultace

16.00 hod.
 Pránájáma – dýchání pro zdraví

19.00 hod.
 15. 1. Ajurvéda – umění bytí
 22. 1.  Cestování po Indii
 29. 1. Naše úžasná planeta

STŘEDA 

14.00 hod. Přírodní lékárna
16.00 hod. Pránájáma 
  – dýchání pro zdraví 
Nepotřebujete nic, žádné přihlašování, 
žádné peníze, jen být nalačno.

19.00 hod. 
vzdělávací a zdravotní program
 17. 1. Léčivé koření
 24. 1. Hudební večer
 31. 1. Akupresura s Indem 
  DrB. Sandhu – přednáška

KNIHOVNA 
V NOVÉM ROCE

Pomalu doznívá pohodová 
atmosféra Vánoc a začíná 

nový rok plný očekávání a změn. Hned 
v lednu zvolíme nového prezidenta. Velmi 
důležitý úkol a povinnost pro každého z nás! 
Knihovna se změní ve volební místnost, 
a proto nechoďte vracet ani půjčovat knížky 
v pátek 12. a 26. ledna. Jiné změny se 
v knihovně nechystají. Provoz i poplatky 
zůstávají stejné. Právě pro vás zpra-
cováváme vánoční nadílku knižních novinek 
a pořídili jsme další vyhledávané spo-
lečenské hry. Přijďte se podívat, určitě si 
vyberete.

Šťastné vykročení do roku 2018 
přejí knihovnice 



PODĚKOVÁNÍ

Městské muzeum děkuje 
všem přátelům a příznivcům za 

jejich podporu. Zvláště také těm, kteří 
přispěli do veřejné sbírky na podporu opravy 
soch světců z muzea, ať již finančně či 
darem do muzejního bazaru. Stejně tak 
děkujeme těm, kteří si z bazaru cokoli 
odnesli, snad ty roztomilé věci ještě udělají 
někomu radost (např. boxerské rukavice 
apod.). 

Poděkovat se sluší panu řediteli kulturní-
ho střediska Mgr. Štěpánu Ondřichovi, který 
technicky zajistil adventní trh, také děkujeme 
Panství Bechyně za zapůjčení stolků a v ne-
poslední řadě všem prodávajícím, kteří byli 
letos ochotni u svého stánku vést tvořivé 
dílny pro děti. 

Uplynulá sezóna v muzeu byla bohatá na 
akce i návštěvníky. Nyní nastal čas pomysl-
ného klidu, kdy je třeba věnovat se útrobám 
muzea, tedy sbírkovým předmětům a péči 
o ně. Nová sezóna bude patřit opět dětem 
a reflexi výročí dostavby bechyňského 
mostu (1928). Dále mladé výtvarné skupině, 
kterou přivede Mgr. Ivana Blažková. Ta 
zároveň v muzeu představí absolventské 
práce dětí z výtvarného oboru. Po několika 
letech se do Bechyně vrátí práce sochaře 
Antonína Suchana. V přednáškovém sále se 
znovu chceme vrátit k tématu vily a vý-
znamné domy v Bechyni. Plánů je více, ale 
netřeba vše odhalit. 

Do nového roku si přejeme příznivý vítr, 
největší radost by udělala rekonstrukce 
nového depozitu. S přáním všeho dobrého

 JJ 

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ
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+ Z KURZU TANCE 
A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY

I v letošním roce obohatili kurz zástupci 
SŠ obchodu, služeb a řemesel z Tábora.

Studenti gastronomického oboru pod 
vedením učitelky odborného výcviku Martiny 
Friedlové předvedli účastníkům kurzu 
ukázku správného stolování a vysvětlili 
i  další nástrahy společenského chování na 
veřejnosti.

Za tradičně příjemnou spolupráci moc 
děkujeme.

Jiří Beneš



+ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 
2017

7. prosince se opět po roce uskutečnily 
tzv. „Dílničky“. Akce byla hojně navštívená 
rodiči, prarodiči i žáky naší školy.

Myslím si, že se „Dílničky“ povedly, že šlo 
o velice pěknou akci.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na 
přípravě podíleli – učitelkám a učitelům, 
vychovatelkám, rodičům i žákům školy.

Všichni, kteří se pustili na jednotlivých 
stanovištích do výroby vánoční výzdoby, 
měli ze své práce jistě radost.

 Mgr. Jaroslav Matějka
ředitel školy

+ MIKULÁŠ V NAŠÍ 
ŠKOLE

Nachýlil se adventní čas a s ním přišel do 
naší školy opět Mikuláš s anděly a čerty. 
Dnes prošli celý 1. stupeň, některé děti 
statečně odříkaly básničku, některé děti 
slíbily úplně všechno a všechny děti 
samozřejmě dostaly drobný dárek.

Opět jedna zdařilá akce a já děkuji všem, 
kteří se na ní podíleli.

Mgr. Jaroslav Matějka
ředitel školy

+ MIKULÁŠSKÁ LAŤKA

Mikulášskou laťku, závody ve skoku do 
výšky, které pořádá Gymnázium Pierra de 
Coubertina, vyhrála Karolína Mášková 
výkonem 160 cm v kategorii starších žákyň. 
Blahopřejeme Karolíně k vítězství a přejeme 
mnoho dalších úspěchů.

+ Projekt VESMÍR

Konečně nastal 23. listopad 2017, děti se 
na tento den velmi těšily. Již od rána probíhal 
na naší škole projektový den – VESMÍR. 
V dopoledních hodinách jsme si povídali 
o vzniku vesmíru a naší Sluneční soustavy, 
žáci si z domova přinesli předem vypraco-
vané referáty. Poté následovala projekce na 
interaktivní tabuli.

Po jejím ukončení začal hlavní program – 
výroba Sluneční soustavy z polystyrenových 
koulí různých velikostí. Žáci pracovali velmi 

pěkně, práce se jim dařila a výsledkem je 
nádherná pomůcka do hodin přírodovědy 
nebo zeměpisu.

Následující den jsme projekt zakončili 
výletem do Planetária v Českých Budějo-
vicích. Čekal nás tu opravdu zajímavý 
program. Viděli jsme krátký dokumentární 
film a poté jsme si mohli prohlédnout noční 
oblohu, kde se nad námi otáčely hvězdy 
i  planety.

Myslím, že se nám projektový den 
skutečně povedl a žáci byli velmi spokojeni.

Jan Morkes

+ DĚTI DO BRUSLÍ

I letos se žáci naší školy zúčastnili akce 
„Děti do bruslí“. Jezdí do Soběslavi, kde se 
jim věnují profesionální instruktoři a trenéři 
bruslení. Převážná většina dětí základy 
pohybu na bruslích zvládla a já věřím, že tyto 
základy budou i nadále rozvíjet.

Dnes na závěr kurzu po zásluze dostaly 
všechny děti od místostarosty pana ing. 
Jiřího Rejlka a ode mě diplomy, které jim 
uvedené okamžiky budou připomínat.

Mgr. Jaroslav Matějka
ředitel školy

+ MIKULÁŠ V NAŠÍ 
ŠKOLE

Nachýlil se adventní čas a s ním přišel do 
naší školy opět Mikuláš s anděly a čerty. 
Dnes prošli celý 1. stupeň, některé děti 
statečně odříkaly básničku, některé děti 
slíbily úplně všechno a všechny děti samo-
zřejmě dostaly drobný dárek.

Opět jedna zdařilá akce a já děkuji všem, 
kteří se na ní podíleli.

Mgr. Jaroslav Matějka
ředitel školy



ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

VOLNÉ MÍSTO – 
UČITEL/UČITELKA 
pro 1. stupeň ZŠ

Základní škola Františka Křižíka 
Bechyně přijme učitele/učitelku pro 
1. stupeň ZŠ na plný úvazek. Nástup 
možný ihned, nejpozději od 1. 9. 2018. 
Požadujeme pedagogické vzdělání pro 
1. stupeň ZŠ, samostatnost, flexibilitu. 
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, 
velmi dobré materiální vybavení, vstřícný 
kolektiv, možnost získání služebního bytu. 
Kontakt: 381 211 032, info@zslibusina.cz.

Dále hledáme kontakty na pozici 
asistent/ka pedagoga pro možnou 
budoucí spolupráci.

+ ZHODNOCENÍ 
PROJEKTU 
„VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAMY 
PAMĚŤOVÝCH 
INSTITUCÍ DO ŠKOL“

Již v listopadovém zpravodaji zazněla 
informace, že Základní škola Františka 
Křižíka Bechyně byla vybrána Českou školní 
inspekcí do I. etapy pokusného ověřování 
„Vzdělávací programy paměťových institucí 
do škol“, kdy cílem bylo ověřit vliv zážitkové 
pedagogiky na zvýšení kvality spole-
čenskovědních předmětů na základních 
školách. Věřím, že alespoň na naší škole byl 
cíl splněn. Vždy je lepší konkrétní místo 
navštívit osobně, než si o něm jenom číst 
v časopisu, v učebnici nebo na internetu. 
Z dotace 122.500 Kč jsme navštívili tyto 
paměťové instituce: Muzeum české loutky 
a cirkusu v Prachaticích, Husitské muzeum 
v Táboře, Památník Terezín, Technické 
muzeum v Praze, Národní muzeum v Praze 
a Moravské zemské muzeum v Brně. Téměř 
všechny třídy navštívily 2 instituce. Věřím, že 
i našim žákům se tyto exkurze líbily. Od 
ledna 2018 bude spuštěna 2. etapa pokus-
ného ověřování a je velmi pravděpodobné, 
že naše škola do ní bude opět zařazena. Je 
tedy možné, že na naše žáky čekají nové 
zážitky.

Mgr. Milan Kožíšek, ředitel školy

+ CELOSTÁTNÍ KOLO 
LOGICKÉ OLYMPIÁDY

Logickou olympiádu organizuje společ-
nost Mensa, takže každé dobré umístění 
i  v  krajském kole této soutěže je velice 
ceněno. Díky 3. místům v krajském kole 
Logické olympiády postoupila naše děvčata 
Dana Mašterová (5. A) a Simona Meyerová 
(9. A) do celostátního kola této soutěže. 
Celostátní kolo proběhlo 27. 11. 2018 
v Míčovně Pražského hradu a naše děvčata 
se v celostátní konkurenci opět neztratila. 
Danuška se umístila na 52. místě a Simča si 
vybojovala nádherné 14. místo v celé 
republice. 

Nedlouho po tomto skvělém úspěchu 
vyhrála Simona Meyerová okresní kolo 
soutěže Přírodovědný klokan. V této soutěži 
naši školu reprezentovala ještě Hanka 
Marková (5. místo v okresním kole) a Verča 
Filipová (8. místo v okresním kole). Za 
vzornou reprezentaci naší školy si všechna 
děvčata zaslouží velkou pochvalu a poděko-
vání.

Mgr. Milan Kožíšek, ředitel školy

+ PORTO 
1. – 25. 11. 2017

Náš první výjezd do Porta se přiblížil. 
Studentky Miroslava Hadová, Eliška Bečko-
vá, Jana Babická, Klára Pavlovcová, Mi-
chaela Šatopletová a Nikola Kubátová ve 
škole zmapovaly naše vyučované postupy 
v grafických technikách a po obdržení pro-
gramu z portugalské strany jsme se začaly 
těšit na práci, která nás čeká v partnerské 
škole.

Po všech přípravách a balení jsme se 
potkaly na letišti. Veškeré odbavení proběh-
lo dobře, let do Lisabonu také. Jen po 
přistání nás trochu zaskočilo dvouhodinové 
zpoždění letu do Porta. Ale i to se dalo přeč-
kat. Konečně jsme přistály v Portu, stejně 
jako všechna naše zavazadla. Objednaná 
společnost nás dopravila přímo k hostelu, 
naše cestování tak bylo u konce – neděle, 
asi půl druhé v noci.

Coolhostel je v centru Porta, do školy 
jsme chodily asi půl hodiny. Escola Artistica 
de Soares dos Reis se nachází ve čtvrti 
Antas. Pojme okolo devíti set žáků, učitelů je 
snad dvě stě. Je to poměrně moderní 
budova s dobrým současným vybavením, 
ale také velmi hodnotným zázemím starších 
strojů a technologií, které jsou již historií, 
nicméně stále funkční. A to byl pro nás velký 

přínos – různorodost technologických postu-
pů, propojení moderních i těch tradičních.

Měly jsme tak možnost vyzkoušet si práci 
v sazárně s knihtiskem. Kdo si jednou může 
zkusit skládat kovové nebo dřevěné litery do 
slov, hledat správné výplňky a proklady, ten 
už jednou provždy porozumí mnoha termí-
nům z knihtisku a sazby, které byly do té 
doby složitými pojmy. Tiskly jsme na příklo-
povém lisu, ale sledovaly i práci knihtis-
kového archového kotoučového stroje. 

Ve lmi  za j ímavou techn ikou by la 
kyanotypie – vyvolávání prostřednictvím 
reakce železitých solí na světlo. Vznikají 
krásné modré obrázky, podobné fotogra-
mům.

Díky práci ve fotolaboratoři si studentky 
mohly ujasnit i postupy v klasické fotografii. 
Nejprve vytvářely fotogram, podruhé zvět-
šovaly snímek z negativu, vyvolávaly, 
ustalovaly.

Zcela nový byl pro nás postup při 
vytváření tisku z hloubky, především leptání 
pomocí elektrolýzy. Postup byl zajímavý, ale 
výsledky trochu nejisté. Nezbývá, než vše 
zkoušet dál po návratu domů.

V sítotisku jsme viděly mnoho různých 
přístupů – jak přípravy tiskové formy, tak 
i tisku, a to na různé materiály. Vyzkoušely 
jsme si tisk jednou barvou na obkladačky 
i soutisk tří procesních barev.

U ofsetového stroje bylo možno pochopit, 
kam se posunula litografie. To je technika, 
kterou jsme náš pobyt ve škole uzavřely.

Kromě práce v grafických dílnách jsme 
měly možnost poznat Porto a trochu i jeho 
okolí, pobřeží oceánu a přímořské rybářské 
městečko Matosinhos, údolí řeky Douro 
a městečko Régua, vinné sklepy rodinné 
firmy Graham’s, která vyrábí již více než sto 
let portské víno, museum sochařství a kláš-
ter ve městě Santo Tirso s výstavou fotografií 

portugalského fotografa Jorge Moldera, 
moderní prostory musea Seralves v Portu, 
které vystavuje především současné umění. 
Samo Porto je velikou přehlídkou nádher-
ných obrazů. Uličky s vysokými domy, často 
opatřenými různobarevně vzorovanými 
obklady, mnoho kostelů zdobených typic-
kými azulejos, bílými obklady s figurálními 
motivy malovanými kobaltem, v kombinaci 
s barokními kamennými prvky působí i ve 
své mohutnosti velmi přívětivě. Řeka Douro 
je lemovaná rybáři a loďkami, lidé na jejích 
březích tráví rádi spoustu času.

Portugalci jsou velmi milí a přátelští lidé. 
Jsou bezprostřední a ochotní poradit, 
pomoct, vyhovět, dobře vám uvařit. Nebo se 
prostě dají do řeči a chtějí si jen tak 
popovídat... 

Domů jsme odletěly jen s dobrými 
vzpomínkami a přáním se ještě někdy do 
Porta vrátit.

Mgr. Marta Kotková, 
koordinátorka projektu

+ PŘEDNÁŠKA ROMANA 
POVALY

V úterý 28. 11. 2017 proběhla preven-
tivní protidrogová přednáška Romana 
Povaly pro první ročníky. Roman Povala je 
lektor, který dokáže navodit odlehčenou 
atmosféru, zároveň konfrontuje nitro stu-
dentů se svým poselstvím. Chci vystihnout 
záměr přednášejícího a přemýšlím, jestli je 
záměr obsažen v ukázce toho, jak zhoubné 
a bolestné mohou být drogy a život zá-
vislého. To vše Roman Povala studentům 
sděluje, ale hlavní záměr je skrytý v jeho 
opravdovém zájmu o lidi kolem sebe. On 
chce studentům za dvě vyučovací hodiny 
vštípit principy, které učiní jejich život natolik 
bohatý a zajímavý, že bude pro ně bláhový 
únik v drogách absolutně nezajímavý. Nuda 
je stav, který je důsledkem mých vlastních 
postojů, rozhodnutí. Přednáška končí, ale 
život každého může být pestrý, inspirující 
v dobrém druhé.

Mgr. Otakar Novák
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BECHYŇŠTÍ 
RYBÁŘI 
INFORMUJÍ

Vážení rybářští přátelé, 

na prahu nového roku a tedy i nové 
rybářské sezóny si Vám dovoluji sdělit 
několikero potřebných informací:

• Výše členského příspěvku (známka) 
a  cena povolenky pro rok 2018 doznává na 
základě rozhodnutí výroční konference 
Jihočeského územního svazu změn. Cena 
známky pro dospělé byla navýšena na 
500 Kč, cena územní povolenky na 
1.500 Kč, celosvazová povolenka vás přijde 
na 2.100 Kč. Zápisné pro nové členy zůstává 
na částce 600 Kč pro dospělého člena, 
dorost zaplatí 300 Kč. Členský příspěvek na 
úhradu za neodpracované brigádnické 
hodiny (10 hodin) byl rozhodnutím výboru 
navýšen na 750 Kč. Členský příspěvek 
a úhradu za neodpracované brigádnické 
hodiny je nutné zaplatit nejpozději do konce 
dubna 2018 v klubovně MO ČRS Bechyně. 
Prosím, pozor – pakliže v tomto termínu 
členský příspěvek neuhradíte, přestáváte 
být platným členem ČRS! V klubovně pro 
Vás budeme k dispozici vždy v neděli 7., 14., 
21., a 28. ledna, dále 4., 11., 18., a 25. února, 
pokračovat budeme 18. března a 29. dubna 
2018. Výdejní hodiny jsou stanoveny v  roz-
mezí od 8.30 do 11.00 hodin a současně 
budou vydávány i povolenky. Evidence 
členské základny a výdeje povolenek je 
v roce 2018 prováděna výhradně pro-
střednictví on-line elektronického systému 
LIPAN. Při výdeji vás požádáme o laskavé 
oznámení případných změn osobních údajů. 
Výdej zajišťuje a provádí jednatel orga-
nizace – pan Jaromír Lang, který vám 
ochotně sdělí potřebné informace na 
telefonním čísle: 604 489 025.

• Prosím, zkontrolujte si platnost vašeho 

státního rybářského lístku – pakliže budete 
potřebovat nový, ochotně vám ho vydají na 
městském úřadě v místě vašeho trvalého 
bydliště. Jste-li držitelem platného průkazu 
ZTP/P, určitě ho přineste k výdeji povolenky 
na uplatnění požadované slevy. Dovoluji si 
připomenout, že věková hranice pro osvo-
bození od brigádnické povinnosti je pro pány 
stanovena na 63 let (ženy brigády nehradí). 
Pokud pobíráte starobní důchod dříve, 
přineste si laskavě potřebné potvrzení. 

• Prosím, nezapomeňte, že nejzazší 
termín pro odevzdání řádně vyplněného 
úlovkového lístku za rok 2017 je stanoven 
k 15. lednu 2018. Pakliže k osobnímu 
odevzdání nenajdete čas, lístek můžete 
vhodit do poštovní schránky u klubovny 
MO ČRS. 

• Rádi přivítáme nové zájemce o práci ve 
výboru, rybničním odboru a v rybářské 
stráži. Svůj zájem laskavě sdělte jednateli 
organizace, anebo hospodáři – panu Jakubu 
Márovi, tel: 608 654 200.

• Školení nových zájemců o členství 
v ČRS proběhne podle vašeho zájmu – 
o chystaných termínech vás budeme infor-
movat.

• V neděli 25. března 2018 od 08:30 hodin 
se v restauraci Lázně Bechyně koná výroční 
členská schůze MO ČRS Bechyně. Dovoluji 
si připomenout, že se jedná o schůzi volební, 
kdy bude volen nový výbor organizace na 
období následujících čtyř let. Prosím o hoj-
nou účast a o návrhy na složení výboru.

• Všechny rybáře, jejich rodinné pří-
slušníky a přátele srdečně zveme na tradiční 
rybářský ples, který pro vás připravujeme na 
sobotu 17. února 2018 v kulturním domě 
v Bechyni. Zahraje žádaná kapela MIDI, 
přichystali jsme bohatou tombolu, (v té malé 
vyhrává každý z jednoho tisíce lístků) 
a vymýšlíme pro vás i atraktivní půlnoční 
překvapení. Rádi přivítáme příspěvky spon-
zorů, prosím, kontaktujte hlavního organi-
zátora plesu – pana Stanislava Verzicha, tel: 

605 123 104. Předprodej lístků bude zahá-
jen 8. ledna 2018 prostřednictvím on-line 
systému Kulturního střediska města Bechy-
ně na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD, 
městské knihovně a muzeu. Cena lístku 
v předprodeji čítá 150 Kč, na místě konání 
180 Kč.

• Veškeré informace o aktuálním dění 
v bechyňské rybařině, kontakty na jednotlivé 
členy výboru, termíny brigád, školení, výlovů 
atp. najdete na nových webových stránkách 
– www.rybaribechyne.cz .  Prosím, 
prostřednictvím stránek nám zasílejte vaše 
podněty, návrhy, pochlubte se svými úlovky 
a využijte možnosti inzerce v rybářském 
bazaru. 

Do roku 2018 přeji pevné zdraví vám, 
i vašim blízkým, klid, pohodu a hezké chvilky 
u vody.

S pozdravem Petrův zdar!

Ivan Horňák, 
předseda MO ČRS Bechyně

Vážení spoluobčané,

ve dnech 21. 10. a 4. 11. se na chovných 
rybnících naší bechyňské organizace usku-
tečnily výlovy. Na břehu se sešlo mnoho 
přátel rybářského cechu, přihlížejících z řad 
veřejnosti, ale také dětí z našeho rybářského 
kroužku. A co více – přálo nám i krásné 
počasí, a tak samotné výlovy probíhaly 
v klidném tempu a přátelském prostředí. 
Navíc se nám podařilo dosáhnout dobrého 
výsledku odchovaných ryb, a to téměř 3 tuny 
kapra, 0,4 tuny bílé ryby a necelých 800 kusů 
štiky. Všechny vylovené ryby byly vysazeny 
do našich revírů Lužnice 2 a Smutná 1, takže 
se můžete v novém roce těšit na krásné 
zážitky u vody. 

Všem zúčastněným děkuji a přeji úspěš-
ný rok 2018.

Petrův zdar!

Váš hospodář MO ČRS Bechyně 
Jakub Mára

+ DALŠÍ DĚNÍ VE ŠKOLE

Podzimní maratón burz a propagačních 
akcí skončil v Českých Budějovicích účastí 
školy na veletrhu Vzdělání a řemeslo 2017. 
Druhý den veletrhu proběhla celostátní 
soutěž v ateliérové fotografii. Velkou radost 
nám udělali naši zástupci. Jan Tuháček 
(4.M) soutěž vyhrál, Marina Kizilova (4.M) 
skončila na druhém místě. Gratulujeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci školy.

28. 11. 2018 navštívili naši studenti 
v Divadle Oskara Nedbala v Táboře divadel-
ní představení Romance pro křídlovku 
a výstavu v Radniční výstavní síni. Tuto akci 
zorganizovala Mgr. Ludmila Krůčková. 

Na konci listopadu proběhla uzávěrka 
přihlášek do prvního kola talentových 
zkoušek pro školní rok 2018/2019. Příjemně 
nás překvapil nárůst zájmu, ale nechceme 

+ DENÍK PSANÝ 
GRAFIKOU

Po úspěšné spolupráci s portugalskou 
školou Escola Artistica de Soares dos Reis 
v Portu v letech 2014 až 2016 v rámci 
Erasmus+ KA2 Projekty spolupráce se nám 
podařilo navázat programem Erasmus+ 
KA1 Projekty mobility osob v odborném 
vzdělávání.

Naše spolupráce se tedy posunula od 
společných úkolů a vzájemných krátkodo-
bých návštěv k odborně zaměřeným 
pobytům našich studentů v partnerské škole. 
Tento projekt se týká pouze letošního 
školního roku 2017/2018. Je připraven pro 
studenty oboru grafický design, je sestaven 
ze dvou čtrnáctidenní pobytů vždy šesti 
studentů a jednoho doprovázejícího učitele. 
Reálně se dotkne minimálně dvanácti 
studentů.

Název projektu je Deník psaný grafikou. 
Náplní je tedy především grafika, a to jak ve 
své volné formě (grafické výtvarné techniky, 
typografie, fotografie, kresba), tak v užité 
(brožura, plakát, autorská kniha). Studenti, 
kteří se zúčastní mobility, se budou zabývat 
mapováním a porovnáváním grafických 
výtvarných technik na SUPŠ Bechyně 
a EASR Porto. Cílem je dojít k rozšíření 
možností grafické tvorby v naší škole díky 

praktické zkušenosti a poučení ve škole 
partnerské. Studenti absolvující mobilitu si 
tak budou moci osvojit nové dovednosti a ve 
spolupráci s učiteli odborných předmětů se 
pokusit nové techniky nebo třeba jen jiné 
postupy uplatnit ve stávající výuce.

Mgr. Marta Kotková, 
koordinátorka projektu

nic přeceňovat. Těšíme se na všechny, kteří 
přijdou 3. a 4. 1. 2018 ke zkouškám.

V rámci dlouhodobé spolupráce naší 
školy s bechyňským Domovem pro seniory 
proběhlo 30. 11. 2017 tradiční vánoční 
tvoření. Na tuto akci jsme se velice těšili, 
neboť každoročně povídání, historky a zdo-
bení adventních věnců navodí tu správnou 
předvánoční atmosféru. Akce, kterou 
zorganizovala vychovatelka Jiřina Korecká, 
se zúčastnily studentky Karolína Novotná, 
Tereza Dostálová, Natalia Komarova, Anna 
Zátopková, Karolína Šimková. 

Dovolujeme si také upozornit bechyň-
skou veřejnost a návštěvníky Bechyně, že 
do konce ledna 2018 potrvá již tradiční 
adventní výstava výtvarné skupiny Devět+ 
a jejích hostů v Galerie Galvína a ve školní 
Galerie Na chodbě výstava fotografií Lenky 
Hatašové Od rozštěpu k úsměvu. 

Také musím uveřejnit jednu opravu. 
V minulém MZ jsem uvedl mylně příjmení 
naší studentky, která skončila na druhém 
místě točířské soutěže. Jde o Marii 
Kučerovou, které se tímto omlouvám. 

Ředitelství školy děkuje všem, kteří se 
podíleli na aktivitách školy, institucím, které 
s naší školou spolupracují, a přeje krásný 
nový rok 2018.

Jiří Novotný, 
SUPŠ Bechyně
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+ CO VĚDĚL BEDŘICH 
SMETANA...

Mezi námi smrtelníky se snad nenajde 
takový zapšklý morous, jenž by z duše 
upřímně nenáviděl tak výsostně ušlechtilý 
dar, jímž je hudba a hudebnost. Patrně 
každý člověk, i ten obdařený absolutním 
hudebním „hluchem“, si rád zanotuje pár 
taktů. Byť toliko úkradkem, potajmu. Při 
ranním holení či osobní hygieně v koupelně. 
Zážitek, arciže neporovnatelný se zpěvem 
amatérským, skýtá umění hlasu pěvecky 
disponovaného a náležitě školeného. 

Na samém sklonku loňského roku, 7. XII. 
2017, jsme v místním DpS uvítali vzácnou 
návštěvu. Z krajského města k nám přibyli tři 
mladí sólisté Jihočeské opery – sopranistka 
Jana Málková, mezzosopranistka Miroslava 
Veselá a lyrický tenor Tomáš Maliniak. 
O klavírní doprovod se postaral Mikoláš 
Troup. Na setkání, ovšemže, nepřivezli 
s sebou Verdiho „Traviattu“ či „Únos ze 

serailu“ od Wolfganga Amadea Mozarta, 
nýbrž, jak slavnostnímu času adventu sluší, 
ošatku těch nejkrásnějších melodií zpravidla 
spojených s tématikou Vánoc. 

V úvodu zazněla velebně skvostná arie 
„Ave Maria“ od Charlese Gounoda, v citu-
plném podání Jany Málkové. Předvánoční 
„nadílka“ pokračovala příspěvkem Tomáše 
Maliniaka. Z cyklu Večerní písně Bedřicha 
Smetany vybral „Nekamenujte proroky“. 
Miroslava Veselá se představila s dalším 
klenotem, jímavou, vznosnou písní „Panis 
angelicus“ od Césara Francka. Nadělování 
pokračovalo „Intermezzem“, arií z jedno-
aktové opery Pietra Mascagniho Cavalleria 
rusticana. Opět Jana Málková připojila 
nádherně klenutou, vroucně a cituplně 
interpretovanou kompozici „Andělé v té 
noční kráse“. 

Žánrovou změnu představovaly Frimlova 
„Rose Marie“ ze stejnojmenné operety, 
oblíbená „Purpura“ se semaforské dílny 
Suchého a Šlitra či tradicionál „Amazing 
Grace“, známý z verze Karla Gotta jako „Už 
z hor zní zvon“. Ve finále se ujal sbor všech 
tří sólistů zpěvu koled. Zazněly mj. „Tichá 
noc – Stille Nacht“, „Narodil se Kristus Pán“, 
„Veselé vánoční hody“ či „Nesem´ vám 
noviny“. 

Věru, hudba je lékem duše. Konejší ji, 
když je rozbolavělá. Ostatně, muzikoterapie 
je i populární terapeutickou metodou. 
A právě takovou prospěšně léčivou psycho-
pilulku, navíc bez vedlejších účinků, zname-
nala návštěva pěvců českobudějovické 

opery u nás v DpS. Byla vskutku důstojným, 
neboť duchovně oblažujícím, pokračováním 
slavnostní atmosféry adventu. Trojici 
interpretů i doprovázejícího klavíristu prá-
vem odměnil potlesk hojně přišedších 
seniorů v sále jídelny. Budiž umělcům vzdán 
dík a vedení DpS taktéž za zprostředkování 
neobyčejného kulturního zážitku. Koncert 
představoval důkaz, že výrok Bedřich 
Smetany „ v hudbě život Čechů“, pronesený 
v květnu 1868 při kladení základního 
kamene ND, ani přes propast desítek let 
nezmatněl a nepokryla jej patina za-
pomnění.

+ PŮJDEM SPOLU DO 
BETLÉMA...

 
Slavnostní doba vánočních svátků je 

nedílně spojena s dodržováním lidových 
obyčejů. Náleží k nim i rozsvěcování 
betlémů. Betlémy, též jesličky, představují 
plastické zobrazení scény narození Pána 
Ježíše Krista. Byly a jsou vytvářeny z roz-
ličných materiálů. Mohou být dřevěné, 
keramické, papírové, perníkové... 

V kontextu lidové tvorby znamenají 
zvláštnost, jsouce dobově podmíněny 
časem vánočním. Dříve bývaly ozdobou 
v každé domácnosti. V současnosti se 
rozžínají již sporadičtěji, spíše v rodinách 
s hlubší a dlouhou tradicí víry. Takovou 
duchově formovanou rodinou byla i rodina 
pana Jana Brandejse, bechyňského rodáka. 
Pamětníci si možná vzpomenou, že jeho 
rodiče bydleli v dolním rohu náměstí T. G. M., 
před vstupem do zámeckého parku napravo, 
v objektu bývalé pošty. Pan Brandejs nyní 
žije v Českých Budějovicích, ale k Bechyni 
má vztah stálý. Pojí ho netoliko vzpomínky, 
leč čas od času se sem i navrací. Podstatnou 
část jeho sbírky betlémů lze si prohlédnout 
na loni otevřené výstavě v městském 
muzeu. Pravda, jsou skromnější a menší, 
méně okázalé, než tuzemské historicky 
cenné skvosty, jimiž jsou celodřevěný, 
vyřezávaný Proboštův třebechovický betlém 
nebo turisticky vděčné Krýzovy jesličky. Dílo 
punčochářského mistra Tomáše Krýzy 
náleží k nejnavštěvovanějším expozicím 
muzea v Jindřichově Hradci. Pro zajímavost, 
od roku 1998 jsou zapsány i v Guinnessově 
knize rekordů jako příklad největšího 
mechanického lidového betlému na světě.

Jak mi pan Brandejs řekl při osobním 
rozhovoru na instalaci výstavy, ušlechtilému 
koníčku, tedy tvorbě a sestavování betlémů,  

se začal věnovat až po svém odchodu do 
důchodu. Přes léto je sestavuje na chalupě, 
za dlouhých zimních večerů doma, v Budě-
jovicích, místo televize. Základ, barevnou 
předlohu, vystřihne z běžně prodávaných 
obrázkových sešitků. Poté jednotlivé motivy 
podlepuje kartonem a sestaví do výsledné-
ho panoramatického tvaru na polystyrénový 
podstavec. Kompletace mu trvá, s pře-
stávkami, přibližně dva až tři dny.

Muzeální expozice představuje asi čtvrt 
stovky jeho dílek. Nalezneme mezi nimi 
repliky kreslených betlémů renomovaných 
umělců, výtvarníků Josefa Lady, Josefa 
Weniga, Karla Franty či taktéž českobu-
dějovické malířky Renaty Štolbové. Ceněná 
jsou rovněž kreslená leporela jesliček Voj-
těcha Kubašty. Výstava dále přináší i kopie 
lidových betlémů z Třešti, Horažďovic, 
Velešína nebo Příbrami. Prohlédnout si 
můžeme též jesličky hanácké, soukenické či 
kuriozitu – pouštní betlém s velbloudy. 

Ojedinělou příležitost probíhající výstavy 
jsme využili téměř na samém sklonku 
loňska, 19. prosince 2017, také my, senioři 
z místního DpS. Vypravili jsme se, nikoliv 
snad za humna, až do vzdáleného Betléma, 
nýbrž toliko do Městského muzea.

Se zájmem jsme si expozici prohlédli a ob-
divovali nejen tvůrčí um pana Brandejse, leč 
i jeho trpělivost a pečlivost. Výstava 
bezpochyby každého zaujala a líbila se. Na 
zpáteční cestě si možná někteří z nás i maně 
zanotovali – právě koledu „Půjdem spolu do 
Betléma”.

Děkujeme tudíž ředitelce muzea paní 
Mgr. Janáčkové a jejím spolupracovnicím za 
vlídné přijetí, panu Brandejsovi za nevšední 
zážitek a vedení DpS, resp. programové 
koordinátorce Mgr. Marušce Ondřichové, za 
jeho zprostředkování. Vám ostatním lze 
výstavu jen doporučit. Potrvá už jen krátce, 
do 5. ledna 2018.  

+ KDO NEZPÍVÁ 
(KOLEDY), NENÍ 
ČECH...

S heslem „Ten, jenž chvíli stál, už zůstává 
opodál“, senioři v místním DpS rádi přijali 
účast v projektu „Česko zpívá koledy“. Tato 
vskutku bohulibá akce, pořádaná vydava-
telstvím Vltava Labe Media a Českým 
rozhlasem, se konala posedmé. 

Na jihu Čech se ve středu, 13. prosince 
2017, přesně úderem 18. hodiny večerní, za 
soumraku, rozeznělo zpěvem přibližně 140 
rozličných subjektů a míst. V rámci celé 
České republiky bychom zaznamenali téměř 
tři čtvrti tisíce improvizovaných, většinou ad 
hoc sestavených, pěveckých těles, čítajících 
okrouhle 120 tisíc pěvců.

Náš smíšený chór seniorský ve stře-
dečním dopoledni na zvukové, či spíše 
hlasové, zkoušce naladil „aparaturu“ v hrdle 
skrytou, upřesnil repertoár a připravil se na 
šestou večerní. Na dvorku, v atriu pod 
pergolou, zněly tituly např. Nesem vám 
noviny, Narodil se Kristus Pán a Pásli ovce 
Valaši nebo oblíbené Rolničky, rolničky 
(Jingle Bells). Kolední pásmo uzavřely 
neméně populární Vánoce, vánoce při-
cházejí. 

Pravda, novou českou superstar jsme 
mezi námi nenalezli, leč namísto toho si 
prožili krásný večer. Zahřál nás netoliko 
podávaný punč, nýbrž radostiplný pocit ze 
společného zpívání pěkných koled. 

Se sedmým ročníkem jsme se tedy 
rozloučili, a že se všichni těšíme na osmý 
ročník skvělého nápadu „Česko zpívá 
koledy“, není nutno dodávat... 

autorem článků z DpS 
je pan Karel Klaška
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+ ODBOR KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ 
V BECHYNI OSLAVÍ 
100 LET OD SVÉHO 
ZALOŽENÍ

Rok 2018 bude rokem velkých výročí. 
V prvé řadě budeme slavit 100 let od vzniku 
Československé republiky. Zároveň bude 
Klub českých turistů (dále jen KČT) slavit 
130 let od svého založení. A k tomu se 
důstojně přiřazuje i oslava 100 let od 
založení jednoho z odborů KČT – odboru 
Bechyně.

KČT byl založen v Praze v roce 1888. 
Stalo se tak konkrétně na ustavující valné 
hromadě, která se konala dne 11. 6. 1888 
v Měšťanské besedě. Již v programovém 
prohlášení, vydaném po zmíněné ustavující 
valné hromadě, proklamoval KČT, že 
postupně budou zakládány odbory klubu ve 
všech městech a obcích, tehdy Českého 
království, kde k tomu budou podmínky. 
V  následujícím roce proto vznikly první čtyři 
odbory v Rychnově nad Kněžnou, v Mělníce, 
v Berouně a v Jilemnici. Do začátku 1. svět. 
války měl KČT již téměř 50 odborů. Během 
války poklesl počet členů v důsledku odvodů 
mužů do armády. Tím došlo i k poklesu 
aktivit většiny odborů, některé dokonce 
zanikly. Naproti tomu, jakoby zázrakem, 
během války tři nové odbory vznikly: odbor 
Heřmanův Městec, Německý (dnes Havlíč-
kův) Brod a odbor v Bechyni. O tom, jak 
k tomu došlo, Vám vylíčíme dnes a potom ve 
dvou dalších následujících vydáních Be-
chyňských listů. Nakonec Vás v dubnu 
pozveme na akce konané k výročí odboru 
Bechyně, které proběhnou v červnu 2018. 
Budete-li se ptát, proč se oslavy budou konat 
zrovna v červnu, když odbor v Bechyni byl 
založen již v lednu 1918, pak je to proto, že 
v  rámci oslav chceme pozvat větší množství 
turistů z jiných částí Česka a ukázat jim 
Bechyni a její okolí v nejkrásnějším ročním 
období.

Odbor KČT Bechyně byl založen ustavu-
jící valnou hromadou dne 13. ledna 1918. 
Bylo to tři čtvrtě roku před koncem války, kdy 
již některé dříve založené odbory přerušily 
svoji činnost, kdy konání jakýchkoliv výletů 
bylo znemožněno, protože již téměř nejez-
dily vlaky a byla potravinová krize. Přesto 
došlo k založení odboru v Bechyni. A proč 
k tomu došlo jsme postupně zjistili z histo-
rických podkladů, zejména z článků a aktua-
lit otištěných v klubovém časopise s názvem 
ČASOPIS TURISTŮ, který klub vydával již 
od roku 1889. Vychází dodnes pod názvem 
TURISTA (je to jedno ze dvou nejstarších 
českých periodik). 

Založení odboru v Bechyni zřejmě inicio-
val člen hlavního výboru KČT v Praze, JUDr. 
Hrubant, který jezdil do Bechyně, znal se 
s  knížetem Paarem a přesvědčil ho o vhod-
nosti podpory takového spolku. Ostatně 
v  bezprostředním sousedství, na táborském 
panství hraběte Jana Harracha, takovou 
podporu dostal odbor v Táboře (zal. 1893). 
Hrabě Jan Harrach byl prvním z české 
šlechty, který pochopil význam takového 
klubu pro rozvoj vzdělanosti, vlastenectví 
a sociálního stavu české společnosti. Byl za 

to již v roce 1892 
jmenován prvním 
čestným členem 
KČT. 

Kníže Paar vznik odboru 
v  Bechyni podpořil. To vidíme již 
ve složení prvního zvoleného 
výboru odboru Bechyně: předse-
da prof. c. k. Keramické školy 
Eduard Hauptmann, místopřed-
seda Rudolf Franzl,. c.k. knížecí 
lesmistr, jednatel Ing. Karel 
Hineis, ředitel c. k. Keramické 
školy, pokladník JUDr. Rudolf 
Vondrák, c. k. soudce, členové 
výboru František Kraus, stavitel, 
starosta města Bechyně, Karel 
Plaňanský, majitel realit. Náhrad-
níci: František Novák, knížecí 
lesní kontrolor a Jan Esch, knížecí 
lesný. Přehlížitelé účtu: Antonín 
Procházka, správce městské spo-
řitelny a Julius Vogel, c. k. pošt-
mistr. Prof. Eduard Hauptmann 
byl již dříve starostou Sokola 
Bechyně. Nový odbor měl na 
počátku 19 členů. 

Již na ustavující valné hromadě byly 
navrženy hlavní úkoly odboru v nejbližším 
období: pořádání výletů do okolí Bechyně, 
vybudování nových pěších stezek z Bechy-
ně do Dobronic a z Bechyně do Příběnic. Do 
Příběnic vybudoval na levém břehu Lužnice 
pěší trasu odbor Tábor již v roce 1900. Ten 
plánoval její prodloužení z Příbenic do 
Dobronic (na tomto úseku bylo nutno zajistit 
u Stádlece přívoz, aby cesta přešla na pravý 
břeh Lužnice, dnes je tam historický 
Stádlecký řetězový most). Novým odborem 
plánované stezky měly tím pádem umožnit 
prodloužení celé trasy z Tábora až do Týna 
nad Vltavou, respektive k soutoku Lužnice 
s Vltavou. Jako vzdálenější úkol si bechyňští 
turisté stanovili opravu zříceniny hradu 
v Dobronicích. 

Ve všech výše uvedených směrech pak 
započaly práce: nejprve byla realizována 
tzv. Franzlova stezka z Bechyně do Týna 
nad Vltavou. Nejobtížnějším místem na této 
trase byl ochoz kolem skály pod Obůrkou, 
naproti ústí Židovy strouhy. Ten byl tehdy 
řešen dřevěnými, pevně zakotvenými 
pontony, které ovšem musely být před zimou 
po vodě přesunuty na jiné místo a tam 
vytaženy na břeh. Později bylo toto pracné 
řešení nahrazeno ocelovou lávkou, nad 
vodou zakotvenou do skály. Tato lávka 
slouží dodnes a většina z Vás ji dobře zná. 
Druhým problematickým místem byl pře-
chod Bilinského potoka u osady Vesce. Tam 
musel být tehdy vybudován dřevěný most, 
který byl později nahrazen mostem železo-
betonovým, umožňujícím i jízdu lehkých 
motorových vozidel. Říkalo se mu přesto 
i nadále turistický most.

Potom na výroční schůzí odboru Bechy-
ně člen výboru Jan Esch navrhl, že se sám 
ujme zajištění úseku cesty z Bechyně do 
Dobronic. Ten vyžadoval postavení více než 
900 m dlouhých opěrných zdí, na sucho 
složených z velkých kamenů. Jen tak se daly 
překonat velké výškové rozdíly, které na 
cestě byly u každého příčného údolí 
s vodotečí směřující do Lužnice. Bylo nutno 
sejít s cestou dolu, postavit krátkou lávku 

a znovu vystoupat nahoru. Od počátku se 
vědělo, že veškeré stavby ze dřeva, které 
stojí níže než 4 m nad hladinou řeky, budou 
s vysokou pravděpodobností každý druhý 
rok zničeny povodňovou vlnou. Tento úsek 
cesty lužnickým údolím se podle jejího 
tvůrce jmenuje Eschova stezka. 

Díky příspěvku odboru KČT Bechyně se 
tak dokončila celá cesta z Tábora k soutoku, 
která vzhledem ke krásám a romantice 
celého hlubokého skalnatého údolí, byla 
turisty hodnocena ještě výše, než byla 
hodnocena tehdy obdivovaná stezka podél 
Jizery ze Semily do Železného Brodu, tzv. 
Riegerova stezka. Předností stezky podél 
Lužnice byl hlavně absolutní klid po celé 
trase z Tábora až k Vltavě. Na rozdíl od údolí 
Jizery zde nejezdil vlak a ani výhledově se 
s ním zde nikdy neuvažovalo.

Potom se bechyňští turisté pustili do 
opravy zříceniny hradu Dobronice. Ale o tom 
a dalších projektech odboru si povíme více 
až v dalších číslech Bechyňských listů.

Ing. Jan Havelka

Z historie

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

Národní podniky Domácí potřeby a n.p. 
Textil Písek, sdružily společně finanční 
prostředky pro výstavbu moderního ob-
chodního střediska – obchodního domu na 
hlavní třídě ve Fučíkově ulici, pro který byly 
koncem loňského roku zahájeny přípravné 
bourací práce a odkliz bývalého obchodu 
K. Kvasničky. Hledá se vhodný název pro 
obchodní dům. Prvý nápad patřil ženě 
pana Petra Voka z Rožmberka – Zuzaně 
Vojířové. Snad to tedy bude ZUZANA.

Došlo k znečištění řeky Lužnice a tím 
i k znečištění hlavního zdroje pitné vody 
pro celé město. Dle údajů a informací 
vznikl problém vypuštěním části rybníka 
v horní části povodí Lužnice – Nežárky, 
kde rybník Malíkovský, sloužící jako 
usazovací nádrž pro škrobárenské vody.

Vybral Martin Gärtner
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*) nehodící se škrtněte

Jste sluchově postižení?
Navštivte nás v roce 2018 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob, 
Poradenské centrum Tábor za vámi přijede: 

Dům s pečovatelskou službou, Školní 1009  9.30–11.00 hod.
Domov pro seniory, Na Libuši 999  11.15–12.45 hod.

Termíny:  23. 1., 27. 3., 29. 5., 28. 6. (čtvrtek), 25. 9. (čtvrtek), 20. 11.

Ř Poradíme Vám a zprostředkujeme kontakty na firmy zajišťující 
kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově postižené

Ř Zprostředkujeme opravy kompenzačních pomůcek a sluchadel ve 
spolupráci se specializovanými firmami

Ř Máte možnost si zapůjčit sluchadla po dobu opravy
Ř Zakoupit si baterie do sluchadel, tvarovky a další příslušenství ke 

sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce a další 
příslušenství)

Ř Vyměníme Vám hadičky k individuální tvarovce, vyčistíme tvarovky 
v ultrazvukové čističce

K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek pro osoby se 
sluchovou vadou a brožury. Tipy a rady pro sluchově postižené.

TICHÁ ZAHRADA

Článek včelařovy ženy z pro-
sincového výtisku MZ vzbudil 
kladné ohlasy u části čtenářů 

a  mně byla předána pomyslná štafeta 
v psaní dalšího příspěvku. Nejsem jen 
včelařova žena, ale i včelařova dcera, 
včelařky vnučka atd. Včely žily vedle naší 
rodiny nejméně po čtyři generace a byly to 
také ženy, které se včelaření aktivně 
věnovaly. Odtud asi pramení moje úcta, res-
pekt a obdiv k těmto malým, leč užitečným 
tvorům. Svou vážnost mezi živočichy může 
vyjadřovat i to, že o včelách nikdo neřekne, 
že chcíply, ale že umřely. Když v roce 2005 
napadl naše včelstvo parazit Varroa 
destroctor, včelín smutně zel prázdnotou. 
Zahrada ztichla, jakoby to ani nebyla naše 
zahrada.

V tomto kritické období přišel můj muž, 
začínající včelař, který obnovil včelařskou 
tradici, a v naší zahradě mají včely opět své 
stálé místo. Do včel se zamiloval a v této 
zamilovanosti byl obdarován mnohými ži-
hadly. Bolest však převážila radost z první 
snůšky medu. Ale o tom třeba zase jindy… :-) 

Možná vám po Vánocích zbyly nějaké 
datle a nevíte co s nimi, zde je oblíbený 
recept na zdravé datlové placičky. 

Datlové placičky z ovesných vloček
Suroviny: 
200 g ovesných vloček (drcených) 
250 g sušených datlí 
125 g másla 
100 g zpuštěného medu 
2 vejce 
1/2 lžičky prášku do pečiva 

Recept je velice variabilní, dle chuti 
přidávám či měním poměr datlí a dalších 
surovin: rozinky, sušené brusinky, fíky, 
posekané ořechy, mandle, semínka (např. 
chia, sezamová, slunečnicová), skořice, 
vanilkový cukr… Postup: Vločky za stálého 
míchání opražíme na suché pánvi. Kdo 
chce, může dát kousek másla. Máslo 

rozhřejeme, smícháme s opraženými 
vločkami a necháme vystydnout. Datle 
vypeckujeme a nakrájíme na drobné kousky. 
K datlím a vločkám přidáme vejce, med a 
prášek do pečiva, popř. další suroviny a vše 
dobře promícháme. Na pečící papír děláme 
pomocí dvou lžiček malé hromádky, dál od 
sebe. Pečeme na cca 150° C 10-15 minut a 
kontrolujeme. Po vyndání z trouby placičky 
necháme ještě dojít na plechu. Dobrou chuť.

Včelařova žena

VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
S RODÁKY 
V JUPITERU

Ve středu 13. prosince se usku-
tečnilo druhé „Posezení s Rodáky“ 

tentokrát na vánoční téma. Ani tentokrát 
nechyběl oblíbený punč doplněný ukázkami 
vánočního cukroví. Pro návštěvníky si autor-
ka projektu paní Jiřina Trčková připravila 
několik překvapení. Na úvod pohovořila 
o adventních zvycích a poté se ke slovu 
a  dílu dostal host večera, paní Iva Heme-
rová, která předvedla ukázky práce na 
kolovrátku a vše co souvisí se zpravováním 
ovčí vlny. Ježíškovo vánoční překvapení 
přineslo dárečky pro všechny zúčastněné, 
kteří si mohli jednotlivé dárky pod stromeč-
kem vzájemně losovat.

Na závěr večera všichni návštěvníci 
zafungovali jako jedna veliká porota, která 
vybírala z promítaných fotografií, svátečně 
vyzdobených domů a bytů, nejhezčí vánoční 
výzdobu. Vítězná výzdoba se tak může těšit 
na dárek od sponzora Lázní Jupiter a spo-
kojení účastníci posezení si domů odnášeli 
balíčky s ukázkami pěti druhů cukroví i s vy-
tištěnými recepty.

Pavel Brandejs, předseda SRPB
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+ BECHYŇŠTÍ 
KARATISTÉ SBÍRAJÍ 
MEZINÁRODNÍ 
ÚSPĚCHY

11. listopadu 2017 se v německém městě 
Bottrop, které se nachází v západní části 
Severního Porýní-Vestfálska, konal meziná-
rodní pohár karate JKA-Cup. V rámci české 
reprezentace zde startovala výprava 
složená ze závodníků z oddílů Bechyně, 
Bílina a Neratovice.

Bratři Martin a Tomáš Hánovi mají již své 
stálé místo u reprezentačních trenérů, a tak 
jejich start na největším a nejprestižnějším 
turnaji karate JKA v Německu nemohl být 
bez nich. Karate v Německu je na velmi 
vysoké úrovni a o to více si odchovanci 
bechyňského karate pod vedením Petra 
Cibulky cení svého umístění.

V kategorii kumite kadetů vyhrál Martin 
Hána a zároveň startoval i v týmu kumite 
muži a přidal další triumf v podobě prvního 
místa. V kata kadetů startoval Tomáš Hána 
a pro zkompletování série pohárů také celou 
kategorii vyhrál.

Na poslední turnaj v letošním roce 
vyrazila reprezentační výprava českého JKA 
karate 24.–26. 11. 2017 do Portugalska na 

Mistrovství Evropy Shotokan Karate-do pod 
asociací ESKA (European shotokan karate-
do association). Šampionátu se zúčastnilo 
13 států Evropy a nechyběl zde ani Martin 
Hána, který startoval v jednotlivcích i týmu 
sportovního zápasu kumite v kadetech i ju-
niorech. Náročnost soutěžního klání si tedy 
užil v mnoha soubojích. Nejlépe se mu však 
dařilo v kumite týmu mužů, kde ČR postou-
pila přes Italy do semifinále, kde však tým 
podlehl těsně Anglii a obsadil tak krásné 
3. místo.

Michal Polanecký

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ STOLNÍ TENISTÉ 
JISKRY BECHYNĚ 
V POLOČASE SVÝCH 
SOUTĚŽÍ

Stolní tenisté Jiskry Bechyně ukončili 
1. polovinu svých soutěží se střídavými 
úspěchy. Tradičně vysokou výkonnost 
potvrzuje „A“ družstvo mužů v nejvyšší 
krajské soutěži. Po podzimní části je na 
2. místě, když z 11 zápasů prohrálo pouze 
s favoritem soutěže Elektrostavem Strako-
nice, a to nejtěsnějším rozdílem 8:10. 
Družstvo se opírá o skvělé individuální 
výkony Jiřího Alexy, který je po podzimní 
části suverénně nejlepším hráčem celé 
jihočeské divize – úspěšnost  95 % (35 výher 
– 2 porážky). Alexovi úspěšně sekundují 
Ondřej Kupilík (23 výher – 11 porážek), 
Pavel Pučégl (21 výher – 15 porážek) 
i Tomáš Soldát (11 výher – 18 porážek). 

V opačné situaci se nachází „B“ družstvo 
mužů, které po loňském vítězství v Regionál-
ním přeboru Táborska platí nováčkovskou 
daň ve vyšší krajské soutěži. Po podzimu je 
zatím na předposledním sestupovém místě 
s pouhými 2 vítězstvími. Útěchou může být, 
že je pouze o skóre horší, než družstvo 
SKST Týn n.Vltavou, které v jarních odve-
tách přivítá na domácích stolech. Z jednot-
livců si vysoký standard z loňské sezóny 
udržel pouze Milan Mikolášek, který je po 
podzimu na celkovém 5. místě – 81 % 
(21 výher – 5 porážek), ostatní hráči béčka 
Miloš Fáber, Tomáš Kovářík, Ondřej Panský 
i František Brhel se zatím nedokázali 
adaptovat na vyšší kvalitu krajské soutěže. 

Podobný problém provází i „C“ družstvo 
mužů, které po loňském postupu z nejnižší 
okresní soutěže zatím nestačí na úroveň 
svých soupeřů a nachází se na samém konci 
neúplné tabulky. Přes padesátiprocentní 
úspěšnost se zatím dostal pouze Václav 
Urban, dále v základní sestavě nastupuje Vít 
Vanýsek, Josef Havlík, Václav Školka a Ivo 
Kovářík. Občas vymůže i Pavel Ursíny 
a mladý Václav Maštera.

V současné době mají dlouhodobé sou-
těže vánoční přestávku, kterou hráči využí-
vají k účasti na různých turnajích a k přípravě 
na druhou polovinu sezóny, která začíná již 
v lednu 2018.

Za oddíl stolního tenisu 
TJ Jiskra Bechyně

M. Mikolášek

JKA Cup Martin Hána (uprostřed) 1. místo kumite tým

ESKA2 tým juniorů 3. místo, Martin vlevo

JKA Cup Tomáš Hána 1. místo kata
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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

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Tel: 604 718 306

přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého 
studijního cyklu pro školní rok 2018/2019

Tiskopisy přihlášek  platných od r. 2017
– na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz) a naší školy 
(www.gtnv.cz) nebo na Informační schůzce gymnázia (viz níže).

Termín odevzdání přihlášek 
–  doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele do 1. března 2018
nebo poštou

Přijímací zkoušky –  (M, ČJ) JPZ

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ

Informační schůzka 25. 1. 2018 v 16 hodin
v budově školy (učebna chemie– přízemí)

Program: 
Poskytnutí bližších informací o studiu, podmínkách a kritériích přijímacího řízení.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt:  725 032 589 (ředitel)
 702 162 840 (kancelář)

TÝN NAD VLTAVOU

Gymnázium 
Havlíčkova 13

www.gtnv.cz

+ ŠACHOVÝ SPOLEK 
REALITY HORŇÁK 
BECHYNĚ

1. jihočeská divize
26. listopad 2017: 4. kolo
Traxler Veselí nad Lužnicí 
– ŠS Reality Horňák Bechyně A 4:4
Body: Petrák, Bernáth, Marek 
– 1; Mazur, Absolon – 0,5

10. prosinec 2017: 5. kolo
ŠS Reality Horňák Bechyně A 
– DDM Písek 1:7
Body: Bernáth, Mazur – 0,5

Zápas ve Veselí nad Lužnicí jsme chtěli 
vyhrát, ale letos se nám moc nedaří. Zápas 
s DDM Písek ukázal, že hrát první divizi 
s náhradníky z třetí divize se opravdu nedá. 
Zůstáváme těsně nad hranicí sestupu na 
10. místě z 12. družstev.

2. jihočeská divize
2. prosinec 2017: 4. kolo
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B 
– Slovan Jindřichův Hradec B 3:5
Body: Jandl, Hrubant – 1; Mazur, Alexa – 0,5

I přes tuto prohru se béčko drží v horní 
polovině tabulky na 3. místě z osmi družstev, 
což by znamenalo vyhnout se bojům o zá-
chranu.

3. jihočeská divize
18. listopad 2017: 3. kolo
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně C 
– Slovan Jindřichův Hradec C 1:4
Body: Malý Jan, Škopan – 0,5

9. prosinec 2017: 4. kolo
Traxler Veselí nad Lužnicí B 
– Šach. spol. Reality Horňák Bechyně C 4:1
Body: Malý Jan, Stach – 0,5

Céčku se zatím nepodařilo vyhrát ani 
jednu partii, i když šance byly. Důležité ale je, 
že pravidelně nastupují naši nejmladší 
členové Nikola Jílková, Sebastian Ray 
a Barča Holinková.

Štefan Bernáth

Městský zpravodaj Bechyně /LEDEN 2018 15



Městský zpravodaj č. 1/2018, den vydání: 1. 1. 2018. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
2Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 778 545 507,

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

Do nově vzniklého provozu 
v objektu vrakoviště v Bechyni 
přijmeme:

• paní na úklid
• mechanika
• asistentku do kanceláře

Více informací získáte 
na tel. 606 272 373, e-mail 
auta.bechyne@seznam.cz
nebo v kanceláři firmy 
– Bežerovice 52, Bechyně


