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DUBEN 2018

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
duben 2018

 92 let Čiháková Vlasta
  Englická Květuše
  Haškovcová Jaroslava
 91 let Zavadil Jaroslav
 90 let Dlouhá Marie
 88 let Kokošková Blanka
  Kopečková Anna
 85 let Kasáček Josef
 84 let Jarešová Jiřina
 83 let Fuchmannová Zdeňka
  Soryčová Jana
 82 let Filová Stanislava
  Kuthanová Vojtěška
 81 let Slavíková Marie
 80 let Červenka František
  Kodad Rudolf
  Kubešová Magdalena
 78 let Hrubant Miloslav
  Nehonský Jaroslav
 76 let Dušek Karel
  Chalušová Jana
 75 let Sedláčková Milada
  Šůnová Květuše 

+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 1. března 2018 byli v obřadní síni 
př iv í tán i  s tarostou města Bechyně 
Ing. Pavlem Houdkem tito noví bechyňští 
občánci: Markéta Hrdová, Adéla Jiřištová, 
Jan Tomek, Ema Barešová, Sofie Martín-
ková, Denis Balatý a Julie Vyskotová.

Slavnostní obřad hudebně doprovodily 
děti ze ZUŠ Václava Pichla Bechyně. 
Přítomní rodiče pro své děti obdrželi pamětní 
list s dárkovým poukazem v hodnotě pěti set 
korun, knihu s věnováním, květinu a další 
dárky.

SPOZ při MěÚ v Bechyni

Příspěvky do květnového čísla 
posílejte nejpozději 18. dubna na 
propagace@kulturnidum.cz

     lahopřání
  

  Své významné jubileum oslavila 
v březnových dnech paní Helena Schmaus-
Shoonerová. Narozeniny oslavila netra-
dičním a opět bohulibým způsobem, 
uspořádala výstavu obrazů se svými přáteli. 
Přizváni byli umělci, kteří se též věnují malbě 
na porcelán, mezi nimi i ti, se kterými se paní 
Helena potkává na sympoziích v Dubí. 
Jednotícím prvkem je v prvé řadě porcelán 
a  kobalt, celá výstava je laděna do modrých 
tónů. Nicméně co autor to jiné pojetí. Unent 
Delger vás zavede na mongolské pastviny. 
Helena Schmausová připomene mytologii 
a tradici severoamerických indiánů. Setkáte 
se spíše s abstraktními tendencemi či 
naopak s dětskou hravostí až pohádkovostí 
jiných umělců. Část výstavy připomíná dílo 
zesnulého Jana Antonína Pacáka. 

Vernisáž jsme navštívili i my, byla pří-
jemná a důstojná. Mimo jiné jsme se zde 
opět setkali s panem Janem Kačerem, 
s  panem velkopřevorem Maltézského řádu 
Eduardem Paarem, s paní Emmou Srnco-
vou a s dalšími… Již tradičně měla tato akce 
paní Schmausové dobročinný podtext. 
Podpořena byla opět Dětská psychiatrická 
nemocnice v Opařanech a nezisková 
organizace Lékaři bez hranic. Výstavu 
můžete vidět do 22. dubna v Prácheňském 
muzeu v Písku. 

Paní Heleno, přejeme Vám vše nejlepší, 
především pevné zdraví a dostatek invence 
k další tvorbě a děkujeme Vám za vaši 
otevřenost, vřelost, dobrosrdečnost a typic-
ký dobrotivý humor.

Kolektiv pracovníků Městského muzea 
včetně pana ředitele
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7. dubna
Sraz ve 14 h před KD

Úřad práce ČR, 
Kontaktní 

pracoviště Tábor
oznamuje všem svým klientům agendy:

ź Státní sociální podpory
ź Příspěvku na péči a DOZP
ź Hmotné nouze,

že pobočka bude od 3. 4. 2018 přesunuta 
do nových prostor. Nově nás najdete na 
adrese: Bechyně, nám. T. G. Masaryka 2.  

KSMB nabízí: 
pronájem nebytových
prostor v KD Bechyně,

U Nádraží 602
(bývalá pobočka Úřadu práce ČR 

1. patro nad knihovnou)
2

50 m , volné od 1. 4. 2018
Bližší informace: tel. 606 911 007, 

e-mail reditel@kulturnidum.cz

! !

Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech 
koutů České republiky. Uklízejí školáci, 
politici, úředníci, skauti, děti z dětských 
domovů, vysokoškoláci, důchodci, progra-
mátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, 
pejskaři, pankáči … 
V Bechyni již třetím rokem. Když to zvládají 
děti, zvládne to každý. I ty.



BD Uničov – Snížení energetické náročnosti, 
dotace 1 301 329 Kč

Zateplení BD – Poštovní 667, Horní Slavkov, 
dotace 658 819 Kč

+ NOVINKY NA ROK 
2018 V OBLASTI 
ZATEPLOVÁNÍ 
BYTOVÝCH DOMŮ 
V IROP

Podpora pro energeticky úsporná 
opatření v bytových domech pokračuje 
v  IROP i v roce 2018. Řídicí orgán IROP 
vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky by-
tových domů 78. výzvu Energetické 
úspory v bytových domech III. Žádosti 
o podporu je možné podávat od 2. 2. 2018 
a příjem žádostí potrvá do vyčerpání 
alokace výzvy (3,5 mld. Kč), maximálně 
do 29. 11. 2019.

Nová 78. výzva plynule navazuje na 
37. výzvu Energetické úspory v bytových 
domech II, ve které byl příjem žádostí 
ukončen 12. 1. 2018. Od listopadu loňského 
roku byl v této výzvě patrný razantní nárůst 
počtu podávaných žádostí o podporu i ná-
růst objemnějších projektů. 

78. výzva přináší nové možnosti pro 
podporu bytových družstev, která sice 
nejsou výhradním vlastníkem bytového 
domu, ale v souladu s národní legislativou 
vykonávají funkci správce bytového domu 
do doby založení společenství vlastníků 
jednotek. Aktuálně se pro tato družstva 
podařilo vyjednat možnost získání podpory 
za celý bytový dům. Pro společenství 

vlastníků jednotek a fyzické osoby přibyla 
nově možnost v určitých případech podat 
žádost o podporu mimo režim veřejné 
podpory a de minimis. Pro některé typy 
projektů došlo k rozšíření způsobilých 
výdajů. Snížen byl také počet povinných 
příloh žádosti nebo počet povinných 
indikátorů projektu. V červnu loňského roku 
se podařilo vyjednat také příznivější pod-
mínky pro čerpání podpory na plynové 
kondenzační kotle nebo tepelná čerpadla. 
Z předložených projektů je patrné, že i tato 
změna se setkala se zájmem.

Stejně jako v předcházejících výzvách 
platí snížené technické nároky pro bytové 
domy, které jsou kulturní památkou nebo se 
nacházejí v památkové rezervaci nebo 
v  památkové zóně. Pro tyto domy může být 
vzhledem k památkové ochraně obtížné 
provést kompletní úpravy s cílem uspořit 
požadované množství celkové dodané 
energie, a proto v těchto případech pro 
získání 30% podpory postačí zateplit něk-
teré konstrukce pouze na úrovni normových 
požadavků. Obdobně pro získání podpory 
pro změnu zdroje tepla platí mírnější pod-
mínky na technický stav bytového domu. 

Podrobnější informace o 78. výzvě 
Energetické úspory v bytových domech III. 
naleznete na webu IROP. 

Projektové záměry lze konzultovat na 
regionálních pracovištích Centra pro 
regionální rozvoj České republiky, které je 
zprostředkujícím subjektem IROP. 

MÍSTNÍ POPLATEK 
za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v roce 2018 

Poplatek za fyzickou osobu činí 600 Kč.
Poplatek za fyzickou osobu, která letos 
dovrší 70 let věku a osoba starší 500 Kč.
Fyzická osoba, která nemá v obci trvalý 
pobyt a má ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, uhradí poplatek 
600 Kč za jednu nemovitost.
Číslo účtu 19-0701467359/0800, VS 
stejný jako vloni, k doptání na MěÚ 
Bechyně (tel. 381 477 010, 381 477 035)
Splatnost poplatku je 30. 6. 2018.

+KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA
14. 3. 2018

ź Schváleno přijetí daru od Jihočes-
kého kraje v podobě pozemků p.č. 798/10, 
798/9, 798/14 a části pozemku p.č. 798/2, 
která byla od tohoto pozemku oddělena 
oddělovacím geometrickým plánem č. 1674-
848/2017 a označena novým číslem p.č. 
798/15 v k.ú. Bechyně, do vlastnictví města 
Bechyně. Jedná se o pozemky v lokalitě u 
Domova mládeže SUPŠ Bechyně.

ź Schválen záměr prodeje části po-
2zemku p.č. 577/6 o výměře cca 76 m  v k.ú. 

Senožaty u Bechyně. Tato část je vyvýšená 
oproti cestě a tvoří téměř rovinu s pozemkem 
žadatele p.č. 47/32, na kterém staví rodinný 
dům.

ź Neschválen záměr prodeje části 
2pozemku p.č. 2475/1 o výměře cca 25 m  

v k.ú. Hvožďany u Bechyně a záměr prodeje 
části pozemku p.č. 2475/1 o výměře cca 

230 m  v k.ú. Hvožďany u Bechyně. O tyto 
pozemky, které tvoří veřejné prostranství, 
požádali majitelé sousedících nemovitostí.

ź Neschválena nabídka na odkoupení 
podílu o velikosti dvou id. třetin na země-
dělských pozemcích  p.č. 1309 o výměře  

2 2
7 581 m  a  p.č. 1471 o výměře  3 705 m , vše 
v k.ú. Bechyně.

ź Schválen prodej bytové jednotky 2 +1 
 Na Libuši  za kupní cenu 661.333 Kč.

ź Schváleno poskytnutí dotace ve výši 
60.000 Kč spolku Tělovýchovná jednota 
JISKRA Bechyně, IČ 14504481 pro tenisový 
oddíl na údržbu a provoz sportoviště, 
podporu mládežnického tenisu, na úhradu 
energií na údržbu dvorců a na sportovní 
potřeby.

ź Schváleno poskytnutí dotace spolku 
FC Bechyně, z.s., ve výši 120.000 Kč na 
financování činnosti spolku. Dotace je 
určena na financování soutěží, turnajů, 
tréninkového a hráčského vybavení, nut-
ných administrativních nákladů, dopravu, 
údržbu hřiště a drobnou údržbu. Cílem 
projektu je podporovat a vytvářet podmínky 
pro fotbalové a sportovní aktivity dětí, 
mládeže a dospělých v Bechyně a spá-
dových oblastech.

ź Schváleno poskytnutí dotace ve výši 
294.098 Kč společnosti České dráhy a.s, pro 

účely rekonstrukce železniční remízy 
v Bechyni. Jde o částku, která představuje 
50 % z celkového rozpočtu rekonstrukce 
železniční remízy v Bechyni. Cílem projektu 
je uvést železniční remízu v Bechyni do 
reprezentativnějšího stavu, zabezpečit ji 
před vandalismem a umožnit její budoucí 
užití pro společensky prospěšné aktivity 
Českých drah, a.s. a města Bechyně.

ź Schváleno poskytnutí dotace ve výši 
50.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru 
Jihočeského kraje, na vybavení a výcvik 
jednotky požární ochrany HZS JčK ÚO 
Tábor.

S ohledem na rozsah některých usnesení 
není možné všechna zveřejnit ve zpravodaji. 
Všechna usnesení zastupitelstva a jejich 
úplná znění jsou zveřejněna na úřední 
desce a na webu města (www.mesto-
bechyne.cz ), případně jsou k nahlédnutí na 
MěÚ.

(fs)

+VÝDEJ BIO POPELNIC 
A SVOZOVÉ DNY

Dnem 16. 3. 2018 (každý pátek) v čase 
12.30–15.00 hod. budeme zájemcům 
vydávat nové Bio popelnice v areálu Služeb 
města Bechyně a Sběrného dvora.

Kontaktní osoba paní RYPLOVÁ (tel: 
603 179 307). Na jednu domácnost pouze 
jedna Bio popelnice.

Dnem 9. 4. 2018 zahajují SMB vývoz Bio 
popelnic ve městě. Termíny budou vždy 
v pondělí mimo 30. 4. a 7. 5. 2018.

Další dny 16. 4., 23. 4., 2. 5. (středa), 9. 5. 
(středa), 14. 5., 21. 5., 4. 6., 11. 6., 18. 6., 
25. 6. 2018.

Ing. Ladislav Janda, ředitel 



+JÍROVEC MICHALSKÁ, 
KÁCET ČI NEKÁCET

V ulici Michalská u autobusové zastávky 
roste jírovec maďal nazýván kaštan koňský. 
Město Bechyně v prosinci 2017 v souladu 
s dendrologickým posudkem z podzimu 
2015 zadalo jeho ošetření odborné firmě. 
Tato firma po prohlídce koruny z vysoko-
zdvižné plošiny a zjištění velkého rozsahu 
dutin v kosterních větvích dle svých mno-
holetých zkušeností městu doporučila jeho 
pokácení, neboť strom je vzhledem k umís-
tění u chodníku a autobusové zastávky 
nebezpečný. Ořezem koruny max. o 30 % 
(dle platných standardů) a využitím dyna-
mických vazeb za nemalé finanční náklady 
se jeho rizikovost sníží, ale neodstraní. Za 
strom zodpovídá jeho majitel, což je město 
Bechyně. Na stránkách města je ke 
zhlédnutí i několik foto dutin pořízených 
z plošiny. Vzhledem k umístění stromu 
u frekventovaného chodníku a silnice II. třídy 
případným pádem některé z hlavních větví 
hrozí úraz nejen pěších ale i uživatelů 
silnice. Proto město v prosinci 2017 podalo 
žádost na odbor rozvoje MěÚ Tábor (strom 
roste v Městské památkové zóně) o závazné 
stanovisko o jeho možném pokácení. Do 
20. března 2018 pravomocné stanovisko 
nemá. Město zároveň nechalo na tento 
strom zpracovat nové odborné posouzení, 
neboť oproti posouzení z roku 2015 má 
k dispozici fotodokumentaci dutin, i těch, 
které nejsou ze země patrné. 

Autorizovaný dendrolog konstatoval, že 
jírovec je sice součástí stromořadí, ale je 
třeba vzít v potaz negativní faktory, které 
mohou být příčinou selhání stability stromu. 
S ohledem na intenzitu provozu v ohrože-
ném prostoru a rozsah poškození hlavních 
větví označil v zájmu bezpečnosti kácení za 
přípustné. Dále konstatoval, že redukční řez 
o cca 30 % a zajištění koruny vazbou má sice 
výhodu zachování starého stromu na sta-
novišti, ale rizikové faktory přetrvávají, i když 
ve snížené intenzitě, a redukční řez může 
vést ke snížení životaschopnosti stromu. 

K jírovci se vyjádřil obdobně i Národní 
památkový ústav. Fyziologická vitalita stro-
mu je zřejmě dostatečná, avšak vzhledem 
k množství dutin a jejich rozmístění na 
kosterních a navazujících větvích, které 
nesou celou váhu koruny namáhanou 
větrem, je biomechanická odolnost stromu 
silně narušena. Podle jejich názoru nelze 
vyloučit zlomy přetížených hlavních větví. 
Koruna je vysoko nasazena, účinná a dlou-
hodobá stabilizace stromu redukcí koruny 
není příliš reálná. Z bezpečnostních důvodů 
souhlasí s odstraněním stromu. 

Odbor rozvoje MěÚ Tábor přiznal účas-
tenství v řízení i Spolku na ochranu přírody 
a krajiny se sídlem v Bechyni. Spolek podal 
k zamýšlenému kácení jírovce 3 vyjádření. 
Všechna vyjádření jsou obdobná. Město má 
dle těchto vyjádření přehnanou obavu 
z možného pádu stromu. Záměr kácet 
v Michalské ulici dle spolku vypadá jako 
záminka k likvidaci celé aleje, tentokrát po 
částech. Cenu stromu zástupci spolku 
vyčíslili přes 100 000 Kč. Dutiny samy o sobě 
ani při velkém počtu nemusí znamenat 
vážnější narušení biomechanické odolnosti. 
Svědčí o tom stromy s dutinami od datlo-
vitých ptáků, které jsou často v poměrně 
tenkých částech kmenů, přesto se zde 
kmeny nelámou. Pevnost dutých stromů 

nebývá nijak zvlášť narušena. Stromy navíc 
dokáží vytvořit kolem dutiny pevnější dřevo. 
Dále se zástupci spolku zabývají otázkou, 
jaké je riziko způsobené pádem tohoto 
stromu. Dotázali se asi 100 přítomných lidí 
na jednání, zda někdo z přítomných zná 
někoho, na koho spadla větev (o pádu 
stromu ani nemluvě), zavládlo ticho. Dále 
konstatovali, že při vichřici však mnoho lidí 
venku není a pohybují se rychleji a opatrněji. 
Ani škody na majetku při pádu jírovce by 
v  daném místě neměly být neúnosné. 
Kácení jírovce spolek považuje za neopod-
statněné, a tudíž v rozporu se zákonem 
114/92 Sb., kde se požaduje naopak 
zabránit nadměrnému úhynu rostlin za po-
moci dostupných technických a ekonomic-
kých prostředků. Navrhli opatřit otvory dutin 
stříškami proti zatékání, případně je vyčistit 
od hnilobných zbytků. V případě trvajících 
pochybností zástupců města o bezpečnosti 
jírovce lze zajistit strom ukotvením popruhy 
(např. ve dvou bodech ke hřbitovní zdi nebo 
navíc k budově márnice). Totéž provést u dal-
šího jírovce v aleji a postupně u ostatních 
dutých stromů v majetku města. 

Co k tomu ještě dodat. V odborné 
literatuře se uvádí, že dřevo jírovce maďalu 
je stejnoměrně husté (vlastně řídké), někdy 
až houbovité, měkké až křehké. Dutiny ve 
kmeni lze tolerovat u listnatých stromů jako 
je např. lípa, dub.

Za strom dle zákona stále odpovídá jeho 
majitel, tudíž škody na majetku by odškod-
ňovalo město a věřme, že případný pád větví 
by nikoho neporanil, neboť zdraví lidí penězi 
nelze nahradit. Argument, že v Bechyni 
zatím nedošlo k úrazu lidí pádem stromu je 
neobhajitelný, vždy je jednou poprvé. I přes 
kontrolu stavu stromů ze strany města 
dochází při vichřici k pádu relativně zdravých 
stromů a větví. To, že zatím způsobily 
„jenom“ škodu na majetku a zatím na nikoho 
nespadly, je velkým štěstím.

Nakonec otázka k zamyšlení pro kaž-
dého, co je důležitější, zdraví lidí nebo 
prodloužení života poškozeného stromu 
o několik let?

Ing. Pavel Houdek, 
starosta města



MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

JEŠTĚ K ŽIVOTU 
V BECHYNI ZA 
PRVNÍ SVĚTOVÉ 
VÁLKY

Začátkem roku jsme vydali krátký text 
k životu během války, nyní bychom na něj 
navázali. Dříve zmíněné pamětní knihy a též 
školní kroniky slouží pro studia těchto témat 
jako výborný zdroj. Můžeme z nich čerpat 
např. zprávy o životní situaci obyvatel 
Bechyně během války, o pobytu uprchlíků 
a zřízení lazaretů ve městě. Již od prvního 
roku války byli ve městě ubytováni uprchlíci 
z Haliče – polští židé a křesťané, mezi nimi 
i sirotek, dvanáctileté děvče, které se samo 
staralo o kojence a ještě o dvě další sestry. 
A mnoho dalších dětí, které minimálně 
ztratily otce. V Bechyni mělo být ubytováno 
přes 200 osob, ale pro nedostatek místa 
putovali někteří do okolních vsí. Vedení 
města vyzývalo, aby lidé přijali uprchlíky 
„s citem lidskosti“. Původně se počítalo 
s ubytováním v zámecké jízdárně, ale ta se 
pro pobyt lidí ukázala jako nevyhovující. 
Nicméně kníže Karel Paar podporoval 
finančně i proviantem jak uprchlíky, tak 
lazaret. Kvůli prvotní ochraně místních před 
nemocemi a jinými neduhy byl zapůjčen 
panský ovčín za Novým dvorem jako 
„infekční izolační barák“. Lidé potřebovali 
mimo finančních dávek a poukázek na 
potraviny slamníky a také oblečení. 

Později se jednalo o ubytování v soukro-
mí a v budově lázeňské, ale soužití se stalo 
dlouhodobě problematické, jak se vyjadřuje 
kronika: „O pojmu čistoty v bytech Poláků, ať 
křesťanů či židů nelze se šíře rozepisovati. 
Ve světnicích nečinili rozdílu stěny a postele 
od podlahy, taktéž jevilo se na chodbě, 
nejhůře na záchodě...“ 

Pro děti zřídili místní v únoru 1915 pol-
skou školu s polskou učitelkou a dvanácti 
žáky. Později město přijalo též Italy uprchlé 
z alpských regionů (141 osob, tzv. Vlaši). 
Těm sloužil jako škola Hotel u města 
Bechyně – Protivínka. Během války se 
objevují opakovaně stížnosti místních ob-
čanů na chování a narušování vzhledu 
a čistoty města ze strany uprchlíků. Jak bylo 
popsáno dříve, všechny sužoval nedostatek 
základních potravin a jejich vysoké ceny 
přímo u zdroje, časté používání náhražek 
(objevují se zprávy o tom, jak bechyňské 
matky s hladovými dětmi v náručí upozorňují 
úředníky na nedostatek jídla). Dále tížil 
nedostatek pracovní síly v zemědělství a ne-
ustálé odvody, nedostatečné či nepříznivé 
informace o jejich blízkých, tlak úřadů, 
neustálé sbírky ve prospěch fronty aj. 
V takové situaci se mělo malé město 
„postarat“ o uprchlé před frontou. Někteří 
z  nich ovšem disponovali vysokými finanční-
mi obnosy a obcházeli zemědělce, nabízeli 
jim podobně jako jiní mnohdy vysoké sumy 
za nedostatkové zboží, znervózňovali tak 
místní obyvatele.

Lazarety
Podle zpráv zahájil zdejší Červený kříž 

svou činnost 1. 1. 1915, o jeho vznik se zde 
zasloužil MUDr. Ludvík Kuhl, lázeňský lékař. 
Do kláštera tehdy přivezli 19 raněných vojínů 
z píseckého lazaretu. Občané prý vítali 
ubožáky a nosili do kláštera dary, již předtím 
na vznik lazaretu přispívali finančně. Místní 
dámy (Komitét dam ženského spolku Červe-
ného kříže pro království České v Bechyni, 
vedla jej manželka starosty Antonie Krau-

sová) opatřily lazarety prádlem a vším 
potřebným. V klášteře mohlo být ubytováno 
29 nemocných, na zámku pak dalších 11, 
později se počet zvýšil. „Při c. k. Odborné 
škole keramické v Bechyni bude se počínajíc 
dnem 15. července 1916 konati kurz pro 
vojíny – invalidy za účelem praktického 
výcviku v keramické malbě,“ píše se v tisku. 
Vojáci, kteří zemřeli v některém z jmenova-
ných lazaretů, byli pohřbeni na vojenském 
hřbitově v Písku. 

Výše zmíněným účelům zdravotnickým 
sloužily místní lázně. „Loňského roku koupil 
p. císařský rada J. E. Rys, majitel továren 
v Praze a ve Vídni, romantické lázně 
v  Bechyni. Chtěje zachrániti provoz na 
místní elektrické dráze Tábor-Bechyně před 
rekvizicí měděných kabelů, nabídl správě 
c. k. Společnosti Bílého kříže, která stará se 
o poskytnutí zotavené vojínům (důstojní-
kům) z bojiště se vracejícím, používání 
Libušiných lázní se 60 pokoji a celým 
zařízením úplně zdarma po dvě sezony 
(letošní a roku 1917) a vedle toho zavázal se 
složiti ve prospěch týž účelů značný obnos.“ 
(viz Národní politika 31. 3. 1916) Ovšem 
tento „podnik“ v lázních byl velice kritizován. 
Totiž v době bídy a nedostatku byly lázně 
protekčně plně zásobovány nejrůznějšími 
surovinami. Nicméně Elinku se podařilo 
zachránit a po válce přijímali do lázní 
pozvání k zvýhodněnému ozdravnému 
pobytu mimo jiné i čeští legionáři. Dodejme, 
že během války byl postupně provoz lázní 
pro veřejnost omezen až uzavřen a občané 
vyzýváni, aby nepřijímali letní hosty, kvůli 
špatnému zásobování samotných místních. 

Josef Štefl, Jana Janáčková

Použité materiály: Pamětní kniha města 
Bechyně, školní kroniky

Další výzva

Žádáme rodiny, nebo ty,  kteří znají jména 
a osudy níže vypsaných legionářů z našeho 
regionu, přihlaste se do muzea a pomozte 
tak zachovat jejich příběhy pro další ge-
nerace: 
Bechyně

Bréda Jan, Homer Jan, Hořejší Antonín, 
Hrach Václav, Hruška František, Kasalík 
Pavel, Klusák Václav, Kocourek František, 
Kolář Jan, Krbec Jan, Lenner František, 
Martinek Václav, Matouš Antonín, Mikšov-
ský Eduard, Mikšovský Jan, Mikšovský 
Václav, Nessy Antonín, Nesý Alois, Novák 
Karel, Nožina Vojtěch, Puc František, Pytlík 
František, Rolenec Jan, Severa Jan, Smíšek 
František, Sosna Karel, Sosna Václav, 
Šimák Josef, Šlechta Josef, Šonka Jan, 
Tesař Jan, Trojáček Václav, Tupý František, 

Valeš Jan, Veselý Filip, zřejmě nenarozeni 
v Bechyni, ale později zde přítomni, u něko-
ho známe jen příjmení: 

Košťál František, Smíšek František, 
Kaplan J., Fučík Stanislav, Čihák, Leitner, 
Košťál, Dušek.
Haškovcova Lhota 

Josef Suchan
Sudoměřice 

Bodlák Karel, Jáchym Josef, Jirka Jan, 
Kudrna Josef, Lepič Josef, Říha Antonín
Bežerovice

Losos Jan, Nohejl Karel
Černýšovice

Kyrián Josef, Smíšek František
Rataje

Cvach Josef, Hrubec František, Kadlec 
František, Kožíšek František, Kreiblich Jan, 
Mička František, Sismilich Jan, Tupý 
Jaroslav, Tupý Josef
Senožaty

Haškovec Josef, Kubíček Václav
Hodonice

Dlouhý Jan
Radětice 

Bambas Josef, Bartoš Eduard, Benda 
František, Benda Rudolf, Černý Josef, Čítek 
František, Filip Josef, Havránek Jan, Hladký 
František, Hladký Karel, Hruška Jan, 
Kazimour Josef, Losos Karel, Peterka 
Antonín, Provazník Josef, Stach František, 
Svoboda Jan
Hvožďany

Dvořák František

V minulém čísle otištěný rozhovor s pa-
nem Františkem Kocourkem o jeho rodině 
a válce vedl pan Josef Štefl

NOVÁ SLUŽBA 
V INFU

Od 3. dubna v Městském 
informačním centru můžete 

využít novou službu, a to kopírování / tisk 
dokumentů. Kopie je možné pořídit černo-
bílé i barevné ve formátu A4 i A3. Dále zde 
můžete skenovat i využít bezplatný internet. 
K dispozici již máme novou kartu Toulavku, 
která změnila podobu z plastové karty na 
papírovou brožurku, díky níž dostáváte slevy 
a bonusy v galeriích, muzeích, ubytovacích 
i gastro zařízeních. Zároveň na těchto 
místech sbíráte razítka, s kterými se můžete 
na konci roku zůčastnit soutěže o velmi 
zajímavé ceny. Sběratele turistických 
známek jistě potěší nová výroční turistická 
známka ke 100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky.

Městské informační centrum Bechyně

Fotografii poskytla paní Jiřina Páslerová



+ DIVADLO „ŽIJE“

Ve dnech 9. – 24. února proběhl v pracha-
tickém Městském divadle 45. ročník 
Festivalu Štít a 21. ročník Festivalu Štítek 
s podtitulem „Kolotoč pohádek“.

Celkem osm souborů, včetně našeho 
Bechyňského divadelního spolku, přijalo 
pozvání a představilo svou tvorbu, a to jak 
před dospělým, tak i dětským návštěvníkem. 
Stejně jako v předchozích ročnících se sedm 
z nich mezi sebou „utkalo“ o ceny v několika 
kategoriích, a to: Cena Štítek 2018, Cena 
diváka, Cena za ženský herecký výkon, 
Cena za mužský herecký výkon a Cena Štít 
2018.

My jsme do Prachatic dětem a všem 
ostatním návštěvníkům přivezli pohádku 
Hrátky s čertem. Jak je již zde zvykem, 
o vítězi této kategorie svým hlasováním 
rozhodují dětští návštěvníci v průběhu 
celého „Kolotoče pohádek“. Touto hrou jsme 
u dětské poroty velmi zabodovali, neboť 
jsme vyhráli a obdrželi z rukou místostarosty 
PaedDr. Jana Klimeše Cenu Štítek 2018.

Jaroslav Mrzena 

KNIHOVNA

Srdečně zveme 11. 4. 2018 
v 17 hodin na slibované pokra-
čování poutavého vyprávění o 

Peru s paní Blankou Peterkovou!

V březnovém Zpravodaji jste luštili spolu 
s námi? Zde jsou správné odpovědi:

1. Které slovo nepatří mezi tato slova:
Kosa, rýma, želva, patrona, víra, kýla 
(Nápověda: Kos složil rým.) Mezi uvedená 
slova nepatří želva. Ostatním po odtržení 
koncovky -a zůstává slovní základ.

2. Princezna si zapomněla něco na hradě 
a poprosila sluhu, aby pro to na hrad zajel. 
Dala mu tyto instrukce:   ← Á → O ↓
Pro co měl sluha na hrad zajet?
(Každá šipka symbolizuje jiný směr.)

Sluha měl princezně přivézt závoj. 
Doplnili jsme západ, východ, jih.

Celoroční čtenářská soutěž Lovci perel 
už zná své vítěze. Ve IV. ročníku Lovců perel 
zvítězila Anežka Ondřichová, na druhém 
místě se umístila Sofie Šťávová a Barbora 
Svitáková obsadila 3. stupínek. Všechny fa-
voritky jsou ze 4. třídy ZŠ Františka Křižíka! 
Celkem se zúčastnilo 9 dívek a 3 chlapci.

Děkujeme všem, kteří se odvážili poměřit 
síly s ostatními, vítězkám gratulujeme 
a  vyhlašujeme již V. ročník této pěkné 
soutěže!

EH

BECHYWOOD
Dne 3. března proběhl v Bechyni po letech maškarní 
ples pro dospělé. Téma HVĚZDY STŘÍBRNÉHO 
PLÁTNA se dalo pojmout různým způsobem a my 
musíme poděkovat všem, kdo v sobě našli chuť udělat 
si legraci sami ze sebe. Bavili jsme se ve výsledku 
všichni. Doufáme, že se oživená tradice ujme a příští 
rok se počet masek znásobí. 

+ KAMBA FESTIVAL 
V BECHYNI

Nezisková organizace KAMBA pořádá 
v bechyňském kině zmenšený formát 
červnového KAMBA festivalu, který se koná 
každý rok v Táboře. Jedná se o přednáškové 
odpoledne na téma „Trochu jiné vztahy“, 
a to vztahy z pohledu rodiny, práce, ale 
i vztah k sobě samému. 

Pozvání přijala Ing. Iveta Clarke, která 
jako první přednese přednášku: Jako Fénix 
z popela, aneb jak se vyrovnat se životními 
pády. Druhým řečníkem je PhDr. Václav 
Mertin s přednáškou na téma: Rodina – klíč 
k poznání dítěte. Sobotní odpoledne uzavře 
Ing. Pavel Svobodník, MBA s tématem – Jak 
najít porozumění na pracovišti a minimali-
zovat konfliktní situace? 

Celá akce proběhne v bechyňském kino-
sá le  21 .  dubna  od  14 .00  a  bude 
zpoplatněna 120 Kč / lístek. Více informací 
naleznete na www.kamba.eu. 

O Kamba festivalu napsala pár vět 
i návštěvnice Marie z Bechyně: „Na počátku 
byla myšlenka vytvořit tým lidí, kteří budou 
vytvářet inspiraci, oporu a podporu zdravot-

níkům. Tato myšlenka Jany Špačkové 
a Davida Brázdy, se začala realizovat. 
Vznikla nezisková organizace KAMBA, 
jejímž výrazným počinem bylo zorgani-
zování velkého víkendového festivalu pro 
zdravotníky v červnu v Táboře s návštěv-
ností přes 200 návštěvníků. Pro účastníky 
festivalu byl připraven bohatý přednáškový 
program a další doprovodné aktivity, do 
jednoho víkendu se vešly přednášky, 
workshopy, ale i muzika, divadlo a projekce. 
Posluchače přilákala zejména zvučná jména 
odborníků z oblasti psychologie, filozofie, 
zdravotnictví, jako jsou Radkin Honzák, 
Laura Janáčková, Cyril Höschl, Jan Sokol, 
Marián Jelínek a další. Program byl sesta-
ven opravdu výtečně, nabit nejen odbornými 
informacemi, ale i humorem. Nutno podo-
tknout, že KAMBA dosáhla svého přesahu 
a hlavní program přitáhl i mnohé posluchače 
z laické veřejnosti, kteří měli potřebu se 
zastavit a reflektovat svůj život, vztahy, 
zamyslet se nad životními motivacemi 
a třeba si i uspořádat hodnoty. Z festivalu 
odcházeli lidé nabití novou energií a svěží 
atmosférou, která byla všudypřítomná. Po 
prvním úspěšném ročníku vznikají další 
navazující projekty, například studentský 
KAMBA víkend v Praze, či sobotní před-
náškový blok v Bechyni 21. dubna, který je 
takovým „předskokanem“ před červnovým 
hlavním festivalem, jenž si opět klade 
vysoké ambice na kvalitu programu. 

Nenechte si ujít tuto událost a přijďte se 
zaposlouchat do zajímavých témat zde 
v Bechyni.“ 



KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ DUBEN
2018

GALERIE 2+1
  – Martin MrkvaIN TEMPORE BELLI
 Vernisáž v pátek 6. dubna / 19.00 hodin / Galerie 2+1
 Výstava potrvá do 8. května.

GALERIE U HROCHA
 KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU
 Výstava fotografií Jany Jedličkové

GALERIE GALVÍNA
 KERAMONO
 Vernisáž v sobotu 7. dubna / 15.00 hodin / Galerie Galvína
 Výstava keramiky.

MĚSTSKÉ MUZEUM
 VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY 6P
 Galerie muzea
V rámci výstavy můžete vidět práce těchto autorů: Marek Borsanyi, 
Ivana Blažková, Irena Friessová Staneva, Jana Holcová, Iva 
Hulíková, Dita Průchová.
 Výstava potrvá do 5. května.

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

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

DUŠEVNÍ AKTIVITY, PŘEDNÁŠKY

Pondělí 30. dubna / 17.00 hod. / Před KD / Vstupné zdarma
Strašidelný rej projde opět ulicemi města! Na malé čarodějnice 
a malé čaroděje čekají hry, soutěže a také tradiční oheň. 
Dobrou náladu a špekáčky s sebou!

BECHYŇSKÝ SLET ČARODĚJNIC (XXIV.)

HUDBA

Sobota 27. dubna / 
od 20.00 hodin / Jeviště velkého sálu / Vstupné dobrovolné
Koncert za oponou v KD Bechyně. Zahrají: Žlutý fijalky, Monotonic 
Stereotype, Fylozofy jam. 
Pořádá Hendrix / Slamák ve spolupráci s KSMB. 

GALERIE

PRO DĚTI

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 

Od čtvrtka 29. března do neděle 8. dubna
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a mysli. 
Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. S její pomocí se 
lze zbavit četných tělesných i psychických napětí, zvýšit svůj 
energetický náboj, zlepšit schopnost koncentrace a obnovit jasnost 
svého smyslového vnímání. 
Info: tel. 737 507 775, e-mail mariebechyn@gmail.com

KUM NYE

Sobota 21. dubna / 10.00 hod./ Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Půjdeme po stopách Mášenky a medvědů, Budulínka a mazané 
lišky a vykutáleného Koblížka. Co se asi tak stane, když se cesty 
našich hrdinů střetnou? A co na to zvířátka? Je Máša mazanější než 
liška? Budulínek hbitější než zajíc? Koblížek skutečně tak 
vychytralý? Každá pohádka přeci dobře končí, nebo snad ne?
Hraje: Damúza

POHÁDKY Z LESA

Sobota 21. dubna / od 14.00 hodin / Kino / Vstupné 120 Kč
Blok přednášek na téma „trochu jiné vztahy“, o rodičovství, 
komunikaci, vztazích nejen k sobě samému. Přednášet budou: 
PhDr. Václav Mertin, Ing. Iveta Clarke, Ing. Pavel Svobodník, MBA

KAMBA BECHYNĚ

Úterý 17. dubna / od 17.00 hodin / Klubovna KD / Vstup zdarma
Jak a čím posílit imunitu u dětí i dospělých – prevence před 
zdravotními problémy, skutečné příčiny potíží, psychosomatika.
Povídání pro toho, kdo má zájem dozvědět se něco málo na témata: 
skutečné příčiny zdravotních problémů z oční duhovky. 
Irisdiagnostika je bezbolestná, bezpečná a spolehlivá; cílem není 
jen hledat nemoci, nýbrž jejich hlavní příčiny. Oko je důmyslně 
propojeno s každým místem a tkání v našem těle pomocí nervo-
vého systému. Každý sektor oka – jeho skvrna, barva, znamení 
i jakékoliv narušení, mají v řeči irisdiagnostiků svůj význam.

IRISDIAGNOSTIKA 
s Jitkou Hanzelkovou



PŘIPRAVUJEMEPOHYBOVÉ 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

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.

DIVADLO
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Pátek 13. a sobota 14. dubna/ Prostory KD
Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských 
a recitačních kolektivů, ze které postupují nejlepší dětské kolektivy 
na Dětskou scénu.

BECHYŇSKÉ JARO XXVI. ročník

Sobota 5. května / 17.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 
dobrovolné 
Prodejní módní přehlídka kolekce jaro/léto. 
Pořádá TEXTIL – GALANTERIE, Kateřina Dlouhá, Dlouhá 53, 
Bechyně. Rezervace na tel. :724 281 228

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Čtvrtek 3. května / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou 
one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlaví.
Již v předprodeji v kanceláři KD, knihovně, infocentru a on-line na 
www.kulturnidum.cz, Ticketpro a Ticketportal.

Úterý 3. dubna / 19.00 hodin / Kino / Vstupné 60 Kč
Máte jedinečnou možnost v kině vidět film, který znáte, tak jak ho 
neznáte. Poslední film Jana Svěráka Po strništi bos v černobílé 
režisérské verzi. Každá verze měla vlastní střižnu a vlastního 
střihače.

PO STRNIŠTI BOS
BIO       BABÍ LÉTOgraf BI

g r
   f

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

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

CAVEMAN

+  PRAVIDELNÉ HERNY: 
    POZOR, ZMĚNA PROVOZU!
Pondělky  15.00–17.00 hodin
Středy  9.00–11.00 hodin  
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka100 Kč / 10 vstupů

+  BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
    A POTŘEB
Sobota 21. dubna / 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 21. dubna / 9.00 – 10 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.

Sobota 19. května / od 19.00 hod. / Městské muzeum, Muzeum 
turistiky

MUZEJNÍ NOC

Sobota 23. června / od 19.00 hodin / Klášterní zahrada
Zahrají kapely: Gangstaska, Žlutý fijalky, Peshata a Vodovod

DUHAFEST



KINO BECHYNĚ DUBEN 2018

Změna programu vyhrazena

www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 
tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz
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3. ÚTERÝ V 19.00

PO STRNIŠTI BOS
Drama / komedie – ČR – černobílá 

režisérská verze
Máte jedinečnou možnost v kině vidět 
film, který znáte, tak, jak ho neznáte. 
Poslední film Jana Svěráka Po strništi 
bos, uvádíme v černobílé režisérské 

verzi. Každá verze měla vlastní střižnu a 
vlastního střihače.

115 min, mládeži přístupný, 60 Kč

5. ČTVRTEK VE 20.00

OPERACE ENTEBE
Thriller / drama – USA, Velká Británie

Politický thriller inspirovaný skutečnými 
událostmi z roku 1976.

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

7. SOBOTA V 17.00

JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR 
A VANA ČASU

Rodinný / komedie – Norsko, Německo
Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby 
znovu našel svou dávnou lásku, Julietu 
Margarínovou. Pomoci svého vynálezu, 
Vany Času, se vrátí do minulosti, aby 

zabránil její svatbě s padouchem. 
V minulosti však uvízne. Podaří se Líze 

a Bulíkovi doktora zachránit, aniž by 
narušili běh dějin?

95 minut, český dabing, mládeži 
přístupný, 90 Kč

7. SOBOTA VE 20.00

ZTRATILI JSME STALINA
Komedie – Velká Británie, Francie

Velký vůdce padl. Přímo na koberec. 
Jmenuje se Stalin. Nad jeho mrtvolou 
začíná tragikomický boj o nástupnictví.
106 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

11. STŘEDA VE 20.00

„DO VĚTRU“
Romantický / drama – ČR

Neobvyklý milostný trojúhelník 
odehrávající se v atraktivním jachtařském 

prostředí přibližuje prostřednictvím 
hlavních hrdinů touhy a obavy současné 

mladé generace.
75 min, přístupný od 12 let, 110 Kč

14. SOBOTA V 17.00

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Fantasy / pohádka – Norsko

Že jsou trollové jen malé roztomilé 
bytůstky? Ani nápad! Král trollů je 

zlověstný a hrozivý obr z hor, který  ve 
své jeskyni, až se některá z princezen do 

svých osmnáctých narozenin nestihne 
provdat, aby ji mohl lapit a sníst.
104 min, český dabing, mládeži 

přístupný, 110 Kč

14. SOBOTA VE 20.00

READY PLAYER ONE: 
HRA ZAČÍNÁ

Akční / sci-fi / thriller – USA
Děj nového filmu legendárního režiséra 
Stevena Spielberga je zasazen do roku 

2045, kdy se svět ocitá na pokraji 
chaosu a kolapsu.

140 min, český dabing, 
mládeži přístupné od 12 let, 120 Kč

18. STŘEDA VE 20.00

SOUBOJ POHLAVÍ
Komedie – USA, Velká Británie

Existují na světě rozdílnější bytosti, než je 
muž a žena? Jejich věčný souboj svedou 
v nové komedii „Souboj pohlaví“ oscarová 
Emma Stone jako silná žena a feministka 
a Steve Carell coby sexistický šovinista.

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

20. PÁTEK V 17.00

V HUSÍ KŮŽI
Rodinný / animovaný – USA / Čína

Jednomu houserovi připadne zvláštní 
úkol. Musí se začít starat o dvě malé 

kachničky a pomoci jim z bryndy, kterou 
tak trochu sám způsobil.

91 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

20. PÁTEK VE 20.00

VADÍ NEVADÍ
 Horor – USA

Hrajete rádi Vadí nevadí? Je to poměrně 
nevinná hra. Spojení „poměrně nevinná“ 
přestává platit ve chvíli, kdy v případě lži 

nebo nesplněného úkolu zemřete.
103 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

25. STŘEDA VE 20.00

HASTRMAN
Romantický / thriller – ČR

Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné 
krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého 

a Ondřeje Havelky. 
Romantický thriller s Karlem Dobrým 

v hlavní roli hastrmana vznikl na motivy 
oceňovaného románu 

Miloše Urbana
100 minut, přístupný od 12 let, 120 Kč

28. SOBOTA V 17.00 ČESKÝ DABING
28. SOBOTA VE 20.00 ČESKÉ TITULKY

AVENGERS: INFINITY WAR
Akční / sci-fi / fantasy – USA

Snímek Avengers: Infinity War završuje 
neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým 

světem studia Marvel a přináší na 
stříbrná plátna nejsmrtonosnější a 
nejultimátnější válku všech dob.

120 min, mládeži přístupný, 120 Kč

+ TOULAVOU S DĚTMI, 
AKTIVNĚ I ZA 
GASTROZÁŽITKY

Je jaro, krajina se probouzí a vybízí 
k výletům. Ale kam? Abychom turistům toto 
dilema usnadnili, vydali jsme tři průvodce 
turistickou oblastí Toulava, od Tábora až 
k  nám…, které jsme nazvali Toulání s pří-
během. 

První z nich nese jméno 7 výletů (nejen) 
s dětmi a najdete tu tipy, kam za zážitky, 
které zaujmou ty nejmenší, ale i jejich rodiče 
a prarodiče. Dozvíte se tak, kam vyrazit na 
Táborsku, v okolí Milevska, kolem Bechyně, 
mezi Chýnovem a Mladovožickem, na 
Sedlecku-Prčicku, kolem Votic a na Sedl-
čansku. 

Druhý průvodce se jmenuje Gastrozá-
žitky a mapa pivovarů. Zavítáte za kuchař-
skými mistry, najdete zde seznam pivovarů 
v  Toulavě, mlsné zážitky, regionální 
produkty, ale i místa, kde se najíte s nějakým 
bonusem s kartou Toulavka. Vše je doplněno 
o výlet po pivovarech a dobrém jídle s mapou 
napříč Toulavou.

Poslední z průvodců nese název Aktivní 
zážitky – ukrývají se zde tipy kam a s kým na 
skály, na vodu, na koně, za adrenalinem, na 
golf, i kde se vykoupat.

Všemi průvodci přitom provází čtyři lidé – 
dva dospělí a dvě děti – kteří si všechno 
vyzkoušeli na vlastní kůži. Loni jsme je vzali 
na cestu Toulavou, nafotili s nimi fotografie 
a  natočili krátký propagační film, který 
najdete na webu www.toulava.cz a na 
našem youtube kanálu. Na stejném místě 
najdete i fotoblog z jejich cest. Chceme tak 
návštěvníkům ukázat na příběhu konkrét-
ních lidí, co všechno se dá v turistické oblasti 
Toulava od Tábora až po Sedlčany, od 
Orlické přehrady přes Milevsko až k řece 
Lužnici, Bechyni, Soběslavi a Mladé Vožici 
zažít. A je toho opravdu hodně. 

Věříme, že se naše Toulání s příběhem 
stane inspirací k návštěvě našeho nád-
herného regionu. Naší ambicí je totiž udělat 
z turistické oblasti na pomezí jižních a střed-
ních Čech vyhledávané místo, které bude 
ekonomicky vzkvétat díky prostředkům, 
které sem přinese cestovní ruch. Jedině tím, 
že se soustředíme na to, co u nás máme 
hezké a budeme se o to s láskou starat 
a  s láskou na tom budovat naše životy, 
podnikání, nebo zaměstnání, budeme 
rozvíjet tradice a posílíme vztah k regionu, 
kde jsme se narodili, docílíme toho, že 
i lidem se tu bude dařit a budou tu chtít žít 
nejen ti starší, ale i jejich děti. A to nám 
cestovní ruch, který je samozřejmě v rozum-
né míře, umožní.

Ať se naši průvodci stanou inspirací 
nejen turistům z daleka, ale i místním. 
Dostanete je na infocentrech v Toulavě.

Jan Sochor
Produktový manažer

TOULAVA, o.p.s.



Dubnová odpoledne 
a večery v 2. patře LD Olga 

tento program je zdarma:

 3. 4.  Karitol – úleva pro tělo 14.30

 4. 4.  Přírodní léčba – individ. konzultace 14.00

 4. 4.  Zajímavosti města Bechyně + film 14.30

 4. 4.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 4. 4.  Léčivé koření 19.00

 5. 4.  NU Skin – zlepšení životního stylu 15.00

 6. 4.  Škola zad – přednáška 14.30

 9. 4.  Bechyňské lázeňství + film 14.30

 9. 4.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 9. 4.  Tance dávných tradic 19.00

 10. 4.  Hudební odpoledne – L. Kubeš 14.30

 11. 4.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 11. 4.  Pojďme si něco namalovat 19.00

 13. 4.  Rehab. po náhr. kyčelního kloubu 14.30

 16. 4.  Bechyňské lázeňství + film 14.30

 16. 4.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 16. 4.  Vltavíny – tajem. posel z vesmíru 19.00

 18. 4.  Přírodní léčba – individ. konzultace 14.00

 18. 4.  Bechyňské lázeňství + film 14.30

 18. 4.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 18. 4.  ,,Umění bytí” - východní medicína 19.00

 19. 4.  NU Skin –zlepšení životního stylu 15.00

 20. 4.  Cholesterol ve stravě - přednáška 14.30 

 23. 4.  Bechyňské lázeňství + film 14.30

 23. 4.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 23. 4.  Kouzelná Indie –- beseda  19.00

 24. 4.  Karitol – úleva pro zdraví 14.30

 25. 4.  Přírodní léčba – individ. konzult. 14.00

 25. 4.  Pránájáma – dýchání pro zdraví 16.00

 26. 4.  Kosmetika z kozího mléka 14.00

 27. 4.  Rehab. po oper. kolenního kloubu 14.30

 30. 4.  Zajímavosti města Bechyně + film 14.30

   Těšíme se na Vás

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

 3. 4. úterý RM Band

 7. 4. sobota Countrio

 10. 4. úterý Axa

 14. 4. sobota Echo

 17. 4. úterý RM band

 21. 4. sobota Countrio

 24. 4. úterý Capella

 28. 4. sobota Axa

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

 6. 4. pátek Cora

 13. 4. pátek Capella

 20. 4. pátek Cora

 27. 4. pátek Kamarádi

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

MUDr. Olga Vačkářová

Seriál o lázeňských procedurách

1. Slatina
Slatina je přírodním léčivým zdrojem používaným 
v terapii onemocnění pohybového aparátu. Působí 
speciálním způsobem při prohřívání organismu, 
které je postupné, rovnoměrné a dlouhotrvající. 
Výsledným efektem procedury je zlepšení pro-
krvení, uvolnění svalového napětí, zmírnění 
bolestivosti a celková regenerace tkání a orga-
nismu. Kromě tepelného účinku má i přímé 
působení huminových látek, které mají účinek 
protizánětlivý, protisrážlivý, fytoestrogenní, 
antivirový a vliv na reprodukci. Hlavním cílem 
zaměření jsou chronické bolestivé stavy, 

onemocnění kloubů a páteře, měkkých tkání, zánětlivá onemocnění pohybového aparátu 
apod. Nezanedbatelným je i hydratační účinek na kůži, její ozdravění a omlazení a také 
zlepšení obranyschopnosti organismu.

VLTAVÍNY – poklad z jižních Čech

Nejsou to minerály, ale tektity a právě ty zelené, 
jihočeské jsou ty nejkrásnější. Stále lákají 
sběratele, protože se dají ještě sporadicky na 
polích nalézt, ale i vědce, protože jejich původ je 
stále obestřen tajemstvím. Na přednášce 
s  výstavou vltavínů uskutečněné v bechyňských 
lázních jsme mohli vidět stovky nádherných 
vltavínů, ale hlavně vyslechnout zajímavou 
přednášku. Pozvání přijal pan Milan Prchal, pro 
kterého se staly vltavíny životním osudem.
Sbírá a zajímá se o ně více jak 53 let a je 

považován za skutečného znalce. Je spoluauto-
rem první výstavy a expozice vltavínů na našem 

území v Týně nad Vltavou. Výstava spolu s mezinárodní konferencí byla uskutečněna 
u příležitosti výročí objevení prvního vltavínu knížetem Kinským právě u Týna na Vltavou. Na 
přednášku v lázních přišlo tolik zájemců, že se na mnohé už nedostalo místo k sezení. 
Během diskuze se ukázalo, co nejvíce posluchače zajímá, a tak aktualizovaná přednáška se 
uskuteční znovu v lázeňském domě Olga.

Marie Ria Rychlíková

Stravování lázeňských hostů

Lázně Bechyně mají pro své klienty určené 
prostory ke každodennímu stravování. Převážná 
většina klientů se stravuje v jídelně s kapacitou 218 
míst. Pro náročnější klienty zde máme připravené 
dva salónky, které jsou odděleny od velké jídelny 
a zaručují větší soukromí, klid a individuálnější 
přístup ke klientům. Modrý salonek s kapacitou 
60 míst se nachází v prosklené části vedle jídelny. 
Zelený salónek je v patře a využívá se hlavně pro 
návštěvu větší skupiny klientů, narozeninové 
oslavy nebo svatby. Další možnost stravování 
hostů nabízí lázeňská restaurace, kde si návštěv-

nící mohou vybrat z bohaté nabídky pokrmů a nápojů.

Mgr. Ludmila Charyparová

Postřehy z lázní



ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ ZIMNÍ POBYT ŽÁKŮ 
NA KVILDĚ

V pondělí 5. února třídy 4.A, 4.B a 5.A 
místo usednutí do školních lavic naskládaly 
kufry, batohy a hlavně lyže do autobusu a 
odjely na Šumavu, aby se naučily lyžovat na 
zimním pobytu na horách. Ubytovali jsme se 
v chatě Pohoda na šumavské Kvildě, kde 
nás uvítali dobrým obědem. Odpoledne 
jsme se vydali na průzkum okolí, cestou 
jsme se koulovali a hráli různé hry. Druhý 
den jsme lyžovali, nejdříve nás rozdělili do 
skupin, kde jsme trénovali naše lyžařské 
dovednosti. Lyžovat nás všechny moc bavilo 
a každý den jsme se naučili něco nového. 
Večerní zábavní program si pro nás postup-
ně připravily všechny třídy.

Třetí den jsme lyžovali jenom dopoledne, 
protože odpoledne se šlo do cukrárny a in-
formačního centra, kde nám pustili film o NP 
Šumava a kde jsme si mohli také něco 
koupit.

Ve čtvrtek se lyžovalo skoro celý den. 
Odpoledne se konaly závody. Všichni lyžaři 
byli rozděleni do čtyř skupin. První skupina 
se skládala z dívek, druhá skupina byli 
začátečníci, třetí byli začátečníci pokročilí 
a poslední skupina byli kluci z dvou nejlep-
ších skupin. A sjeli jsme si skoro olympijský 
slalom. Týden na horách utekl jako voda a už 
tu byl poslední den, naštěstí i dopoledne 
před odjezdem jsme lyžovali. A pak zbývalo 
už jen zabalit všechny naše věci a naskládat 
je do autobusu a jet domů. 

Celých pět dní jsme měli krásné počasí 
a všem se nám na horách líbilo.

Dana Mašterová 5.A

+ DŮLEŽITÉ INFORMACE 
K ZÁPISU DO 1. TŘÍD 
PRO ŠKOLNÍ ROK 
2018 /2019

TERMÍN: pátek 6. dubna 2018
Čas: 14.00 – 18.00 hodin
VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2018:

dítě narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, 
pro děti s odkladem povinné školní docházky 
z loňského školního roku.
VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2018:

Pokud je dítě přiměřeně duševně a těles-
ně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný 
zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

ź dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 
2018 – zákonný zástupce doloží 
VYJÁDŘENÍ Školského poradenského 
zařízení (PPP, SPC),

ź dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 
2019 – zákonný zástupce doloží 
VYJÁDŽENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO 
LÉKAŘE.

ORGANIZACE ZÁPISU:
ź k zápisu přicházejí zákonní zástupci v do-

bě od 14.00 do 18.00 hodin,
ź předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) 

a svůj OP,
ź zápis je rozdělen na formální část (15 min) 

a motivační část (max. 20 min),
ź při formální části zápisu vyplní potřebné 

tiskopisy, seznámení s budoucí třídní 
učitelkou,

ź u zápisu je přítomno vedení školy a školní 
psycholog, které mohou zákonní zástupci 
využít ke konzultaci,

ź motivační část zápisu vedou pedagogové 
1. stupně, 

ź foto koutek – focení budoucích prvňáčků.

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.

+ INFORMACE K ZÁPISU 
DO 1. ROČNÍKU V ZŠ 
FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 

Zápis proběhne v pátek 6. dubna 2018 
od 14 do 18 hodin. Využívejte boční vchod 
do školy (u haly od Křižíkovy kolonie). 
Základní škola Františka Křižíka Bechyně 
otevře ve školním roce 2018/2019 jednu 
první třídu s maximálním počtem 24 dětí ve 
třídě. Přednostně budou přijímány děti ze 
spádového obvodu naší školy. V případě, že 
budete žádat odklad povinné školní 
docházky, přineste s sebou doporučující 
posouzení od školského poradenského 
zařízení a doporučující posouzení od 
dětského lékaře. 

Mgr. Milan Kožíšek, 
ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně

+DALŠÍ ÚSPĚCH 
V MATEMATICKÉ 
SOUTĚŽI

Ve středu 14. března se konal již 56. roč. 
Městské matematické olympiády o cenu 
akademika Bohumila Bydžovského ve 
Veselí nad Lužnicí. Soutěž je určena pro 
žáky osmých tříd. Naši školu reprezentovali 
čtyři nejlepší počtáři z 8.A a to David 
Jiroušek, Monika Novotná, Jakub Macháček 
a Lucka Měšťanová. Této olympiády jsme se 
zúčastnili poprvé a naši žáci se nejen mezi 
ostatními soutěžícími neztratili, ale dokonce 
si díky Davidu Jirouškovi odvezli hlavní 
cenu. Davidovi blahopřejeme k prvnímu 
místu a jemu i všem ostatním přejeme 
mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Jana Meyerová

+ ÚSPĚCH 
V MATEMATICKÉ 
SOUTĚŽI 

Jako každým rokem, tak i letos se zúčast-
nil výběr žáků 8. třídy 56. ročníku Městské 
matematické olympiády O cenu akademika 
Bohumila Bydžovského ve Veselí nad 
Lužnicí.

Letos byla naše škola zastoupena hned 
čtyřmi soutěžícími, dámskou sekci ve 
složení Zuzana Radvanová a Valerie Hud-
cová doplnila sekce pánská, zastoupená 
Šimonem Caisem a Markem Procházkou. 

V nabitém soutěžním poli nejlepších 
matematických talentů z Bechyně, Veselí 
nad Lužnicí a Soběslavi bylo od začátku 
zřejmé, že vyhrát hlavní cenu nebude vůbec 
jednoduché.  

Po dvouhodinovém zápolení nad šesti 
praktickými a zapeklitými příklady bylo však 
rozhodnuto. Hlavní cenu jsme si tentokrát 
bohužel neodvezli. 

Nejlepší umístění, těsně pod medailo-
vými stupni, vybojovala Zuzana Radvanová, 
která svým výkonem obsadila pěkné 5.místo 
a domů si tak s diplomem odvezla i věcnou 
cenu. Zbylí tři naši soutěžící získali diplom 
pro úspěšné řešitele. Všichni si však zpět 
domů do Bechyně odvezli nové zkušenosti 
a setkali se s matematikou i tak trochu jinak 
než jen ve školních lavicích.

Chtěl bych poděkovat všem zúčastně-
ným za jejich snahu a reprezentaci naší 
školy a popřát jim hodně štěstí v dalších 
bojích, a to nejen na poli matematiky. Bylo mi 
ctí Vám dělat doprovod.  

A ostatní z řad žáků současné sedmé 
třídy nezapomeňte, že za rok je tu další 
ročník této soutěže. Budete to Vy, kdo se 
zúčastní?

Mgr. Václav Michalec



+ OKRESNÍ PŘEBOR
 – SILOVÝ ČTYŘBOJ

Na okresním přeboru v silovém čtyřboji 
v Táboře zvítězilo družstvo z naší školy ve 
složení: Adam Berka, Matyáš Makovec 
a Dalibor Prokša a kvalifikovalo se tak na 
krajský přebor, který se uskuteční v Jindři-
chově Hradci. Mezi jednotlivci se stal 
okresním přeborníkem Adam Berka, těsně 
druhý skončil Matyáš Makovec a solidní páté 
místo obsadil Dalibor Prokša. 

Gratulujeme a přejeme mnoho sil a úspě-
chů na krajském kole.

Mgr. Jan Pazourek

+ EURORÉBUS – POSTUP 
NA KRAJSKÉ KOLO

Naše škola se opět zapojila již do 
23. ročníku zeměpisné soutěže Eurorébus 
a mnoha našim šikovným a aktivním žákům 
se podařilo postoupit ze školních kol do kola 
krajského v Českých Budějovicích. Konkrét-
ně postoupily všechny třídy na II. stupni 
a dalších 15 žáků v kategorii jednotlivců, 
všem velmi gratulujeme! Tuto soutěž v minu-
losti naše škola celkově dvakrát vyhrála 
(2013, 2014), několikrát se umístila na 
stupních vítězů a pravidelně se zúčastňu-
jeme republikových finále v Praze. Je třeba 
připomenout, že se nejedná jen o čistě 
zeměpisnou soutěž, ale svým přesahem 
zasahuje i do mnoha jiných oborů lidské 
činnosti jako je kultura, přírodověda, historie, 
sport a dalších. Sami se můžete podívat na 
webové stránky www.eurorebus.cz. Roz-
hodně tento projekt dává dětem možnost 
rozšířit si všeobecný přehled, získají mnoho 
nových poznatků, v neposlední řadě se učí 
vyhledávat, zpracovávat a dávat do logic-
kých souvislostí informace. Je to rozhodně 
užitečněji využitý čas u PC, než bezcílné 
bloumání ve virtuálním světě sociálních sítí 
či otupělé mnohahodinové hraní her. Mimo-
chodem, nejúspěšnější třídy a jednotlivci 
z republikového finále se každoročně 
účastní několikadenního poznávacího 
zájezdu po Evropě, no není to dostatečnou 
motivací zkusit tuto soutěž? 

Přeji všem žákům bystrou mysl na 
krajském kole!

Mgr. Jan Pazourek

+ ŘEMESLA NA 
NOVOMĚSTSKÉ 
RADNICI V PRAZE

Ve dnech 21.–22. 2. 2018 se naše škola 
zúčastnila Festivalu řemeslných workshopů 
– vyzkoušej si, zažij si!, který pořádala 
Novoměstská radnice v Praze ve spolupráci 
s Magistrátem hlavního města Prahy 
a Městskou částí Praha 2.

V rámci představení naší školy jsme 
tentokrát prezentovali pouze keramický 
obor, a to malou historizující výstavou, 
ukázkami ruční výroby točením na kruhu 
a modelováním a podáváním informací 
o možnostech studia na naší škole v krás-
ných prostorách mázhausu Novoměstské 
radnice, kde jsme byli spolu se školami 
z Kamenického Šenova (sklo) a Hořic 
(kamenosochařství). Instalaci výstavy 
připravil David Stankuš, na kruhu a při 
modelování se střídaly studentky Anna 
Stifterová a Magdaléna Tonková. Akce se 
těšila velkému zájmu dětí všech věkových 
kategorií. Davidu Stankušovi i studentkám 
patří poděkování za propagaci školy.

Jiří Novotný

+ ERASMUS+ 
PROJEKTY MOBILITY 
OSOB V ODBORNÉM 
VZDĚLÁVÁNÍ

SUPŠ Bechyně získala pro letošní školní 
rok grant z programu Erasmus+ Projekty 
mobility osob v odborném vzdělávání. 
Projekt s názvem Deník psaný grafikou 
spočívá ve třech čtrnáctidenních pobytech 
v zahraničních odborných školách s podob-
ným výtvarným zaměřením. Během těchto 
pobytů se účastníci mají seznámit  s výukou 
v odborných předmětech, zejména grafic-
kých výtvarných technikách a grafickém 
designu, naučit se nové postupy, využít 
a zlepšit znalosti v angličtině a samozřejmě 
také poznat kulturu jiné země. 

V listopadu 2017 proběhla první stáž 
šest i  studentek Grafického designu 
v portugalské škole EASR Porto. Stáž byla 
pro studentky velmi přínosná, vyzkoušely si 
řadu grafických technik a zabrousily i do 
fotografie. Svůj pobyt prezentovaly během 
ledna a února na výstavě ve školní Galerii Na 
chodbě.

V únoru 2018 proběhla druhá stáž projek-
tu, tentokrát v Escuela de arte de Jerez v ji-
hošpanělském městě Jerez de la Frontera. 
Tato mobilita byla připravena pro učitele 
grafického designu, konkrétně Mgr. Martu 
Kotkovou. V rámci stínování v hodinách se 
seznámila s výukou grafických technik, foto-
grafie a předmětů využívajících počítačovou 
grafiku a vizuální komunikaci. 

Momentálně probíhají přípravy na po-
slední stáž tohoto projektu. V dubnu 2018 
vycestuje sedm studentů oboru Grafický 
design opět do EASR Porto, aby také poznali 
široké možnosti v této kvalitní, obdobně 
zaměřené škole.

Po návratu posledních studentů pro-
běhne na závěr školního roku výstava 
s  prezentací zážitků a výtvorů z posledních 
dvou stáží. Zhodnotíme a uzavřeme tak celý 
projekt Deník psaný grafikou, který nám 
program Erasmus+ umožnil. 

Mgr. Marta Kotková

+ VYSTAVUJEME 
V TÁBOŘE

Podobně jako v minulých letech se i letos 
naše škola účastní doprovodných akcí 
festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, 
který již dvacet let pořádá společnost Člověk 
v tísni a který vyrostl v největší dokumentární 
filmový festival s tématikou lidských práv na 
světě. První fáze letošního festivalu pro-
běhla v Praze od 5. do 14. 3. 2018 a poté se 
přesunul do 36 měst v regionech. Jedním 
z nich je také Tábor. 

Studenti multimediálního (2.M) a grafic-
kého oboru (2.G, 3.G) pracovali na plaká-
tech na téma  Aktualizace systému. 

Plakáty jsou vystaveny v táborské Caffe 
a Gallery MP7, a to od 21. 3. 2018 do 22. 4. 
2018. Srdečně zveme!

Jiří Novotný

+ PODRUHÉ DO 
VELETRŽNÍHO 
PALÁCE

S komentovanou prohlídkou ve Veletrž-
ním paláci, kterou absolvovali studenti 
volitelného předmětu Seminář o moderním 
umění v lednu, byli všichni velmi spokojeni. 
Proto jsme požádali kurátory ve Veletržním 
paláci v Praze, zda by nám ještě před uzav-
řením těchto skvostných sbírek nebyli ochot-
ní připravit další komentované vstupy. Byla 
nám nabídnuta dvě nová témata, tak jsme se 
rozhodli strávit zde bezezbytku, krom hodiny 
na oběd, celý první březnový den.

V dopoledních hodinách jsme si potvrdili, 
jak známe francouzské umění od doby 
romantismu až po expresivní Pařížskou 
školu. Na obrazech od Delacroixe a Courbe-
ta jsme porovnávali rozdíly v tématice, stylu 
a malířském rukopisu mezi romantismem 
a realismem. Impresionismus jsme „měli 
v malíku“, u pointilistických obrazů nás 
zajímalo, proč jsou obrazy instalovány ve 
skleněných vitrínách… Zklamalo nás velmi 
malé zastoupení postimpresionistických děl 
van Gogha, Gauguina a Lautreca, přesto 
jsme si Goghův obraz Zelené obilí pořádně 
vychutnali. V kubistické expozici jsme zjistili, 

že je Veletržní palác třetí největší sbírkou 
kubismu v Evropě, a to díky V. Kramářovi.

Odpolední program se nesl v duchu čes-
kého avantgardního umění: začínali jsme 
Fillovým expresivním Čtenářem Dostojev-
ského, důkladně jsme zmapovali český ku-
bismus, a to nejen v malířství, ale i u našeho 
„spolužáka“ sochaře Otto Gutfreunda, dále 
kubismus v architektuře a uměleckých 
řemeslech. Skončili jsme někdy v podvečer-
ních hodinách u funkcionalismu a pana 
Fuchse, architekta Veletržního paláce.

Nyní nám nezbývá než věřit, že nám takto 
nabitý program pomůže si vzpomenout na 
díla umělců při skládání  blížící se maturitní 
zkoušky.

Mgr. Drahomíra Bočanová



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

V našem městě se prohlubuje třídění 
názorů na otázky moci ve státě, okrese 
i městě. Lidé chtějí vědět, jak to bude 
vypadat se zárukami osobními, majet-
kovými, sociálními i politicko-morálními, 
zda nebude mít již nikdy někdo možnost po 
ocejchování druhého frází, tohoto dlouho-
době zničit, rozvrátit rodinu, rozbít občan-
ská práva.

Rozhoduje se stále o úseku hlavního 
tepelně energetického zdroje – ústřední 
kotelny pro centrální město. Konečně bylo 
rozhodnuto i započato s výstavbou kotelny 
v prostoru za rybníkem a bývalou panskou 
zahradou knížete Paara, na pozemku, kde 
kdysi stávala parní pila p. Zahrádky.

Výstavba domu služeb na místě býva-
lého Varousova statku umožní zkoncentro-
vání služeb do jednoho místa, odstranění 
nevyhovujících provozoven a jeho umístě-
ní uvnitř obchodního centra umožní obča-
nům snadnější a rychlejší vyřizování svých 
potřeb.

Vybral Martin Gärtner
Pozn. redakce:
Text je autentickým přepisem bez korektur.

+   VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2018 Vikariát Tábor

 Bechyně Hlavatce Sudoměřice 
   u Bechyně

Zelený čtvrtek  29. března farní kostel 18.30 17.00 
Velký pátek  30. března farní kostel  17.00  15.00
Bílá sobota  31. března  klášterní kostel 20.00  
Neděle zmrtvýchvstání  1. dubna klášterní kostel 9.30 11.30 8.00
Velikonoční pondělí  2. dubna klášterní kostel 9.30 11.30 8.00

      

Spolek rodáků a přátel 
Bechyně a Lázně Jupiter 

Vás srdečně zvou na šesté posezení

PIJEME KÁVU S... 
Mgr. Janem Adámkem

na téma 
„Svatý Jan Nepomucký“

Povídání s historikem Prácheňského mu-
zea o nejznámějším z Čechů a o svatoján-
ské úctě ve světě, v Čechách a Bechyni

ve středu 18. dubna 2018 
od 18.00 hod.

v salonku v 1. p. vily Vlasty, Lázně Jupiter, 
Libušina třída čp. 188 v Bechyni.

Rezervaci míst si můžete zajistit na 
e-mailu: info@rodacibechyne.cz, 

nebo telefonu 736 640 157 

+ SEN SE STAL 
SKUTEČNOSTÍ!

Pro Bechyni památný den, den 9. březen, 
čas 18.00 hodin. Nikdo významný v tu dobu 
nezemřel, ale někdo významný se narodil. 
Zrodil se bechyňský pivovar. 

Rodil se v těžkých porodních bolestech. 
Již mu nebránila vysokorozená hraběcí 
nařízení o tom, co můžeme a co nemůžeme 
uvařit. 

Ale jiná, daleko mocnější byrokracie – 
slavná bruselská legislativa podpořená 
našimi „papežštějšími“ zákony hygienic-
kými, stavebními, bezpečnostními... obé se 
utápí v „zaručeně“ nejdokonalejších směrni-
cích, nařízeních, zákazech, příkazech a zá-
vazných doporučeních…

Přesto se dílo podařilo.
Významný to počin pro Bechyni posvětil 

vikář P. Plášil, který vážil cestu ze svého 
nového působiště, z Prachatic. Děkujeme 
mu za vřelá slova do obnovy pivovarnictví 
v Bechyni.

A co pivovar bude vařit?
Žádné vzletné názvy, jen utvrzující patrio-

tismus majitele pivovaru! Nyní máme Be-
chyňskou 10, Bechyňský ležák 12 světlý 
a Bechyňský ležák 12 tmavý.

Pivovar navazuje na zaniklou tradici 
místního pivovarnictví, které bylo písemně 
doloženo k roku 1444. Ale historie je určitě 
daleko starší, vždyť k roku 1268 kupuje 
Přemysl Otakar II. horu Bechyni a k tomu tvrz 
s „pivovárem“ v Opařanech. A divil bych se, 
že při budování pevného kamenného be-
chyňského hradu si vrchnost a dělný lid 
neužíval místního pěnivého moku! Určitě jim 
v tom pomáhali i bratři františkáni, ti měli mož-
nost pořídit kvalitní vybavení, suroviny 
i schopné jedince, kteří zvládli výrobní 
proces.

Určitě ale nevařili pivo plzeňského typu! 
Středověké pivo se od dnešního podstatně 
lišilo. Zpočátku se jednalo pouze o málo 
prokvašenou kaši, která se postupným 
zkvalitňováním výrobního procesu měnila 
na skutečný chmelový mok. Pivo bylo husté, 
kalné, obsahovalo mnoho bílkovin, sacha-
ridů a představovalo proto významnou 
složku výživy chudých zemědělců i šlechty. 
Pivo nebylo dlouho považováno ani za 
nápoj, jako spíše za pokrm – říkalo se, že 
pivo je tekutý chléb. A několik žejdlíků vskut-
ku dokázalo nahradit večeři.

Ale v „našem“ pivovárku se nevaří kaše, 
ale dobré pivko, a k dobrému bechyňskému 
si můžeme zakousnout i nějakou tu specia-
litu k pivu.

Josef Štefl
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+ KČT BECHYNĚ SLAVÍ 
100 LET

Odbor Klubu českých 
turistů Bechyně oslaví ve 
dnech 16. až 17. června 
2018 stoleté výročí svého 
založení. V rámci těchto 
oslav se uskuteční: 

8. ročník pochodu Židovou strouhou, před-
náška o historii odboru, slavnostní odpolední 
shromáždění s vystoupením čestných 
hostů, kulturním programem a hudbou, ke-
ramická výstava zdůrazňující zásluhy 
Keramické školy na založení odboru, ko-
mentované prohlídky naučné stezky podél 
bechyňského opevnění a další.

Přesný program bude zveřejněn v příštím 
čísle Bechyňského zpravodaje.

POMOZTE DIAKONII 
ROLNIČKA KOUPIT 
NOVÝ MIKROBUS

Vážení občané Bechyně,

v pondělí 23. dubna možná opět v ulicích 
vašeho města potkáte dobrovolníky ve 
žlutých tričkách se zapečetěnými poklad-
ničkami, kteří Vám nabídnou ke koupi placku 
s originálním obrázkem z Diakonie Rolnička. 
Neodmítnete-li je, přispějete v rámci 
17. ročníku veřejné sbírky Rolničkové dny na 
koupi nového mikrobusu pro svoz klientů.

Diakonie Rolnička pomáhá dětem i dos-
pělým z celého táborského regionu. Aby 
naše služby byly dostupné, nabízíme svým 
klientům i službu dopravy do střediska a zpět 

domů. V současné době vlastníme 4 mikro-
busy, které každý všední den obsluhují 6 tras 
a dohromady najedou 800 km za den. Vzhle-
dem k velké vytíženosti našich vozů budeme 
muset jedno z našich aut letos vyměnit za 
nové. Díky výtěžku loňského ročníku této 
sbírky a výtěžku našich benefičních akcí 
máme k dispozici téměř polovinu potřebné 
částky. Pomozte nám přiblížit se k získání 
cílové částky i letos, abychom na podzim 
tohoto roku již mohli vyjet novým mikrobu-
sem. Dáte nám tím dárek k 25. narozeninám, 
které v tomto roce Diakonie Rolnička oslaví.

Naše sbírka je pořádána dle zákona 
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a podlé-
há kontrole Krajského úřadu Jihočeského 
kraje.

Děkujeme! Vaše Rolnička
Více na www.rolnicka.cz.



+ Vážení spoluobčané,

v poslední době, respektive od ledna 
letošního roku se dostávají naše sociální 
pracovnice v Domově pro seniory Bechyně 
(dále jen DpS Bechyně) pod palbu požadav-
ků na umístění svých příbuzných. Ráda bych 
všem připomněla, že máme omezenou 
kapacitu a že uvolněná lůžka jsou okamžitě 
nabízena nejpotřebnějším žadatelům. V pro-
sinci loňského roku jsme přijali 12 klientů 
z Domicilu aktivních seniorů v Olešné, 
v lednu 2018 pak přibyl ještě 1 klient, což 
patrně spustilo onu lavinu požadavků. Pro 
vysvětlení tady uvádím, že máme svého 
zřizovatele a ten má právo s námi vyjednat 
přijímání klientů nad rámec naší kapacity. 
Nicméně ta nám byla upravena, tedy navý-
šena, a tak se vlastně počet míst pro 
žadatele z pořadníku nesnížil. Ráda bych se 
na tomto místě zastala klientů z Olešné, kteří 
z velmi vážných důvodů museli opustit zaří-
zení, na které byli zvyklí a mnoho informací 
k provedení tohoto přesunu neměli. Pokud 
by se taková situace dotýkala vašeho rodin-
ného příslušníka, jistě byste přivítali, kdyby 
se o něho postaralo jiné sociální zařízení, 
jiná sociální služba. 

Vraťme se však k přijímání nových klientů 
do DpS Bechyně. Je evidováno cca 500 žá-
dostí. Některé jsou urgentní, některé ne 
a mnoho z nich je dublovaných, tzn., že jsou 
podané i v jiných domovech pro seniory. 
Doručená žádost je individuálně vyhodnoce-
na na základě předem stanovených kritérií, 
kde se zohledňuje nejen věk a spádovost, 
ale také zdravotní stav a nepříznivá sociální 
situace. Následně je žádost zařazena do po-
řadníku. Žadatel je písemně informován 
o stavu jeho žádosti. 

Pokud žadatel či jeho příbuzní nekon-
taktují sociální pracovnice a nezajímají se 
o stav žádosti, nemohou očekávat, že je 
bude sociální pracovnice aktivně oslovovat 
a informovat. Velice často se také stává, že je 
žadatel osloven s nabídkou zahájení 
poskytování sociální pobytové služby, ale on 
odmítne s tím, že ještě nemá zájem. Velice 
špatně pak mohou sociální pracovnice 
odhadovat opravdový zájem žadatelů o služ-
bu. Chci tím říci, že je žádoucí pravidelně se 
informovat a projevovat zájem o umístění 
svého příbuzného. Stává se i to, že žadatel, 
který si podal více žádostí do různých zaříze-
ní, na což má právo, s umístěním jinam 
nezruší žádost u nás. My s ním počítáme 
a pokud má více získaných bodů z hodnoce-
ní žádosti, tak logicky brání v oslovení další-
ho žadatele, a proto je potřeba upozorňovat 
na svoji potřebu umístění do DpS Bechyně.

Byli bychom rádi, kdyby bylo možné 
přijmout všechny potřebné žadatele. Všichni 
ale víme, že to možné není. Vyhrožování, 
nátlak a arogantní jednání opravdu dveře 
a srdce neotevírají. Prosím o důstojnost 
a respekt vůči našim zaměstnancům tak, 
jako my toto projevujeme našim klientům. 

Děkuji za čas, který jste věnovali čtení 
mého sdělení a za pochopení nesnadné 
situace. 

Mgr. Alena Sakařová, 
ředitelka Domova pro seniory Bechyně

+ PLESÁNÍ V DOMOVĚ 
SENIORŮ

Vážení spoluobčané,

dne 20. 2. 2018 se uskutečnil v našem 
Domově pro seniory Bechyně již 3. ples 
domova. K poslechu a k tanci zahrála kapela 
Klasik pod vedením paní Heleny Hýnové. 
Ples měl skutečně krásnou sváteční 
atmosféru, ke které přispělo i předtančení 
slečny Sabiny Berkové a mladého tanečníka 
Karla Kajnara. Předvedli klasické a latin-
skoamerické tance a podařilo se jim svým 
vystoupením navodit sváteční plesovou 
náladu. Všichni zúčastnění se příjemně ba-
vili, někteří si i zatančili a celkově se plesové 
odpoledne vydařilo. A k tomu, aby vše 
proběhlo tak, jak má, tak jak správný ples má 
být, k tomu nám vydatně pomohli i dárci, kteří 
přispěli nejen svými dary do tomboly, ale 
především svojí vstřícností, velkorysostí 
a  pochopením. Naši dárci již tradičně 
podporují ples domova a jsou našimi velkými 
pomocníky v tom, aby si i klienti domova užili 
stejnou zábavu, jako obyvatelé Bechyně. 

Našimi dárci jsou: Laufen CZ s.r.o., Lé-
kárna u Panny Marie Pomocné, W – partner, 
Galerie Galvína, Bazény Kreidl, Zahrad-
nictví u Benešů, Čekanka – dárkové zboží, 
TEXTIL, GALANTERIE – paní Dlouhé, 
EUROCERA s.r.o., Kadeřnictví MILI, Helena 
Hýnová a zaměstnanci Domova pro seniory 
Bechyně.

Všem organizátorům, hudebníkům a dár-
cům srdečně děkuji za jejich spolupráci 
a srdce na dlani.

Mgr. Alena Sakařová, 

ředitelka

+ KDO JE VLADIMÍR 
ILJIČ?

Úvodem malý kvíz. Patrola může být:

A / vojenská nebo policejní stráž 

B/ vědecké pozorování, např. Slunce

C/ český hudební soubor Patrola – Šlapeto

Řešení? Snadné, všechny možnosti jsou 
správné. Pro koncert v místním DpS 
20. března 2018 platila však možnost třetí, 
za C/. Nejednalo se ovšem o celý soubor 
Patrola, nýbrž přibližně 9,2 %, tedy 1/12. 
Jmenovitě pana Vladimíra „Iljiče“ Pecháčka, 
takto houslistu a kytaristu zmíněné formace. 
Vystudoval konzervatoř v Teplicích a už 
během studií mu bylo zřejmé, že u vážné 
hudby nezůstane. Nejprve čtyři roky hrál 
v Originálním pražském synkopickém or-
chestru. Poté ho zlákala jiná muzika a na-
stoupil do Patroly. Pro umělecké jméno „Iljič“ 
byl mu vzorem ruský skladatel Petr Iljič 
Čajkovskij.

Ze svého bohatého repertoáru pro nás 
vybral a za doprovodu kytary přednesl ty 
nejhezčí lidové písničky ze staré Prahy nebo 
skladby Karla Hašlera. Vzpomínkou tak 
osvěžil někdejší televizní pořady „Bejvávalo“ 
a „Babiččina krabička“. Kdo zná blíže 
pražské reálie, jistě se s ním rád prošel „Po 
starých zámeckých schodech“, zasnil 
u „Večera nad Prahou“, zanotoval si „Na 
Strahově pod Petřínem“ a „Podskaláka“. 
Navíc, pro zpestření, zařadil ještě pásmo 
několika skladeb z českých filmů pro 
pamětníky. Došlo i na jeho oblíbené popěvky 
o ženách „Má roztomilá Baruško“, veselé 
„Ručičky, nebojte se...“ a „Máš – li kapičku 
štěstí“.

A závěrečnou „Naši písničku českou“ si 
broukali již všichni v sále.

Z nabídnuté hudební bonboniéry pěk-
ných písniček si nepochybně vybral a s chutí  
„pomlsal“ každý. Přijďte k nám opět, pane 
Vladimíre „Iljiči“. Budete vítán !

Děkujeme všem pečovatelkám a akti-
vistkám – koordinátorkám za pomoc při 
organizačním zajištění celého odpoledne. 
Vedení DpS, jmenovitě paní ředitelce 
Mgr. Sakařové, za umožnění vydařeného 
kulturního počinku.

Karel Klaška

+ TENKRÁT V NEW 
YORKU

8. březen. Pro někoho obyčejný, všedně 
plynoucí, den. Pamětníci jistě vzpomenou, 
že ještě před nedávnou dobou tehdy v továr-
nách, na úřadech, školách či nemocnicích 
usebrali muži přítomné ženy pod záminkou 
oslavy Mezinárodního dne žen. S náramným 
rozruchem jim velkolepě předali povadlý 
karafiát doplněný snítkou čehosi zeleně 
neurčitého a k tomu tu nejlacinější bonbo-
niéru. Vzápětí se ovšem jali pokukovat po 
nejbližší alkoholické škodlivině, jíž se čile 
chopili. (Výjimky, arciže, pravidlo jen 
stvrzují.) Patrně jen málokdo z nich si 
připomněl skutečnost, PROČ je tento den 
významný. V roce 1908 se totiž sešlo několik 
tisíc žen na pochodu ulicemi v New Yorku. 
Demonstrovaly za zkrácení pracovní doby, 
zvýšení mezd, volební právo a za všeobec-
ná práva pro ženy.

Navázat na někdejší oslavy a vtisknout 
jim novou, vskutku důstojnou podobu se 
s úspěchem daří, už potřetí, v místním DpS. 
8. března odpoledne se v jídelně shlukli četní 
obyvatelé obého pohlaví. Pozvali se navzá-
jem a současně všichni dohromady pro-
střednictvím ředitelství DpS. Po úvodních 
slovech ředitelky paní Mgr. Sakařové 
a předání květinových darů všem přítomným 
ženám, se rozpoutala zábava.

Jako hudební doprovod byl vybrán 
osvědčený a oblíbený miniorchestr, vokálně-
instrumentální dvojice Escalona. Původní 

ansámbl, s učitelem hudby Josefem Říhou,  
vznikl v roce 1993. Po jeho úmrtí formaci 
obnovili klávesista a dudák Josef „Pepa“ 
Benedik, spolu se zpěvačkou Jarmilou 
„Jarkou“ Janovcovou. Hudební zkušenosti 
získávali při hojných výjezdech do Rakou-
ska, Maďarska nebo Německa. 

Nám v DpS nabídli pestrou směsku 
lidových nebo zlidovělých písniček. Na chvíli 
jsme se přenesli i do Tyrolských Alp ukázkou 
výtečného jódlování. 

Odpoledne příjemně plynulo. Někdo si 
s pěknými písničkami Escalony pobrukoval, 
jiný taktoval do rytmu. Každý si hudební 
setkání s muzikou užíval podle svého, však 
dobrý rozmar vládl u všech.

Děkujeme celému vedení, všem akti-
vistkám – koordinátorkám, našeho DpS 
a zejména ředitelce, paní Mgr. Sakařové, za 
zprostředkování vskutku vydařeného kultur-
ního počinku.

Karel Klaška



TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ POZVÁNKA

Dovolujeme si vás tímto pozvat na 
slavnostní předání nového zásahového 
vozidla CAS 30 T815-7 jednotce sboru 
dobrovolných hasičů města Bechyně.

Slavnostní akt proběhne dne 

12. 5. 2018 od 13.00 hod. 
před požární zbrojnicí v Bechyni 

(sídliště Obránců míru).

K vidění bude nejen nové zásahové 
vozidlo, ale veškerá současná technika, 
požární zbrojnice a zázemí výjezdové 
jednotky SDH města Bechyně.

Luboš Klobása, 
velitel JSDH Bechyně

+ BECHYŇŠTÍ TENISTÉ 
VSTOUPILI DO NOVÉ 
SEZONY NETRADIČNĚ

Pustili se do rekonstrukce nevyhovu-
jícího sociálního zařízení své klubovny. 
Proměnou projdou stávající šatny, interiér, 
kde členové budou mít k dispozici nový 
mobiliář, šatní skříňky s lavicemi. Radikální 
změna proběhne v hygienické části. Bude 
zvětšena kapacita sprch, instalovány nové 
zařizovací předměty, závěsné klozety atd. 
Společenská místnost bude vybavena 
novým nábytkem. 

Po realizaci zateplení celé budovy, kde 
došlo ke zlepšení tepelných vlastností 
objektu, je oprava sociálního zařízení dalším 
zlepšením zázemí pro naše členy a další 
zájemce o tuto krásnou hru.

Realizace tohoto projektu, který finančně 
přesáhne částku půl milionu korun, by 
nebyla možná bez podpory. Tento náš 
projekt podpořila nemalou částkou ve výši 
480 tisíc korun Nadace ČEZ.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
Nadaci ČEZ za finanční podporu, které se 
nám z jejich strany dostalo. Velmi si této 
pomoci vážíme. 

V letošní sezoně budou naši tenisté 
v rámci kraje startovat v Jihočeské divizi 
smíšených družstev dospělých, Krajském 
přeboru II. a IV.

V mládežnickém tenise smíšených 
družstev v rámci kraje máme přihlášeno 
družstvo mladších žáků.

Za výbor TO Jiskra Bechyně 
předseda ing. René Hartl

Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni 
a OSH Tábor 

za podpory starosty města Bechyně 
a Oranžového roku Skupiny ČEZ 

pořádá dne 

5. května 2018

OSLAVY SVÁTKU 
SVATÉHO FLORIÁNA 
– PATRONA HASIČŮ

V rámci akce proběhne

ź XVIII. ročník soutěží družstev v požár-
ním útoku O putovní pohár starosty 
města Bechyně

ź XIII. ročník soutěže O putovní pohár 
OSH Tábor – série šesti kol – první kolo 
(muži, ženy)

ź V. ročník Memoriálu Vladimíra Kálala – 
O putovní pohár MH (kat. starší)

ź O putovní pohár starosty OSH Tábor 
(dětská soutěž)

Soutěž proběhne v areálu sportovního 
stadionu v Bechyni. 
Podrobný program uvedeme v květnovém 
vydání zpravodaje.
Přijďte podpořit družstva mladých hasičů, 
mužů i žen v jejich soutěžení. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BECHYNĚ 
ZVE NA 45. ROČNÍK APRÍLOVÉHO 

BĚHÁNÍ 

BECHYŇSKÉ SCHODY
sobota 7. dubna 2018

 

PROGRAM: 8.30 – 9.00 hod. zápis 
startujících dvojic (sraz účastníků 
u schodů do Zářečí pod bývalým 
Domovem důchodců).
9.00 hod. zahájení závodu, start
Startovné: děti do 14 let zdarma, starší 
10 Kč/osobu 
Bechyňské schody jsou závodem 
dvojic (jedna dvojice = jeden soutěžní 
pár), v cíli rozhoduje čas pomalejšího. 

Chutné odměny a pamětní listy.

Informace – Petr Chaloupek
KČT – odbor Bechyně, o.s.

Telefon: 737 529 220
E-mail: bechyne.kct@seznam.cz

www.kct.bechynsko.cz

 PŘIJĎTE BĚHAT, PŘIJĎTE FANDIT!!!

+ GAZELY BECHYNĚ 
SLAVILY NAROZENINY

Gazely Bechyně vznikly 13. 2. 2016, tato 
událost se letos slavila 24. 2. Slavilo se volej-
balem a volejbalovým soubojem mužských 
týmů z Bechyně a Týna nad Vltavou (ve 
Sportovní hale Týn nad Vltavou). Večer pak 
hudbou a tancem v Bechyni ve Fabi centru.

Gazely Bechyně děkují městu Bechyně 
za poskytnutý finanční dar, díky jehož části 
mohly uspořádat souboj pro mužské volej-
balové týmy a dopřát si hru v profesionální 
hale.

„Souboj o ZLATOU GAZELU“ vyhráli 
týnští muži pod vedením kapitána Michala 
Bizzarriho, srdnatí bechyňští muži bojovali 
pod vedením kapitána Michala Směšného. 
„ZLATOU GAZELU“, za níž Gazely děkují 
Romanu Skalkovi, který je jejím autorem a 
dalším neméně významným sponzorem, 
tedy vyhráli týnští muži. Věřím, že naši 
bechyňští muži vybojují tuto krásnou trofej 
příště zpět…

Hlavními myšlenkami Gazel Bechyně je 
dělit se o radost ze sportu a života, propa-
govat sport, navazovat (nejen) volejbalová 
přátelství… Proto se Gazely mimo jiné snaží 
pořádat různé akce spojené s volejbalem. 
Vždy, když máme volné místo na tréninku, 
informujeme své přátele pomocí aplikace 
WhatsApp, kde je k tomu zřízena skupina 
„Přátelé Gazel Bechyně“ (604 584 968 Pavlí 
Knížová). Mezi své přátele rádi pozveme 
každého se zájmem o volejbal a smyslem 
pro týmovost…

Všem ze srdce přeji, ať se daří najít si 
chvilky na sport.

Pavlína Knížová

+PODĚKOVÁNÍ

Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni 
děkuje všem sponzorům, kteří finančně 
či věcně podpořili tradiční hasičský ples. 
Pomoci sponzorů si velice vážíme.



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

Zdravotnické zařízení v Táboře 
PŘIJME

fyzioterapeuta / fyzioterapeutku.
Nadprůměrný plat, zaměstnanecké 

výhody, výhodná pracovní doba. 
Odpovědi laskavě zašlete na 
adresu: symbiosa@post.cz 
nebo volejte 734218183.

RESTAURACE
PROTIVÍNKA
RESTAURACE
PROTIVÍNKA

č novostavby rodinných domů
č rekonstrukce rodinných domů
č novostavby průmyslových objektů
č rekonstrukce průmyslových 

objektů
č zateplování objektů
č vodoinstalaterské práce
č zemní práce
č sadrokartonářské práce
č výstavba komunikací a chodníků

Město Bechyně děkuje těmto sponzorům za podporu plesu věcnými a finančními dary:

ÚKLIDOVÁ FIRMA PŘÍJME PANÍ 
NA DPP NA ÚKLID V BECHYNI, 

Tel: 603 239 487. 

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY
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BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

ROZVOZ OBĚDŮ
Vývařovna Hlavatce 

nabízí možnost
dovezení obědů 

až do domu

Dovezeme i do firem.
Cena za oběd 

včetně rozvozu činí 75 Kč

Objednávky a informace:
Mobil: 723 546 780, 607 763776
Email: 
stravovani.hlavatce@ seznam.cz

Jídelní lístek na www.hlavatce.cz 
v menu „stravování“

RADA SENIORŮ
zve své příznivce na posezení 

do Domu s pečovatelskou službou 
v Bechyni čp.1009, klubovna č. 401 

na pásmo 

„Povídání o Bechyni“
v úterý dne 10. dubna, 

pokračování 

opět v úterý 24. dubna 2018. 

Začátek obou setkání je 
v 16.00 hodin.

Za radu seniorů Josef Štefl

LAUFEN CZ s.r.o.,
 

provozovna Bechyně

výrobce sanitární keramiky



Městský zpravodaj č. 4/2018, den vydání: 1. 4. 2018. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm2) a příspěvky na tel: 778 545 507,

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

AGRA 
BŘEZNICE a.s. 

hledá na žně 2018 pracovníky na pozici:

ź Obsluha posklizňové linka na 
obilí.

ź Pomocník obsluhy posklizňové 
linky na obilí.

ź Dále hledáme brigádníka na 
střídání v dojírně.

Vhodné pro studenty a důchodce.
V případě zájmu pište na 
info@agrabreznice.cz 
nebo volejte tel. 722 485 994.

 

Na Růžku
Miroslav Valenta, Libušina 312

ź samoobslužná jídlena

ź nejrychlejší jídlo v Bechyni

ź rozvoz předem objednaných jídel

www.naruzek.cz

Restaurace

Město Bechyně děkuje těmto sponzorům za podporu plesu věcnými a finančními dary:

www.snn.cz


