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+ Životní jubilea 
říjen 2018

 93 let Křivánková Marie
  Vlk Miroslav
 89 let Cikánková Jarmila
  Turková Ludmila
  Výrutová Božena
 88 let Šestáková Hana
  Kokoška Jan
 84 let Bartošová Vlasta
  Lacina Jaroslav
 83 let Tomanová Ludmila
 82 let Boldiš Julius
  Severová Anna
  Cikánková Marie
  Kaisrová Marie
 81 let Černochová Dagmar
  Písačková Marie
  Trnková Drahomíra
 79 let Šonková Jiřina
 78 let Trojáček František
  Urbaníková Marie
 75 let Hlavnička František

+ DIAMANTOVÁ SVATBA

Dne 8. 10. 2018 oslaví krásné výročí, 
diamantovou svatbu, manželé Marie 
a Ludvík Urbaníkovi z Bechyně. Manželství 
uzavřeli před šedesáti lety v Praze. Do 
dalších společných let přejeme zdraví a ži-
votní pohodu.

Příspěvky do listopadového čísla 
posílejte nejpozději 18. října na 
propagace@kulturnidum.cz

Po 28. říjnu vzniká i v Bechyni Národní 
rada – výbor pro okres bechyňský. Jeho 
předsedou byl zvolen učitel Rudolf Burian, 
prvním místopředsedou poslanec M. Vojta 
z Bernartic, druhým krejčí J. Bílek, dále 
členové: František Lendr, obchodník, 
Josef Nohava z Radětic, rolník, Josef 
Mach, učitel z Radětic, a prof. Ludvík 
Sovák.

 foto archiv muzea

+ BECHYŇŠTÍ MUŽI 
28. ŘÍJNA A DĚNÍ 
ROKU 1918 
V BECHYNI

Zanedlouho si připomeneme velice 
významné datum 28. října 1918, vyhlášení 
samostatné Československé republiky. Co 
se dělo roku 1918 v Bechyni nám ve svých 
zveřejněných vzpomínkách zanechal pan 
učitel Rudolf Burian. Můžeme říci, že byl 
hlavním aktérem všech událostí v roce 1918 
ve městě.

Rok 1918 byl rokem velkých očekávání. 
Celá Evropa očekávala konec Velké války 
a  v Čechách vrcholily snahy o získání 
samostatného státu. U jeho zrodu stáli tři 
muži:  dr. Tomáš Garrigue Masaryk, 
dr. Eduard Beneš a slovenský politik 
a generál francouzské armády Milan 
Rastislav Štefánik. TGM byl od začátku 
vypuknutí války přesvědčen, že tato válka 
může přinést Čechům a i Slovákům 
samostatný stát založený na demokra-
tických principech – Československou 
republiku. TGM a jeho spolupracovníci po 
emigraci v roce 1914 získávali pro tuto 
myšlenku v zahraničí stále větší pochopení 
u  představitelů států Dohody. Potřebovali 
ale, aby myšlenku samostatného státu 
podporovaly všechny vrstvy naší společ-
nosti, aby společnost byla v závěru jednotná. 

Česká společnost nikdy neměla kladný 
postoj k rakouskému státu a její odpor ještě 
zvětšila nařízení rakouské vlády omezující 
dosavadní politická práva.

Jaká byla situace v roce 1918 v Bechyni? 
Velká část mužů v aktivním věku byla na 
válečných frontách. Městský úřad vedl 
starosta prof. František Kraus. Jediný 
úředník, Fr. Vozábal, musel také narukovat, 
takže starostovi na všechny úkoly, kterých 
stále přibývalo, zbyli dva starší četníci: pan 
Bican a pan Trojáček. Na okresním úřadě 
zůstal bez úřednictva jen jeho starosta pan 
Antonín Kovář, rolník ze Svinek. A za této 
situace měly být konané akce na podporu 
myšlenky vzniku samostatného státu. 

R. Burian vzpomíná, jak těžké bylo dávat 
lidi ve městě dohromady. Když se od kolegy 
učitele K. Svobody dozvěděl, že prof. Masa-
ryk očekává podporu myšlenky na samostat-
nost, začal hledat mezi svými přáteli a zná-
mými spojence stejného smýšlení. Dal se do 
nezáviděníhodné práce. Dával dohromady 
lidi podle politického zaměření a společen-
ského postavení. Burian měl štěstí. Pro 
rolníky byl přirozenou autoritou František 
Nohava, sedlák z Radětic, a pan učitel Karel 
Pekař. Oba se stali jeho spolupracovníky. 
V  té době se do Bechyně přistěhoval žižkov-
ský krejčí pan Bílek, nadšený socialista. 
Burianovi slíbil, že zde založí organizaci 
sociální strany. Zbývalo zaktivizovat střední 

Městský zpravodaj Bechyně /ŘÍJEN 2018 1

Spolek rodáků 
a přátel Bechyně

Vás zve 
K UCTĚNÍ 

LEGIONÁŘŮ

Malá vzpomínková akce se bude konat 

22. října v 10.30 h 
u hrobu Stanislava Fučíka
adjutanta generála Milana Rostislava 
Štefáníka, na hřbitově u sv. Michala. 

Za Spolek rodáků a přátel Bechyně 
Jiřina Trčková 

Z obsahu:
Volby do zastupitelstva 
města  4

(pokračování na str. 2)



městský stav. I u této skupiny občanů 
n a c h á z e l  B u r i a n  p o r o z u m ě n í  p r o 
Masarykovu myšlenku. Podařilo se mu, aby 
se všechny tyto skupiny zaměřily na jediný 
cíl – získání státní samostatnosti. 

Do Bechyně se obtížně dostávaly 
informace o tom, co se připravuje v Praze. 
Nejlepším zdrojem zpráv byla přímo osobní 
účast na různých pražských akcích. Burian 
se tedy osobně účastnil schůzí „realistické 
strany“ (stoupenci Masaryka), ze které 
vznikla nová strana s demokratickým 
a  státoprávním programem. Připadl mu úkol 
založit místní organizaci „státoprávní demo-
kracie“. Podařilo se mu sdružit v ní téměř 
všechno místní živnostenstvo, majitele realit 
a úřednictvo všech kategorií. 

Už v roce 1916 se v Praze dohodly polit. 
strany včetně soc. demokracie na vytvoření 
Národního výboru, který působil jako 
nejvyšší národní instituce v Čechách a měl 
řídící úlohu. Postupně se posilovala národní 
jednota a mobilizovala se veřejnost. Národní 
představitelé získávali pozvolna větší 
autoritu než rakouské úřady. Burianovi bylo 
jasné, že i když se občané začali zajímat 
o  politické dění, musí být připraveni zaujímat 
velmi rozvážný postoj k událostem a jednat 
v  rozhodujících chvílích s vědomím veliké 
odpovědnosti. Burian také vzpomíná, že se 
členové strany „státoprávní demokracie“ 
každý týden scházeli a připravovali se na 
budoucí změny. Bylo jim jasné, že pokud 
měly změny proběhnout úspěšně, musí mít 
všechny strany jediný společný cíl – 
demokratický stát. Všechny stranické a sou-
kromé záležitosti musí jít stranou. Tento 
názor se prosadil ve všech politických 
organizacích. 

V Praze se zreorganizovaný Národní 
výbor, ustanovený 19. 7. 1918, připravoval 
na převzetí moci. Jeho představitelé si 
uvědomovali, že nebude problém samostat-
nost vyhlásit, ale udržet ji, nedopustit 
násilnosti a krveprolití a připravit fungující 
státní aparát a příslušná opatření, jimiž by se 
přerušil styk s Vídní a Budapeští a vytvořila 
se vlastní ekonomická základna státu. 
A v tomto všem muselo být informováno 
i  obyvatelstvo mimo Prahu. Ve větších 
obcích byly ustanoveny místní národní 
výbory. V Bechyni byla jasně nejaktivnější 
organizace „státoprávní demokracie“. 
Přátelský styk s občany jiného politického 
názoru vytvořil základnu pro svolávání 
společenských schůzí, kde byli občané 
informováni o tom, co se připravuje, a i o tom, 
co se od občanstva očekává. Burian 
využíval každé příležitosti k zorganizování 
kulturně společenských akcí, kde bylo také 
možné promluvit k zúčastněným. Nesmíme 
zapomínat, že získat povolení k jakékoliv 
veřejné akci bylo svízelné. 

Jednou z příležitostí bylo jubileum Národ-
ního divadla (50 let). R. Burian vzpomínal na 
to, jak připravovali slavnostní večer téměř 
z  ničeho. Využil i náhodné návštěvy virtuosa 
na klavír prof. Doubka, který ochotně 
obohatil svým vystoupením nedělní večerní 
program, zakončený zpěvem písně Kde 
domov můj. Na podpisu manifestu Českých 
spisovatelů v touze národa po samostatnosti 
(v dubnu 1918 manifest přednesl A. Jirásek) 
připravil Burian program slavnostní schůze 
Městského zastupitelstva, kde starosta 
Kraus nechal revoluční prohlášení spisova-
telů schválit. 

Nezapomenutelným pro Buriana byl 
1.  květen 1918. Podařil se mu doslova 

husarský kousek. Na jeho výzvu, kterou 
poslal všem starostům obcí bechyňského 
okresu a okolí, aby svou účastí na mani-
festaci 1. května prokázali vůli našeho lidu 
po svobodě, přišlo do Bechyně obratem 
5.000 účastníků. Hlavním řečníkem byl 
dr. Pluhař z Prahy, další proslovy přednesl 
p. Nohava, starosta prof. Kraus a okresní 
starosta p. Ant. Kovář. Shromáždění bylo 
svoláno do sokolovny, tam se všichni 
nevešli. Lidé stáli i v zahradě Protivínky a na 
náměstí. Na závěr shromáždění jako projev 
souhlasu zazpívali píseň Kde domov můj. Ve 
svých vzpomínkách na rok 1918 píše Burian: 
„Tehdy jsem prvně viděl opravdu jasně 
jednomyslné odhodlání našeho lidu svo-
bodu si dobýti a byl jsem od té doby jist, že 
svobodni budeme.“

Burian si dovedl poradit i s konáním 
nepovolených akcí. Aby se mohla uskutečnit 
zakázaná přednáška Ludvíka Dyka, využil 
§ 2. shromažďovacího zákona, který povo-
loval „důvěrné schůze.“ Znamenalo to, že 
každý účastník této schůze musel mít 
pozvánku na jméno. Burian si objednal v 
tiskárně několik tisíc pozvánek. Jeho po-
mocníky jako spolupořadatelé byli úředníci 
spořitelny a pan Nohava, znali velmi mnoho 
lidí z města a okolí a každý příchozí se 
přihlásil u svého známého pořadatele 
o  pozvánku. Než schůze začala, měl každý 
účastník řádné osobní pozvání s podpisem 
pořadatele, který jej osobně znal. Schůze se 
opět účastnilo přes 1.000 osob. O prázdni-
nách pozval Burian svého dávného přítele 
spisovatele Karla Kálala na přednášku 
o  Slovensku. Přednášku c. k. hejtmanství 
v  Milevsku zakázalo. Burian byl kvůli tomu 
pozván na hejtmanství, kde si nakonec na 
jednání s hejtmanem prosadil, že přednáška 
bude konaná opět jako „důvěrná schůze“. 
Na hejtmanství musel být do následujícího 
dne dodán seznam pozvaných. V noci po 
návratu od hejtmana zapsali s panem 
disponentem Kocourkem do seznamu 
všechny lidi z města i okolí, které znali. Jejich 
seznam obsahoval asi 3000 jmen, ne všichni 
přišli, ale zase to bylo okolo 1000 účastníků.

Podle zpráv, které docházely z Prahy, 
bylo jasné, že se blíží vyvrcholení snah 
o  získání samostatného státu. Teď šlo 
hlavně o to nic nezkazit. 

Jedním z prvořadých úkolů Národního 
výboru bylo zajistit zásobování a zabránit 
odvozu potravin z Čech. Zemská hospo-
dářská rada pod vedením Antonína Švehly 
se svými pobočkami snažila zatajit a udržet 
doma co nejvíce potravin. Okresní hospo-
dářská rada v Bechyni v čele s panem 
Nohavou vyplnila všechny úřední formuláře 
pro zemědělce týkající 
se rozdělení sklizně 
brambor. Se slečnou 
Kazimourovou přes 
noc ji vyplnili tak, že 
celá sklizeň byla roz-
dělena na místě. 

Revoluční převrat 
se blížil, ale nevědělo 
se, kdy se tak stane. 
Burian ve svých vzpo-
mínkách popisuje, na 
co všechno bylo třeba 
myslet i při přebírání 
moci v Bechyni. Proto 
pozval nejváženější 
důvěryhodné muže na 
Táborsku, kteří se už 
delší dobu scházeli 
a  do připravovaných 

událostí byli zasvěcení. Byli mezi nimi 
i  všichni naprosto spolehliví přednostové 
úřadů. Pověděl jim, že převrat nás může 
překvapit každý den a také jim sdělil svoje 
obavy z možných nepořádků. Ta malá 
společnost kolem Buriana měla všechno 
promyšlené. Bude třeba uvědomit všechno 
obyvatelstvo města naráz, také ihned 
vzbudit oddanost k nové autoritě – Národní 
radě, stanovit osoby odpovídající za po-
řádek, o nichž není pochyb, že se novému 
pořádku s nadšením oddávající a zavázat 
všechny k odpovědnosti za zdar, či nezdar 
převratu. Vyvstala však otázka: kdo se 
těchto úkolů ujme.

Burian vzpomíná na tuto chvíli: „Po chvíli 
ticha navrhl pan ředitel Chleborád, abych 
převrat ohlásil lidu sám, když jsem ho až do 
té doby v místě připravoval. Požádal jsem 
o  upřímný posudek vhodnosti, či nevhod-
nosti mé osoby. Všichni s jeho návrhem 
souhlasili a já jsem tento úkol přijal.“

Ještě několik dní trvalo, než 29. října 
1918 ráno dostal Burian na proužku papíru 
od pana přednosty stanice Quadráta zprávu, 
že večer byl v Praze státní převrat a mini-
strem železnic jmenován dr. Zahradník. To 
stále nebyla oficiální zpráva o vyhlášení 
nového státu. Místní úřady ještě oficiálně 
nevěděly nic. Teprve po 9. hodině ráno došel 
telegram Nár. výboru z Prahy pro Okresní 
nár. výbor, ten však v Bechyni nebyl ještě 
ustanoven, tak jej přijal náměstek okresního 
starosty p. Karel Plaňanský a hned ho 
Burianovi donesl. Byl podepsán všemi členy 
první československé vlády. Občané byli 
okamžitě vyzvání, aby se dostavili ve 
2  hodiny odpoledne na náměstí pro důleži-
tou zprávu. Sokolové mezitím ze soudků 
a  prken postavili na náměstí tribunu. 
R. Burian jako jeden z bechyňských mužů 
28. října na tu slavnostní chvíli vyhlášení 
samostatné republiky vzpomínal: „Nikdy již 
nezažiji tak mohutného, krásného, posvát-
ného dojmu, jaký jsem prožil na této tribuně. 
Jsem za něj osudu vděčen. Když po boku 
p.  Plaňanského jsem oznámil lidu, že 
Rakousko se zhroutilo, že jsme svobodni, že 
máme samostatný stát Československou 
republiku a přečetl jsem telegram Národního 
výboru, zachvěly se snad všechny tváře 
v  zástupu přede mnou.“

A tak byla v Bechyni odpoledne dne 
29. 10. 1918 z provizorní tribuny postavené 
na náměstí před dnešní „Protivínkou“ 
vyhlášena díky nadšenému úsilí celé řady 
bechyňských občanů Československá 
republika.

Jiřina Trčková

(pokračování ze str. 1)
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Shromáždění dne 29. 10. 1918 
před Protivínskou restaurací, 

z archivu Spolku rodáků a přátel Bechyně 
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+ BECHYNĚ SE 
ZAPOJILA DO 
CELOSVĚTOVÉ AKCE

Že uklízíme Česko již pravidelně na jaře, 
to asi víte, ale že byla vyhlášená celosvětová 
akce i na letošní podzim 15. září, to je 
novinka. U toho jsme samozřejmě nemohli 
chybět. Do úklidu se zapojilo 155 zemí 
a 13 milionů lidí z celého světa. I naše 
skupinka odvedla obrovský kus práce, za 
což bych chtěla všem účastníkům upřímně 
poděkovat. Stejně jako rodině s dětmi, co si 
vytyčila vlastní trasu. Na děti má taková 
zkušenost úžasný vliv. Stokrát opakované 
mentorování, že se odpadky dávají do koše, 
nevydá za účast na jedné jediné takovéto 
akci. Ověřeno v praxi.

Moc bych si přála, abychom se při 
úklidech scházeli stále ve větším množství, 
ale se stále menším výsledným produktem. 
Je to na nás všech.

Marie Jahnová

Rekonstrukce ulice 
Za Trubným 
– rozhraní první a druhé etapy, kde právě 
probíhá rekonstrukce vodovodu.
V první etapě je hotová rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace, je položen 
asfaltový koberec v komunikaci bez finální 
vrstvy a probíhá dláždění chodníků 
a  parkovacích zálivů.

Obránců míru
Obnova teplovodu a OPS je dokončena, 
probíhá oprava chodníků. 
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Starosta města Bechyně podle § 29 
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách 
do zastupitelstev obcí, ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje

1. Volby do Zastupitelstva Města Bechyně 
se uskuteční:
dne 5. října 2018 od 14  do 22 hodin 
a dne 6. října 2018 od 08 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, 
1 9 3 ,  1 9 5 ,  1 9 6 ,  1 9 7 ,  1 9 9 ,  3 1 2 ) , 
MASOKRÁMSKÁ, 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 VODO-
JEMU, 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

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB 
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 5.–6. října 2018 

facebook.com/obcaneprobechyni

! Po skončení nájemní smlouvy provozovat tepel-
né hospodářství společností města.

! Opravy bytového fondu a revitalizaci sídl. Na Libuši.
! Výstavbu malometrá�ních bytů.
! Opravy a rekonstrukce dle zpracovaných 

projektů a dokončení projektů.
! Přípravu zabezpečení odpadového hospodářství 

od roku 2024, kdy bude omezeno skládkování.

! Parkové úpravy u rybníka Trubný, jeho přítok.
! Vybudování stezky pro pěší a cyklisty do Seno�at. 
! Vybudování lávky za mostem Duha.
! Sport, včetně nových druhů, modernizaci 

dětských hřišť.
! Zájmová sdru�ení a kulturu ve městě.
! Zřízení veřejného Wi-Fi bodu ve městě.
! Komplexní pozemkové úpravy ve Hvo�ďanech...

CO CHCEME A BUDEME PODPOROVAT

... A MNOHÉ DALŠÍ
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(pokračování na str. 5)

Jsme tu pro Vás...



 1.  Mgr. Jaroslav Matějka 62  ředitel základní školy

 2.  Ing. Zdenka Sosnová 53  ředitelka VS Bechyňsko

 3. Martin Zelenka 43  podnikatel

 4. Ing. Jaroslav Vozábal 60  projektový manažer

 5.  Ing. Vladimír Vaněk 52  zahradník

 6.  Petr Chaloupek 55  referent odboru investic

 7.  Martin Okrouhlica 54  servisní technik

 8.  Mgr. Antonín Dvořák 73  důchodce

 9.  Ing. Milan Příhoda 58  programátor

 10.  Jiří Bílek 45  provozní vedoucí

 11.  Dana Turečková 57  ředitelka mateřské školy

 12.  Ing. Petr Vozábal 32  technik

 13.  Ing. Voborníková Ivana 45  ekonom

 14.  Josef Vomáčka 69  důchodce

 15.  Ladislav Sviták 43  podnikatel

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
Sdružení politické strany Strana soukromníků 
České republiky a nezávislých kandidátů

ź postupná rekonstrukce nebytových 
prostor (obřadní síň, bývalý domov 
pro seniory na náměstí, prostory za 
Českou spořitelnou)

ź oprava turistických a dalších cest 
kolem Bechyně

ź realizovat naučné a vycházkové 
okruhy kolem Bechyně s informač-
ními tabulemi

ź revitalizace parku u hotelu U Draka a 
parku u rybníka Trubný

ź postupná rekonstrukce komunikací
ź výměna inženýrských sítí před 

rekonstrukcí komunikací
ź pokračovat v rekonstrukcích kana-

lizace vodovodní sítě
ź zajistit sociální bydlení
ź vytvořit podmínky pro ordinace 

praktických lékařů

Program:

Vážení spoluobčané,
Po čtyřech letech opět přichází komunální volby, ve kterých my všichni budeme volit své 
zástupce do zastupitelstva města. Jít k volbám není jen morální povinností, ale důkazem 
zodpovědnosti, protože Bechyně je především Naše město. Jak se o něj budeme starat, 
takové ho budeme mít. Jsme týmem postaveným na společném cíli pracovat pro blaho 
všech občanů bez rozdílu politické příslušnosti.
Děkujeme za Vaše hlasy a podporu.

 1.  Ing. Jiří Rejlek
 2.  Ing. Zdeněk Pánek
 3.  Mgr. Jan Pazourek
 4.  Ing. Petr Valenta
 5.  Roman Bareš

 6.  Ing. Zdeněk Dvořák
 7.  Zdeněk Šonka
 8.  František Šťastný
 9.  Vlastislav Hovorka
 10.  Daniel Schrůta

 11.  Jan Honsa
 12.  Patricie Pítrová
 13.  Pavel Dousek
 14.  Soňa Schrůtová
 15.  Jana Rejlková

ź Dokončení revitalizace sídliště Na Libuši
ź Prodloužení chodníků a veřejného 

osvětlení v Písecké ulici
ź Realizace parkových a parkovacích 

ploch sídliště Obránců Míru
ź Úprava Novodvorské ulice

Naši kandidáti:

ANO – volte č. 5

ź Oprava komunikace Křižíkova vilová čtvrť
ź Celková oprava Libušiny ulice
ź Vybudování stezky pro chodce a cyklisty 

do Senožat
ź Rozšíření parkovacích ploch v Zářečí
ź Realizace protizáplavových opatření ve 

Hvožďanech

Naše cíle: 

3. Právo volit má občan, který alespoň 
druhý den voleb dosáhne věku 18 let, je 
v  den voleb v Bechyni přihlášen k trvalému 
pobytu a je státním občanem České republi-
ky a státní občan jiného státu, jemuž právo 
volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou 
je Česká republika vázána (občan jiného 
členského státu Evropské unie).

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky, popřípadě státní ob-
čanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území České republiky. Totožnost 
a  státní občanství prokáže volič občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky, jde-li o cizince, průkazem o povo-
lení k pobytu. Neprokáže-li volič totožnost 
a  státní občanství platným dokladem, 
nebude mu hlasování umožněno. 

5. Každému voliči budou doručeny do tří 
dnů přede dnem voleb hlasovací lístky. 
V  případě potřeby obdrží volič hlasovací 
lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

6. Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů obecní úřad 
a  v den voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a  to pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena.

7. Do zastupitelstva Města Bechyně se 
bude volit 15 členů. Volič může volit nejvýše 
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 
obce má být zvoleno.

8. K zajištění pořádku a důstojného průbě-
hu hlasování ve volební místnosti je každý 
povinen uposlechnout pokynů předsedy 
okrskové volební komise.

V Bechyni dne 6. 9. 2018
Ing. Pavel Houdek, starosta města

Ve volebním programu KSČM na další volební období  
se uvádí mj.:

 I nadále se věnovat revitalizaci sídlišť v rámci členství městského 
bytového fondu v jednotkách SVJ. Poskytovat odbornou a právní podporu
těmto společenstvím.

Zabránit obchodu s chudobou a neprodávat městské byty spekulantům.

Převedení tepelného hospodářství zpět na město po vypršení smlouvy 
s firmou Erding.

Zlepšení fungování nezbytných služeb pro občany města, zejména 
zdravotních služeb, LSPP, zaměřit se na zajištění kapacity v zubních 
ambulancích.

Snažit se o to, aby život občanů města byl bezpečný, spokojený a klidný.

Přejeme šťastnou volbu při výběru kandidátů do MZ pro volební 
období 2018–2022

+ Vážení spoluobčané,

Končí volební období zastupitelstva 
2014–2018. Hlavním úkolem a posláním 
zastupitelstva je spravovat město s péčí 
řádného hospodáře, řešit Vaše podněty, 
názory. Chtěl bych proto poděkovat všem 
kolegyním a kolegům zastupitelům, že 
s takovou vizí ke svému mandátu po celou 
dobu přistupovali. Nemuseli jsme řešit 
žádné skandály. Nikdo nepřicházel s mega-
lomanskými plány, ale vždy všichni rozumně 
rozhodovali o využití finančních prostředků 
města. I díky tomu je město ve výborné 
finanční kondici. 

V roce 2014 jsem říkal, že bych byl rád, 
abychom fungovali jako jeden tým. A myslím, 
že se nám to povedlo. Bez intrik, „podpá-
sovek“, i přesto, že jsme měli často rozdílné 
názory na danou věc. 

Chtěl bych tímto poděkovat všem 
zastupitelům za spolupráci, za korektnost 
a slušnost, která naše jednání vždy 
provázela.

Pavel Houdek, 
starosta města
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+ BECHYŇSKÉ 
REFLEXE 
V GALERII 2 + 1

Moje první poprázdninová cesta mimo 
mé domovské pracovní působiště GASK 
(Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře) 
směřovala do Bechyně. Zde byla domluvena 
v Galerii 2 + 1 reinstalace výstavní projektu 
Kořeny/ Roots, který jsem na začátku roku 
2018 připravovala pro industriální galerijní 
prostor artdistrict Pragovka v Praze. Výstava 
umělecké triády Kristýna Cílková (grafika), 
Tereza Kolářová (malba) a Pavla Vachunová 
(keramika, šperk a plastika) byla v Praze 
velmi úspěšná, a proto jsme se rozhodly 
představit ji i v regionu, kde dvě z prota-
gonistek (K. Cílková, P. Vachunová) 
navštěvovaly Střední průmyslovou školu 
keramickou a kde se poznaly. Nutno 
podotknout, že vystavující autorky kromě 
tvůrčí aktivity a společného nosného tématu 
„kořenů“, které každá rozpracovává pro-
střednictvím svého vlastního média, spojuje 
i dlouholeté přátelství. S mírnou obavou 
jsem přijížděla do Bechyně, kde jsme měly 
výstavu přizpůsobit novému galerijnímu 
místu tak, aby neztratil nic ze své síly 
a  působivosti. 

Galerie 2+1 se nachází v architektonicky 
problematické budově kulturního střediska 
v  Bechyni, překvapivě ji to však neubírá na 
atraktivnosti. Naopak tento kontrast nabízí 
vystavujícím netradiční prezentační plat-
formu. Díky strukturované prosklené stěně 
mohou umělecká díla obdivovat nejen přímí 

návštěvníci galerie, ale i náhodní 
kolemjdoucí. Večer pak osvět-
lené artefakty září za skleněnou 
stěnou do tmy, přitahují k sobě 
pozornost a ozvláštňují měst-
skou krajinu přilehlého parku. 

Sama mám letité zkušenosti 
s  dlouhodobější výstavní čin-
ností na menším městě (soukro-
má galerie v Kolíně) a vím, jak je 
obtížné udržet kvalitní drama-
turgii, která chce pravidelně 
představovat současné umění 

veřejnosti. Přestože je taková činnost svého 
druhu vytrvalostním během a často nena-
chází pochopení nejbližšího okolí, vnímám 
tyto snahy jako naprosto zásadní a nedoce-
nitelné. Vytvářejí v místním měřítku nové 
kulturní podhoubí, tvůrčí a podnětné prostře-
dí, jež na sebe váže přemýšlivé publikum. 
Tato ohniska samozřejmě ovlivňují a kultivují 
vnímavost technologicky zaměřené mladé 
generace a svým způsobem tak vychovávají 
k otevřenosti a schopnosti kriticky reflektovat 
okolní svět a porozumět sobě samým. 
Galerie 2+1 je toho bezesporu dokladem: ve 
městě nepřesyceném kulturními vjemy 
a  zážitky je příjemným oživením a má své 
důležité a nezastupitelné postavení. Zaslou-
ží si nejen pozornost, ale také ocenění a pod-
poru.

Veronika Marešová, 
kurátorka GASK – Galerie 

Středočeského kraje v Kutné Hoře

OSMIČKY 
V ZRCADLE 
ČASU…

Historicky důležité události 
máme spojené s číslem osm. Musíme si 
neustále připomínat tyto mezníky, které vždy 
přinesly do společnosti významné změny. 
Odrazem každé doby byly knížky, ve kterých 
spisovatelé zachytili okamžik dané události. 
Při příležitosti letošních vzpomínkových 
oslav bychom v pátek 26. října v 10 hodin 
otevřeli výstavu vybraných knih, které měly 
pro náš život zásadní význam. Chceme upo-
zornit na autory, kteří měli být zapomenuti 
a  jejich knihy byly vyřazeny. Na začátku 
21. století se do polic knihoven vrátily a jsou 
důležitým svědectvím minulého století. 
Výstavu knih doplníme předměty, kterými 
jsme obklopeni, a neuvědomujeme si, že 
i  ony už mají vypovídající historickou hodno-
tu doby. Máte-li nějakou zajímavou drobnost 
ve své domácnosti, která by potěšila ostatní, 
přineste ji. 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
EH

+ RADA SENIORŮ 
POSEDĚLA 
S PÍSNIČKOU

V soboru 15. září proběhlo první senior-
ské „Posezení s písničkou“ na Protivínce. Na 
úvod našeho setkání byla přednáška o histo-
rii a účelu lávek, můstků a  mostů v katastru 
našeho města se závěrečným filmem o na-
šem nejznámějším mostu – Bechyňské 
duze. Pak již následovalo opravdové pose-
zení s písničkou, kterou nám zprostředkovali 
pánové Kodad a Fuka. Hrály se i písničky na 
přání, při kterých si všichni přítomní společ-
ně zazpívali. Posezení probíhalo v družné 
náladě a končilo ve večerních hodinách. 
Těšíme se na další „Posezení“…

Dalším společným programem Rady 
seniorů v Bechyni a Podpůrné jednoty 
Svépomoc bude přednáška 11. října 2018 
v 16.00 v Městském muzeu. 

Tam nám bude poutavě vyprávět o Čes-
koslovenských legiích a vzniku samostatné 
ČSR v roce 1918 emeritní senátor Ing. Josef 
Kalbáč z bratrské Jednoty K. H. Borovského 
ze Strakonic. 

Za radu seniorů Josef Štefl, 
za Podpůrnou jednotu Petr Tlachač, 

foto Jaroslav Fák

DOA v Bechyni

SUPŠ Bechyně
Městské muzeum Bechyně
Galerie 2+1 
Tomáš Pitlík

Podrobné informace najdete na 
webové stránce:

www.dnyotevrenychatelieru.cz
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KSMB děkuje Antonínu Suchanovi za 
asambláž Pocta Johannesu Gutenbergovi 
(1444), kterou daroval, aby těšila čtenáře 
a návštěvníky městské knihovny.

Za KSMB Mgr. Štěpán Ondřich, ředitel



MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

VÝZVA ADVENT

Pokud máte zájem zúčast-
nit se jako prodejce adventního trhu, který se 
bude konat 2. 12. 2018 v prostorách muzea 
a v parčíku před muzeem, kontaktujte nás na 
774 911 067, muzeum@kulturnidum.cz, 
nejlépe do konce října. 

+JEŠTĚ K JITEXU

Pracovníci Prácheňského muzea v Písku 
nadále shání oděvy, především teplákové 
soupravy, šaty a jiné, původem šité v této 
firmě, k připravované výstavě. Do Bechyně 
by měla alespoň část výstavy dorazit na 
podzim příštího roku. Prosíme, ozvěte se 
pracovníkům muzea v Bechyni.

+ŘÍJEN BOHATÝ NA 
PROGRAM 
V MUZEU

Po nahlédnutí do kulturního kalendáře 
zjistíte, že muzeum se v říjnu „nezastaví“. 
Nejprve přivítáme bechyňské autory, kteří 
otevřou výstavu Bechyní chyceni. Jejich 
díla budou v galerii a v chodbách muzea k 
vidění, též na prodej. Přestože senioři slaví 
celosvětově svůj den 1. října, v muzeu se 
mění výstavy, čili vás seniory srdečně zveme 
až v pondělí 8. 10., kdy vám v prostorách 
galerie a v kulisách výše zmíněné výstavy 
připravíme malé posezení. Expozice jsou 
ten den pro seniory otevřené zdarma. 
Opětovně zveme především bývalé 
zaměstnance KERASU, ale těšíme se na 
všechny (pravidelně nás v tu dobu navště-
vují klienti Domova pro seniory). 

Ve čtvrtek 11. října se v přednáškovém 
sále představí pan Ing. Josef Kalbáč, 
emeritní senátor a poradce prezidenta 
V. Klause besedou věnovanou působení 
legionářů a vzniku Československé re-
publiky. Po této akci rychle přijdou Dny 
otevřených ateliérů (13.  a 14. října). 

V rámci výše zmíněné výstavy se budete 
moci setkat s některými autory, či si jen přijít 

prohlédnout výstavu v prodlou-
ženou víkendovou dobu 
13–16 hodin. Pak se již bude 

blížit výročí vzniku republiky. 
Muzeum se k slavnostem 

připojuje přednáškou o stavbě 
a  otevření jubi lejního mostu 

v  Bechyni a menší připomínkovou 
výstavou k tématu Velké války a životu 
v Bechyni v tomto období. Detaily najdete 
v programu zde ve zpravodaji. Díky vaší 
spolupráci se podařilo nahlédnout do osudů 
některých místních legionářů, jiní jste zase 
zapůjčili fotografie Bechyně na počátku 
20. století. Dále doplníme výstavu předměty 
ze sbírek muzea. 

Zveme srdečně obyvatele okolních obcí. 
Představíme pomníky padlých umístěné 
v jednotlivých vsích a z některých pak i osud 
vojáka či legionáře, podle toho, jaké 
informace se podařilo sehnat. Snad se nám 
podaří, i když v  menším měřítku výstavy 
důstojně oslavit vznik Československé 
republiky a konec války. Všichni jsou srdeč-
ně zváni, vyberte si z bohatého programu to, 
co zrovna Vás potěší, či co může obohat Váš 
program v  přicházejícím podzimu. 

JJ

PRACOVNÍ DOBA 
MIC A MĚSTSKÉHO 
MUZEA
(říjen, listopad)

PO, ÚT, ČT, PÁ 9.00–12.00 12.30–15.30
ST 9.00–12.00 12.30–17.00
SO zavřeno
NE 14.00–16.00

 13.–14. 10. Dny otevřených ateliérů 
  13.00–16.00
 28. 10. Oslava 28. 10. 
  13.00–18.00

+STROMY SVOBODY 
1918–2018

To jest projekt, o kterém se můžete blíže 
dozvědět na https://www.stromysvobody.cz/. 
S Vaší pomocí se může zapojit i naše město. 
Stromy svobody symbolizují vznik Českoslo-
venské republiky a v letech 1918–1919 jich 
lidé vysadili tisíce. Jejich vysazování 
pokračovalo i v dalších letech (1928, 1945, 
1968, 1989), vždy, když si občané chtěli 
připomenout a oslavit význam svobody 
a  demokracie. V horní části bechyňského 
náměstí jsou umístěny dvě lípy, zasazené 
snad v letech 1918 a 1990, o kterých bohužel 
nemáme téměř žádné informace, Městské 
muzeum Bechyně má dnes k dispozici pouze 
jeden snímek z období 1. republiky ze sázení 
jedné z nich. Tímto bychom Vás chtěli 
požádat, zda byste neměli fotografie či bližší 
informace (datum výsadby, kdo je vysadil, 
druh lípy aj.). Informace zasílejte na: email: 
infocentrum@kulturnidum.cz, telefonním 
čísle 774 911 067 nebo se budeme těšit na 
Vaší osobní návštěvu. Chtěli bychom se do 
tohoto projektu taktéž zapojit. 

Městské informační centrum

V anketě „Stavby století“ BECHYŇSKÁ 

DUHA překonala Pražský hrad 

i Strahovský stadion a z nominovaných 

100 českých a slovenských staveb se 

umístila na krásném 19. místě.
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MĚSTSKÉ MUZEUM

  BECHYNÍ CHYCENI
 Vernisáž v sobotu 6. října / 15.00 hodin / Galerie muzea / 
Prodejní výstava děl autorů působících v regionu. Vystavují: 
Jaroslava Jedličková, Vlasta Sušerová, Hana Jarošová, Simona 
Churanová, Jaromír Matoušek, Oldřich Kaňák, Tomáš Pitlík. 
Výstava potrvá do 31. prosince.

 DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
 Sobota 13. října a neděle 14. října / 13–16 hodin / 
 Městské muzeum / Vstup zdarma
Prezentace výstavy Bechyní chyceni, setkání s některými autory.

 VÝSTAVA K VÝROČÍ KONCE PRVNÍ
 SVĚTOVÉ VÁLKY A VZNIKU
 ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
 Zahájení v neděli 28. října / od 13 hodin / Přednáškový sál
 muzea / Vstupné 30 Kč a 20 Kč, v rámci oslav vstup zdarma
 Menší připomínková výstava potrvá do 31. prosince.

Stálá expozice, věnovaná místnímu regionu od pravěku až po 
20. stol., otevřena celoročně dle pracovní doby informačního centra.

GALERIE 2+1

 SAMI SEBOU
Vernisáž v pátek 5. října / 17.00 hod. / Galerie 2+1 
Aleš Killian, Kríša, Veyda. Výstava potrvá do 23. října.

GALERIE U HROCHA

 KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU
 Výstava fotografií Jany Jedličkové

GALERIE GALVÍNA

 TEREZA KUHNOVÁ – Keramika
 ZUZANA HOLANCOVÁ – Akvarely
 INGEBORG HEJDA – Objekty
 Výstava potrvá do 28. října

Čtvrtek 18. října–neděle 21. října / Kulturní dům 
29. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla, 
která je zdarma přístupná veřejnosti.
Do programu přehlídky byly vybrány tyto inscenace:
JSEM MĚSTO Tyjátr Déčko, VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most 
KOHO VYPIJOU LIŠKY Ty-já-tr Natruc, DDM Praha 7 
DVA ŽIVOTY Čistírna, ZUŠ Pardubice-Polabiny 
POEM MACHT FREI Tvoje BÁBA, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most
O DIVADLE ATP. MAlá a VElká, Městské divadlo Český Krumlov
PENELODYSSEA Regina Břeclav, Gymnázium a Jazyková škola 
Břeclav 
MOHOROVIČIČOVA VRSTVA NESPOJITOSTI Studio Divadla 
Dagmar, Karlovy Vary 

DIVADLO GALERIE

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ

CHLAP NA ZABITÍ
Úterý 16. října / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 360, 340 a 
310 Kč
„Tady by se krásně vraždilo, kdyby se vedle nesebevraždilo.“ 
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane 
obětí sebevraha. Když se setká nekompromisní nájemný zabiják 
s  nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, 
může to na první pohled vypadat jako snadná práce. Opak je však 
pravdou…
Komedie doslova nabitá slovním a situačním humorem výrazně 
francouzského stylu, která se aktuálně hraje na mnoha světových 
jevištích a která se dočkala i tří filmových zpracování.
Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Michal Slaný, Alžbeta 
Stanková, Zdeněk Rohlíček, Milan Šimáček
Předprodej vstupenek v kanceláři KD, knihovně, muzeu a on-line 
na www.kulturnidum.cz.

Pátek 12. října / 20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 50 Kč
Chceš si zatancovat na známé hity, pobavit se, tak to je něco pro 
tebe. Večírek plný známých hitů v produkci DJ Paula.

DANCE PARTY
TANEC

TRADICE

BIO       BABÍ LÉTO

Úterý 2. října / 19.00 hodin / Kino / Vstupné 60 Kč
Životopisné drama o jedné z nejtajemnějších ženských postav naší 
civilizace. Narovnává obraz očité svědkyně umučení a vzkříšení 
Ježíše Krista, z níž dějiny udělaly prostitutku.

MÁŘÍ MAGDALÉNA
BI

g r
   fgraf 

Pondělí 8. října / od 8.00 hod. do 16.00 hod. / Městské muzeum
Milí senioři, přijďte dodatečně oslavit do muzea svůj svátek, 
výstavy zdarma, přátelské posezení, těšíme se na všechny, 
zvláště též na bývalé zaměstnance Kerasu, jak jsme avizovali.

DEN PRO SENIORY V MUZEU

NAHLÍŽENÍ



POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES

Úterky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč

KRUHOVÝ TRÉNINK 

Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
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

ZUMBA PRO DĚTI
Úterky / 16.30–17.30 hodin / RC Hrošík
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

DYNAMIC YOGA
Středy / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
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RODIČOVSKÉ CENTRUM 

+  PRAVIDELNÉ HERNY: 
Pondělky  15.00–17.00 hodin
Středy  9.00–11.00 hodin  
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů

+  2. SETKÁNÍ RODIČŮ 
     S NOSÍTKY A ŠÁTKY
Pondělí 1. října / 15.00 hodin / RC Hrošík

+  POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
Sobota 13. října / 9.00–10.00 / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou

+  BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
    A POTŘEB
Sobota 27. října / 9.00 – 11.00 / Přísálí KD
Prodávající se mohou hlásit na rchrosik@centrum.cz. Prostor pro 
prodávající bude otevřen od 8.30 hodin.

+  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.

Středa 28. listopadu / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 590 Kč
Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou!! 
Tenor: David Uličník  baritone 2: Jiří Škorpík 
baritone 1: Jiří Korn  bass: Dušan Kollár

Předprodej v kanceláři KD, knihovně, infocentru v muzeu a  on-line 
na www.kulturnidum.cz, rezervace platí pouze 5 dní!!!

4TET

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

ÚČAST ČS. LEGIONÁŘŮ V 1. SVĚTOVÉ
VÁLCE A VZNIK REPUBLIKY

Čtvrtek 11. října / 17.00 hod. / Městské muzeum / Vstup zdarma
Přednáška emeritního senátora Ing. Josefa Kalbáče bude 
doprovázena zpěvem legionářských písní. 
Pořádá Městské muzeum Bechyně ve spolupráci s Radou seniorů.

Čtvrtky / 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

PRO DĚTI

Sobota 13. října / 10.00 / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Pohádku o třech prasátkách jistě většina diváků dobře zná… Ale 
tahle pohádka je jiná. Ve třetím domečku prasátka spokojeně žijí 
a vlk už dávno zapomněl, co tu vlastně kdysi chtěl. A prasátka si 
upečou borůvkový koláč! Vůně koláče probudí pět loupežníků v  
blízkém lese… Oni tihle loupežníci nemohou být každý sám. Je jich 
pět, jako je pět našich smyslů, a každý z těch loupežníků dovede 
používat jen jeden jediný smysl…                Hraje: Divadlo Rolnička

TŘI PRASÁTKA 
ANEB LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA

PŘIPRAVUJEME

OSMIČKY V ZRCADLE ČASU
Pátek 26. října / od 10.00 hodin / Městská knihovna 
Výstava knih a dobových předměty připomene historii a život 
20. století. Mimo jiné představíme autory, kteří u nás po srpnové 
okupaci nemohli publikovat. Doba minula, ale věci zůstávají. 

HOVORY S TGM
Sobota 27. října / 20.00 hodin / Městské kino / Vstupné 120 Kč
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk.

BECHYNĚ SLAVÍ 100 LET OD VZNIKU 
REPUBLIKY

Neděle 28. října / 13.00 hodin / Parčík na nám T. G. M.
Vzpomínkový akt obětem první světové války, prezentace spolkové 
činnosti a Klubu českých turistů, koncert Swing Bandu Tábor. 
V klášterní zahradě na vás bude čekat překvapení.

VÝSTAVA K VÝROČÍ KONCE 
PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 
A VZNIKU REPUBLIKY

STAVBA JUBILEJNÍHO 
MOSTU V BECHYNI 1926–1928

Neděle 28. října / 16.00 hodin / Městské muzeum / Vstup zdarma
Přednáška Tomáše Jandy

REJ SVĚTLUŠEK
Úterý 6. listopadu / 17.00 hodin / Průvod z náměstí T. G. M. / 
Vstup do KD dítě 20 Kč, dospělý 30 Kč

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Zahájení 15. února 2019 / 19.00 h / Velký sál / Kurzovné 1300 Kč
Opět chystáme taneční kurzy pro všechny, pod vedením manželů 
Bolkových z Milevska. Hlaste se už nyní v kanceláři KD, na email 
program@kulturnidum.cz a na telefonu 776 381 203 nejlépe 
v  párech. Darujte kurz jako vánoční dárek, v kanceláři KD vám 
vytvoříme dárkový poukaz na míru.

Zahájení v neděli 28. října / od 13.00 hodin / Městské muzeum / 
V rámci oslav vstup zdarma

Sobota 27. října / 15.00 hodin / Malý sál KD / Vstup zdarma
Přednáška s promítáním a komentářem o stezce kolem Lužnice 
s rakouskými partnery. Pořádá KČT Bechyně.

STEZKA KOLEM LUŽNICE



KINO BECHYNĚ ŘÍJEN 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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2. ÚTERÝ V 19.00

MÁŘÍ MAGDALÉNA
Historický / Drama – Velká Británie (2018)

Životopisné drama o jedné z nejta-
jemnějších ženských postav naší 
civilizace. Narovnává obraz očité 

svědkyně umučení a vzkříšení Ježíše 
Krista, z níž dějiny udělaly prostitutku.

130 minut, české titulky, mládeži 
přístupný od 12 let, 60 Kč

5. PÁTEK V 17.00

BELLA A SEBASTIAN 3: 
PŘÁTELÉ NAVŽDY

Rodinný / Dobrodružný – Francie
Uběhly už dva roky od posledního 
příběhu o přátelství mezi Bellou a 

Sebastianem. Sebastian dospívá a z 
Belly se stává maminka tří roztomilých 
štěňátek. Pierre a Angelina budou mít 
svatbu a sní o novém životě na jiném 
místě, jinde než v horách… Sebastian 

však své hory opustit nechce.
91 minut, český dabing, mládeži 

přístupný, 110 Kč

5. PÁTEK VE 20.00

VENOM

Akční / Sci-fi / Thriller / Horor – USA
Na stříbrné plátno se řítí jeden z 

nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a 
nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa 

značky Marvel. V hlavní roli 
smrtonosného Venoma se představí na 

Oscara® nominovaný Tom Hardy.
112 min, český dabing, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

10. STŘEDA VE 20.00

TOMAN
Drama – ČR

Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh 
rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, 

muže mnoha jmen, šéfa naší zahraniční 
rozvědky, který významně ovlivnil vývoj 

v poválečném Československu, 
bezskrupulózního obchodníka a kariéristy 
s obrovskou mocí. V hlavních rolích Jiří 

Macháček a Kateřina Winterová.
145 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

12. PÁTEK V 17.00

PRINCEZNA A DRÁČEK

Rodinný / Animovaný – Rusko
Od tvůrců seriálu Máša a medvěd.

Když se princezna Barborka toulá tajnými 
komnatami hradu, nalezne magickou 

knihu. Ta ji přenese do říše zázraků plné 
nových dobrodružství a zvláštních 

stvoření.
75 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

12. PÁTEK VE 20.00

PRVNÍ ČLOVĚK
Drama – USA

Jedno z největších dobrodružství v 
lidských dějinách. A film o něm vznikl až 

po padesáti letech.
Dramatický příběh letu Neila Armstronga 

na Měsíc.
138 minut, české titulky, mládeži 

přístupný od 12 let, 130 Kč

16. ÚTERÝ VE 20.00

ZLÝ ČASY V EL ROYALE
Mysteriózní / Krimi / Thriller – USA

Sedm podivných cizinců, každý 
s vlastním tajemstvím, se setkává 

v hotelu El Royale, který má vlastní 
temnou minulost.

Hrají: Chris Hemsworth, Jon Hamm, 
Dakota Johnson, Jeff Bridges.

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

18. ČTVRTEK VE 20.00

MARS
Komedie – ČR

Marťanskou vědeckou stanici udržuje 
v nouzovém režimu zastaralý robot Bot, 

který přežil pět velkých prachových bouří, 
četl jen komiks o Indiánech a několikrát 

ho trefil blesk. Místo náhradních dílů 
přiletí čeští turisté, kteří se na Marsu 

chtějí oženit.
84 min, mládeži přístupný, 110 Kč

20. SOBOTA V 17.00

VILÍK: RYCHLE A VESELE
Animovaný / Rodinný / Komedie – Malajsie
Malé autíčko Vilík má velký sen – chce se 
stát králem silnic ve svém rodném městě 

Gasket City.
90 min, český dabing, mládeži 

přístupný, 120 Kč

20. SOBOTA VE 20.00

HALLOWEEN
Thriller / Horor – USA

Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou 
masku a v ruce nůž. Pokud ho potkáte na 

Halloween, bude to asi poslední den 
vašeho života. Slavná hororová série 

právě píše svou poslední kapitolu.
109 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 15 let, 120 Kč

23. ÚTERÝ VE 20.00

TICHO PŘED BOUŘÍ
Thriller – USA

Thriller plný zvratů a vášní s Matthew 
McConaugheym a Anne Hathaway má 

všechny předpoklady stát se jedním 
z  diváckých zážitků roku.

108 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 15 let, 120 Kč

25. ČTVRTEK VE 20.00

JOHNNY ENGLISH 
ZNOVU ZASAHUJE

Komedie – USA, Francie, Velká Británie
Když je svět v ohrožení a tajná služba 

paralyzovaná, vrací se na scénu Johnny 
English. Dokáže muž, pro kterého jsou 

zmatky, chyby a omyly základním 
pracovním nástrojem, obstát 

i v moderním světě?
88 min, český dabing, přístupný, 130 Kč

27. SOBOTA V 17.00

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka – ČR

Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak 
se slaví Vánoce v dračí jeskyni, jakou 

kouzelnou moc má sto let nemytý dračí 
zub a hlavně proč draka bolí hlava?
99 min, mládeži přístupný, 120 Kč

27. SOBOTA VE 20.00

HOVORY S TGM
Drama – ČR

Jan Budař jako Karel Čapek a Martin 
Huba jako T. G. Masaryk excelují 

v příběhu jednoho z nejslavnějších 
rozhovorů naší historie. Filmové „Hovory 
s TGM“ přinášejí na plátna kin nečekané 
napětí, emoce a střet dvou významných 

mužů.
80 min, mládeži přístupný, 120 Kč

31. STŘEDA VE 20.00

KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ
Krimi / Drama – Velká Británie

V roce 2015 se v Londýně odehrála jedna 
z největších loupeží diamantů v britské 
historii. Odhalení, že ji má na svědomí 

gang důchodců a vysloužilých 
podvodníků, způsobilo senzaci.

108 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 12 let, 110 Kč
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Město Bechyně a Lázně Bechyně si považují za čest, že se 
mohou připojit k projektu 
Výboru dobé vůle – Nadace Olgy Havlové.

STROM PRO OLGU HAVLOVOU
bude slavnostně vysazen 
17. ŘÍJNA 2018 VE 13 HODIN V PARKU LÁZNÍ BECHYNĚ

Zúčastní se zástupci města, Lázní Bechyně. Srdečně zváni 
jsou všichni lidé dobré vůle.
Zve Výbor dobré vůle, Městský úřad Bechyně 
a Lázně Bechyně

Postřehy z lázní

Odpoledne a večery v říjnu 
(2. patro LD Olga)

tento program je zdarma:

 1. 10. Bechyňské lázeňství + film 14.30
 1. 10. Pránájáma – vědomé dýchání 16.00
 1. 10. Dívka od Anapurny 19.00
 3. 10. Zelená lékárna – beseda 13.00
 3. 10. Pránájáma – vědomé dýchání 16.00
 3. 10. Ajurvéda 19.00
 4. 10. Kosmetika z kozího mléka 14.00
 5. 10. Osteoartróza
  – prevence a pohybová léčba 14.30 
 8. 10. Rybníkářství v již. Čechách + film 14.30
 8. 10. Pránájáma – vědomé dýchání 16.00
 8. 10. Tajemství dávných léčitelů 19.00
 9. 10. Karitol – úleva pro tělo 14.30
 10. 10. Pránájáma – vědomé dýchání 16.00
 10. 10. Praktické rady pro zdraví 19.00
 12. 10. Rehabilitace po náhradě 
  kyčelního kloubu 14.30
 15. 10. Bechyňské lázeňství + film 14.30
 15. 10. Pránájáma – vědomé dýchání 16.00
 15. 10. Muzikoterapie 19.00
 17. 10. Pránájáma – vědomé dýchání 16.00
 17. 10. Pojďme si něco namalovat 
  – s učitelem kresby 19.00
 18. 10. Nu Skin – zlepšení životního stylu 15.00
 19. 10. Jak a komu může škodit lepek 14.30
 22. 10. Koření jako lék 19.00
 23. 10. Karitol – úleva pro zdraví 14.30
 24. 10. Pránájáma – vědomé dýchání 16.00
 24. 10. Akupresura 19.00 
 26. 10. Škola zad 14.30
 29. 10. Zvyky na Blatech + film 14.30
 29. 10. Pránájáma – dech, který uzdravuje 16.00
 29. 10. Petr Vok z Rožmberka na Bechyni 16.00
 31. 10. Pránájáma – dech, který uzdravuje 16.00
 31. 10. Cestování po Indii 19.00

Těšíme se na Vás

Bechyně, domov můj

Populární režisér Zdeněk Troška a debutující autor pohádkové knížky z 
Bechyňska Josef Rypl stáli vedle sebe spolu s operní pěvkyní Michaelou 
Katrákovou v Galerie Záliv při zahájení výstavy obrázků Bechyně, 
domov můj, která trvala až do poloviny září. Do prostoru galerie 
natěsnalo se kreseb a maleb tolik, jak buchtiček na deset pekáčů. A mezi 
už pučící talenty z mateřinky Jahůdka či základní školy ve Školní ulici.
Našly se nápady vhodné k realizaci na obaly lázeňských oplatků, visely tu návrhy na turistické 
plakáty či pohlednice a obdiv sklízely i všechny umně pojednané uličky, zákoutí, domy. 
Prolínaly se tu kresby s akvarely a grafickými pracemi studentů SŠUP Bechyně, nad kterými 
srdce diváka pookřálo.
Návštěvníci výstavy psali: „Obrázky jsou nádherné, těžko mezi nimi vybrat ten nejlepší.“ 
Anebo: „Jeden obrázek hezčí než druhý. Díky patří těm, kteří talent v žácích rozvíjejí.“

Pavel Šmidrkal

Za pochodu do hlubin jazzu 

V Galerii Záliv Lázně Bechyně v  sobotu 
15. září bez jediného skutečného tónu 
zazněly jazzové orchestry a dominovala 
Ústřední hudba Armády ČR se svými 
sólisty. Otvírala se výstava fotografií 
nasbíraných na různých hudebních 
posvíceních za poslední tři desítky let 
a  snímky to byly hlučné a dravé, 
prostupující duší každého z padesáti 
přítomných hostů. 
Zachytit vrcholné nasazení hudebníků a 
zpěváků při koncertech, se podařilo 
všem zastoupeným autorům, S. Kože-
nému, R. Janatovi i M. Křížové. Mezi „hity“ řadil se Jiří Suchý z divadla Semafor, to když zpíval 
v uniformě letce britského královského letectva (RAF), nebo Laco Deczi, kterému náhubek 
trubky polknul ústa a na čele se nakupily brázdy vrásek při sólovém projevu. Prožitek z písně 
vtisknutý do tváře zpěvačky Vlasty Průchové byl přímo hmatatelný, zatímco komický 
hudebník Ladislav Gerendáš měl v očích usazený docela jiný, lišácký úsměv.
Výstavu, která potrvá do konce roku, smontoval spolek Osvětáři jihu.

Pavel Šmidrkal

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

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

 2. 10. úterý Duo Echoes
 4. 10. čtvrtek ECHO
 6. 10. sobota Countrio
 9. 10. úterý RM band
 11. 10. čtvrtek Axa
 16. 10. úterý Duo Echoes
 18. 10. čtvrtek Capella
 20. 10. sobota Countrio
 23. 10. úterý RM band

 25. 10. čtvrtek Axa
 30. 10. úterý Duo Echoes

Taneční večery sál 19.30–22.30 hod. 
Vstupné 35 Kč

 5. 10. pátek Kocábka
 12. 10. pátek Ševětínka
 19. 10. pátek Countrio
 26. 10. pátek Ševětínka

V roce 2018 by se Olga Havlová dožila 85 let.
K této příležitosti bude po celé České republice vysazeno 85 stromů dobré vůle.

Městský zpravodaj Bechyně /ŘÍJEN 2018 11



ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ A MESSAGE 
IN A BOTTLE

A Message in a Bottle („Vzkaz v lahvi“) je 
název našeho nového projektu spolupráce 
škol v rámci programu Erasmus+, klíčová 
akce KA2. Projekt je pokračováním 
předchozího WAU – tematicky i složením 
partnerských týmů, budeme tedy dále 
rozvíjet témata spojená s vodou ve spolu-
práci s našimi předchozími partnery z Litvy 
a Portugalska, pouze jako nový partner se 
k nám přidala škola z Islandu. V průběhu 2 let 
se každé pololetí budeme věnovat danému 
tématu v souvislosti s vodou a podnikneme 

tři cesty k našim partnerům s výměnným 
pobytem pro žáky. Výměnné pobyty s dětmi 
zahájíme v Bechyni, kde se bude konat první 
setkání všech partnerů. Projekt zahrnuje 
také vzájemná školení pedagogických pra-
covníků, kde se učitelé ze všech škol setkají 
na půdě jednoho partnera a hostitel se bude 
snažit předat své zkušenosti z oblasti vzdě-
lání, kterému se již delší dobu věnuje a které 
souvisí s tématem a postupem realizace 
projektu.

Seznam partnerských škol:
„Sandoros“ progimnazija – Siauliai, Litva
Agrupamento de Escolas José Sanches 
e  São Vicente da Beira – Alcains, Portugalsko
Vogaskóli – Reykjavík, Island

Tematický plán:
Období do února 2019 – Zeměpisná poloha, 
vodní zdroje a vliv geografické polohy na 
život, mentalitu a kulturu v daných regionech 
a zemích;
Období do června 2019 – Role vody a 
vodních zdrojů z historického hlediska 
(významné události, období, hnutí);
Období do února 2020 – Voda a objevy 
(zeměpisné objevy, vodní cesty/komunika-
ce, vynálezy);
Období do června 2020 – Výměna zpráv 
v lahvích – souhrn znalostí z předchozích 
pololetí a jejich kreativního zpracování

Práce na každém tématu bude kulmino-
vat v organizaci vzdělávacích aktivit na půdě 
jedné ze zapojených škol, kde všichni part-
neři představí své práce na daném tématu 
a  budou pracovat na dalších výstupech 
spolu.
Únor 2019 – setkání v Bechyni zahrnující 
výměnný pobyt žáků
Květen 2019 – setkání v Siauliai zahrnující 
výměnný pobyt žáků
Únor 2020 – setkání v Alcains zahrnující 
výměnný pobyt žáků
Květen 2020 – setkání v Reykjavíku zahrnu-
jící výměnný pobyt žáků

Pedagogická školení:
Říjen 2018 – Reykjavík – využití informač-
ních technologií při založení a tvorbě projek-
tového webu/blogu; využití možností infor-

mačních technologií při tvorbě výstupů 
a diseminace projektu.
Září 2019 – Alcains – tvorba on-line 
průzkumů, zpracovaní dat.
Červen 2020 – Siauliai – Seznámení se 
s  Adobe Connect Platform a jeho následné 
využití při administraci projektu a v pedago-
gické praxi účastníků.

Součástí zahájení projektu bude i tvorba 
loga – děti ze všech partnerských škol 
vypracují své návrhy, ze kterých budou na 
místních úrovních a dle přísných kritérií 
vybrané 2–3 reprezentativní návrhy, které se 
pak střetnou se selekcí návrhů z partner-
ských škol a v rámci hlasování online všichni 
přispějí ke zvolení projektového loga, které 
bude zdobit všechny tiskoviny, výstupy atd. 
spojené s realizací projektu A Message in 
a  Bottle.

Aneta Petrunova

 ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Létu a vlaštovkám jsme již 
zamávali a  cestu do školky nám 

teď bude zdobit babí léto.
Na začátku nového školního roku jsme 

přivítali nové děti. Pevně věříme, že se jim u 
nás bude líbit. Na podzim budou chodit na 
tematické procházky do přírody spojené s 
environmentální výchovou.

Děti opět mohou navštěvovat kroužky – 
keramiku, výtvarné a pracovní Šikulky, 
pohybové hry a ze ZUŠ tvořivou dramatiku.

Předškolní děti se i tento rok zapojí do 
projektu „Mezi námi o.p.s.“. Jedná se o spo-
lupráci skupiny dětí se skupinou klientů 
z  Domova pro seniory.

Děkujeme panu Z. Bartákovi za krásné 
keramické cedulky do naší bylinkové 
zahrádky.

E. H.

+ ADAPTAČNÍ KURZ 7.A

Ve čtvrtek 13. září jsme se místo školy 
sešli na vlakovém nádraží a vlakem odjeli do 
Bechyňské Smolče. Začal náš adaptační 
kurz. Sice se všichni známe, ale i tak je fajn 
se poznat jinak a zažít společná dobrodruž-
ství. Cestou jsme měli připravené hry a plnili 
jsme různé úkoly. Prolézali jsme pavoučí 
síťí, stavěli neviditelné domky, luštili nebo 
skákali gumu.

Díky slunečnímu počasí vodní hrátky 
nikomu nevadily. Nechyběla večerní hra 
a všem se ve staré škole dobře spalo, neboť 
nás před ošklivými sny chránil námi vyro-
bený lapač snů. 

Probudili jsme se do deštivého pátku, 
velká společenská místnost se nám moc 
hodila na legohrátky. Pak už zbývalo jen vše 
uklidit, sbalit, naobědvat se a procházkou 
jsme vyrazili zpět na nádraží do Smolče. 
Cesta byla deštivá a bahnitá, ale nám to 
nevadilo. Dva dny strávené mimo školu byly 
moc hezké, a to nejen protože jsme se 
neučili. Zažili jsme hodně legrace.

A. Fáberová, M. Mášková, žákyně 7.A

+ POJĎME SI HRÁT

Po prázdninách se škola opět rozezněla 
dětským křikem a smíchem. Neztratili se 
mezi nimi ani naši prvňáčci. Dopoledne se s 
rodiči i prarodiči setkali se svou paní učitel-
kou. Domů si odnesli dárky a své první učeb-
nice. Přivítali je také zástupci města a školy. 
Odpoledne již tradičně mělo patřit zábavě a 
sportu. Bohužel, počasí bylo proti. Sešli jsme 
se tedy ve středu. Děti se rodičům předvedly 
na houpačkách, při závodech v autíčkách. 
Ukázaly svou šikovnost v hodu na cíl. K dob-
ré náladě přispělo i opékání špekáčků. 
Poděkování patří všem rodičům za bohaté 
občerstvení a zaměstnancům jídelny za 
připravené nápoje. Doufám, že radost z 
vydařeného začátku školního roku nás 
všechny bude provázet po celou první třídu.

Tř. uč. Svatava Ingrová
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+ LOUČENÍ 
S PRÁZDNINAMI

Začátkem září přivítalo slunné letní 
počasí 63 účastníků na Loučení s prázd-
ninami, na odpoledni plném her. Všichni si 
mohli vyzkoušet svoji tělesnou kondici ve 
skákání v pytlích a zdolávání překážkové 
dráhy. Svoji mrštnost otestovali v driblinku, 
běhu i hodu raketkou. Mnozí si ani nevšimli, 
že si nenápadně zopakovali dopravní 
značky, domácí zvířata a ti starší i vyjme-
novaná slova. Škola holt zůstane školou! 
Letos se poprvé v historii zúčastnili i žáci 
6. a 7. tříd, čímž nás nejen překvapili, ale 
hlavně potěšili. Snažili se ze všech sil a malí 
závodníci k nim obdivně vzhlíželi. Přesto 
rekord v hodu na cíl vytvořila naše třeťačka.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková



+ ŽIVOT NEVDĚČNÝ NA 
RADNICI

Patřil jsem mezi kritiky kácení stromů 
v Michalské ulici a přitom horoval pro nutnost 
nové kanalizace a chodníku bez doteků 
zeleného svahu u kaple v tomto místě. Stalo 
se, že alej přežila, ale kanalizace není. Jen 
tento jeden příklad ukazuje, jak nesnadné je 
vyřešit smírně dva zájmy.

Bechyně za uplynulý volební čas zkráš-
lovala svoji tvář, nabídla řadu kulturních 
(i  velmi pěkných) akcí. Radnice podpořila 
i  činnost spolků, které ve městě sídlí a jsou 
jeho vnitřní silou. Nové pracovní možnosti 
pro občany nevytvořila, to je závaží i pro 
budoucnost.  

Těžko odhadnout vítěze volebního finále, 
může to být ještě dramatické utkání, než do 
křesla starosty někdo usedne. I kdyby to 
nebyl Pavel Houdek, chtěl bych mu podě-
kovat za kroky ve prospěch města učiněné 
a dokončené. Žít v čele radnice, kde se kříží 
tolik zájmů, je nevděčné. Je tam místo pro 
člověka uvážlivého a moudrého. Razantního 
a srdcaře zároveň. 

Pavel Šmidrkal, 

předseda spolku Osvětáři jihu

+ MÁM NĚKDY DEPRESE, 
PROTOŽE JSEM ÚPLNĚ 
NORMÁLNÍ

Jsem rachitický stařík, a když si tak 
zpívám „už ti hochu není dvacet let“, vzpo-
mínám na svůj život. Když jsem se zrodil, 
byla to mládež nová, mládež Gottwaldova.

Chodil jsem do pionýra a osahával pio-
nýrky. Každý den jsem tahal uhlí ze sklepa 
v uhláku (to byla nádoba na uhlí) a hlavně 
jsem se staral o jedenáct let mladšího bratra.

Matka odcházela do práce v 5 hodin 
a  vracela se po 17 hodině. K Vánocům jsem 
dostával podkolenky, které jsem nenáviděl, 
ale musel jsem se z nich radovat! V sobotu 
se chodilo do prádelny, kde se zatápělo pod 
kotlem, aby byla teplá voda a posléze se 
prádlo mandlovalo (to byl vyhřívaný válec, 
kde se žehlily prostěradla, kapny a ručníky), 
ostatní prádlo se klasicky žehlilo žehličkou.

Prázdniny jsem prožíval na stanovém 
táboře, kde jsem dostal první pusu. V šest-
nácti letech byl pro mě objev Karel Kryl. Hltal 
jsem Škvoreckého, Mňačka a Mlynářův 
Mráz přichází z Kremlu a začal chápat, že 
něco není dobře. Jen mě mrzí, že v Chomu-
tově dodnes není metro, které jsem, jako 
student a král Majálesu, tenkrát slíbil.

V roce 1965 jsem poněkud předběhl 
dobu článkem do studentského časopisu 
„Proč naše mládež cítí aversi vůči Sovět-
skému svazu“ a následně jsem obdržel 
dvakrát za tři z mravů a vyhodili mě ze školy. 
Když jsem se jako plnoletý odvolal, mohl 
jsem na jiné škole odmaturovat.

Na vojně jsem prožil rok 1968 a dotáhl to 
na 3krát degradovaného vojína, především 
za neoprávněné opuštění posádky. Po vojně 
jsem každý den v pět ráno jezdil autobusem 
do práce, ať v zimě či létě. 

Na 1. Máje jsem v průvodu obtěžoval 
děvčata. Stal se ze mne zuřivý vodák a roz-
hodl se oženit. Vždyť už mně bylo krásných 
25 let. Vybojoval jsem bitvu o družstevní byt 
a měl radost z každé židle či záclony. 
Strachoval jsem se o zdraví svých dětí 
a  montoval tříkolky z vraků od popelnic. 
Chodil na brigády, protože tam byla sranda 
a  většinou se týkaly dětí (kluziště, kino ve 
sklepě, Mikuláš). Dovolenou jsme trávili na 
Rujáně na FKK (nudapláž, kde žijí ti, co 
nemají na plavky), a tam moje oko získalo 
barvu a lesk. Ušetřili jsme z prémiového 
spoření mladých na auto MB (povedený pro-
dukt automobilky Škoda) a postavili kolektiv-
ní garáže, kde každé auto mělo svůj box. 
Rozvedl jsem se a začal budovat nový život. 
Lezl jsem po horách, hlavně v Rumunsku, 
a  dotáhl to až na Elbrus v Sovětském svazu. 
Dnes mám čtyři vnoučata a špatné nohy.

Začal jsem pracovat jako osoba samo-
statně výdělečně činná a dvacet let jsem 
budoval kapitalismus. Odvezl jsem na kole 
milion rohlíků bez nehody, zažil dvě povod-
ně, ve kterých mi uplavaly všechny úspory, 
a prožil 13 Zářečských poutí.

A tak si říkám, že mám šťastný život, 
a kdyby mi někdo odpáral třeba 40 let, tak 
bych si každou tu dobu rád prožil znovu. I tu 
dobu, kterou někteří nazývají dobou nesvo-
body a normalizace.

Tak lidi bděte a jděte volit.

Martin Gärtner, 15. 9. 2018

+ CVIČENÍ VOJÁKŮ 
A HASIČŮ 

Na Jaderné elektrárně Temelín (JE 
Temelín) došlo k radiační havárii s únikem 
radioaktivních látek, byl vyhlášen nouzový 
stav a začala evakuace a dekontaminace 
osob a techniky. To bylo námětem dvouden-
ního cvičení profesionálních hasičů a 
vojáků, které se konalo 4. – 5. září na 
bechyňském letišti.

Po rozvinutí stanovišť dekontaminace 
osob a techniky, na nichž se podílelo na 
šedesát vojáků z 31. pluku radiační, chemic-
ké a biologické ochrany Liberec a 15. ženij-
ního pluku Bechyně společně se sto třiceti 
příslušníky Hasičského záchranného sboru 
České republiky (HZS ČR) přijely evakuační 
autobusy s více než stovkou figurantů. Ti byli 

roztříděni na osoby, které byly kontaminací 
zasažené a které nikoli. Následovala 
dekontaminace osob, techniky a dopravních 
prostředků a opětovná kontrola. Současně 
probíhala dekontaminace zraněných osob, 
o které se vojáci postarali na speciální 
dekontaminační lince. Státní ústav radiační 
ochrany, v.v.i. (SÚRO) prováděl kontrolu 
kontaminace štítné žlázy.

„Jednalo se o celkové sladění metodik 
a postupů při dekontaminaci osob a techniky 
po radiační mimořádné události velkého 
rozsahu. Podobný nácvik neproběhl již 
několik let. Důležitost společného výcviku 
spočívá i v tom, že byla identifikována nová 
místa dekontaminace na hranicích zón 
havarijního plánování u obou jaderných 
elektráren. Jedním z nich jsou právě prosto-
ry bývalého letiště v Bechyni,“ vysvětlil major 
Martin Kytka z Velitelství pozemních sil, 
který byl koordinátorem nácviku za AČR. 
„Cvičení proběhlo za řízení příslušníků HZS 
ČR. Spolu se cvičícími jsou zde i pozo-
rovatelé z dalších útvarů, které vyčleňují 
dekontaminační odřady, a rozhodčí, kteří na 
závěr vyhodnotili činnost a postupy jed-
notlivých cvičících.“

Figuranty tentokrát zastoupili studenti 
a  studentky střední školy Trivis z Vodňan. Ti 
měli předem minimum informací ke svým 
rolím. „Dostali jsme instrukce, že si máme 
vzít plavky a že bude odmořování. Co mě 
zde čeká, jsem nevěděl a bylo to jiné, než 
jsem čekal,“ přiznal na závěr Jaroslav Šípek, 
jeden z figurantů. „Byl jsem překvapen, jak 
bylo všechno dokonalé a jakým způsobem to 
bylo připravené. Prošel jsem si několik 
úrovní očisty. Na začátku mi vojáci v dekon-
taminačním stanu všechno dopodrobna 
vysvětlili a jednali se mnou na velmi vysoké 
a  profesionální úrovni.“ Především profe-
sionalitu vojáků hodnotil velmi kladně. 
„Současně to byla zajímavá zkušenost i do 
budoucna. Myslím si, že člověk musí být 
připraven na všechno a s podobnou situací 
se hned tak nesetká.“

Další obdobné cvičení s názvem Zóna 
2019 proběhne v příštím roce. Jedná se o cvi-
čení na úrovni hlavních orgánů krizového 
řízení ČR v rozsahu plánování a přípravy 
nasazení složek Integrovaného záchran-
ného systému ČR po radiační havárii 
jaderné elektrárny.

text, foto: majorka Miroslava Štenclová,
 Velitelství pozemních sil
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+ MISTR DVOŘÁK 
PROMINE...

  

V polovině 15. století se český šlechtic 
Václav Šašek z Bířkova vypravil, co účastník 
mírového poselstva krále Jiřího z Poděbrad,  
napříč zeměmi západní Evropy. Za dva roky, 
spolu se čtyřicítkou dalších českých pánů 
a rytířů a pod vedením Lva z Rožmitálu, 
připutovali až do Španělska, ku mysu 
Finisterre, (z latinského finis terræ). Byl 
tehdy považován za „konec světa“. O této 
ušlechtilé turistice sepsal „Deník o jízdě 
a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné 
z  Čech až na konec světa“. 

Současní poutníci už mají situaci jedno-
dušší. Celý svět lze obsáhnout v časovém 
horizontu jen několika málo hodin letecky.

K pravověrným, zapřisáhlým světoběž-
níkům, náleží i Mgr. Blanka Peterková, takto 
skvělá zdravotní sestra z místního DpS. 
S  toulavými botkami se snad narodila, či jí je 
u kolébky vložila do vínku kmotra sudička. 

Svou putovatelskou vášnivostí uhranula 
i  ctěného pana chotě. Od té doby doprovází 
svou „dobrodružku“, tj. dobrou družku, na 
výjezdech po světě. S oblibou cestují do 
zemí Latinské Ameriky, viz MKZ září 2017. 
Severní část kontinentu navštívili na tři týdny 
letos o prázdninách. Se svou verzí symfonie 
„Z Nového světa“, (výpůjčku Antonín Dvořák 
jistě odpustí), tedy s ošatkou zážitků ze 
severoamerické mise, se s námi do DpS 
přišla 21.VIII. 2018 podělit.

Dvojice začala US vizitu příletem na John 
Fitzgerald Kennedy Airport. Největší letiště 
v  New Yorku denně odbaví až padesát tisíc 
lidí, na obzoru s charakteristickým panora-
matem mrakodrapů čtvrti Manhattan 
a  ostrůvkem Ellis Island, sídlem imigračních 
úřadů. Nedaleko, na ostrově Bedloe´s, se 
nachází ikona města, bezmála padesáti-
metrová Socha svobody (Statue of Liberty) 

A pak rozevřel náruč New York. Více, než 
osmnáctimilionová megapolis, desáté nej-
lidnatější město světa. Big Apple, „tavící 
kotlík národností“. Město, které nikdy nespí, 
zpíval Frank Sinatra. Ovšemže i ekono-
mické, finanční, kulturní a společenské 
centrum. Ano, tolikerými přídomky New York 
oplývá. 

Spolu s manželi Peterkovými, jsme se 
i  my, obyvatelé DpS, pohroužili, prostřed-
nictvím komentované obrázkové prezentace 
– jakéhosi „bedekru“ – do kvasu kypícího 
velkoměsta. A co by neměl opominout každý 
návštěvník, kterých ročně projde městem na 
60 milionů? Všechny přítomné upoutala 
rušná křižovatka Times Square, s mnoha 
osvětlenými reklamami a se slavnou muzi-
kálovou ulicí Broadway. Chvilku jsme tady 
postáli na Červených schodech (Red Stairs), 
poté se nadechli a vnímali kypící atmosféru 
5th Avenue, nejznámější a nejdražší třídy 
v  New Yorku. Při letmé prohlídce Wall 

Street, s dominující sochou býka, jsme se na 
chvíli vžili do představy chladnokrevných 
burzovních makléřů. Tichou, pietní vzpo-
mínkou na místě někdejšího Světového 
obchodního centra, „Dvojčat“ (The Twins) 
uctili památku obětí leteckého atentátu ze 
září 2001. A jako pomyslní účastníci pra-
videlného maratonského běhu jsme ještě 
proběhli Brooklynský most, zpovzdálí spatřili 
budovu OSN (UN Headquarters), minuli 
slavný koncertní sál Carnegie Hall, kde 
vystupovali i čeští umělci, namátkou Karel 
Gott nebo Pavel Šporcl, a na závěr si 
odpočinuli v třista padesáti hektarovém 
Central Parku. Na jeho okraji stojí obytný 
dům Dakota (Dakota Apartments), před 
nímž prosinci 1980 zastřelil Johna Lennona 
pomatený Mark D. Chapman. Poté už jen – 
„Farewell to New York City“. Pospíchali jsme 
totiž do hlavního města země Washingtonu, 
D.C. Bílý dům (The White House), sídlo 
prezidenta USA jsme, samosebou, nemohli 
vynechat. Rovněž i Kapitol (U.S. Capitol), 
tedy budovu Kongresu a dále Pentagon, 
sídlo ministerstva obrany Spojených států. 
Nakonec jsme se poklonili památce padlých 
hrdinů obou světových válek na Národním 
hřbitově v Arlingtonu (Arlington National 
Cemetery) a ruče zamířili na sever, k Niagar-
ským vodopádům (Nigara Falls). Pravda, 
uvítaly nás nevlídně, sprškou studící vodní 
tříště. Bez okolků, s Blankou, coby průvod-
kyní, jsme proto raději zamířili jinam. 

Doporučila nepoměrně teplejší Floridu, 
oblast Everglades. Představuje soustavu 
mokřadních ploch, krajiny zčásti nebo úplně 
zatopené mělkou vodou. Na mokřadech 
(Wetlands) žijí aligátoři, nepůvodní krokodýl 
nilský, kapustňáci – „ochechul“, chráněná 
puma floridská a četné vodní ptactvo. Po 
Everglades, mezi jezerem Okeechobee 
a  řekou Parayokee, se lze dopravovat 
s  Airboats, čluny, poháněnými vrtulí místo 
lodního šroubu. Překrásná krajina. Jenomže 
Spojené státy nabízejí návštěvníkům tako-
vých hezkých míst přehršli. A protože si 
manželé Peterkovi chtěli prohlédnout co 
nejvíce, přesunuli se letecky na západní 
pobřeží USA. 

Dojmů a zážitků měla paní Blanka na 
několikadenní povídání. Své další postřehy 
z cesty proto pojala metodou „best of“, 
výběrem toho nejkrásnějšího či nejku-
rioznějšího, co West Coast, západ Států, 
může přišedším turistům nabídnout. 

Vzpomínáte si na filmovou detektivku 
„Bullitův případ“ z konce šedesátých let se 
Steve Mc Queenem v hlavní roli? Napínavý 
děj příběhu se odehrává v kulisách San 
Francisca, dalšího města, jež jsme s Blan-
kou a jejím vyprávěním navštívili. Strmé 
uličky, věhlasný most Golden Gate, nechval-
ně proslulá věznice Alcatraz, čtvrti Alamo 
Square, Haight – Ashbury. Připomněli jsme 
si dobu před půl stoletím, kdy ulicemi chodili 
lidé s květinami ve vlasech a vyznávající 
heslo „make love, not war“. Provázeni písní 
Scotta McKenzieho jsme městu zamávali na 
rozloučenou. 

Výprava turistů – seniorů, pod vedením 
náčelnice, paní magistry Blanky, poté 
zamířila na sever státu Arizona. Miliony let 
erozívního působení řeky Colorado zde 
vytvořilo 450 kilometrů dlouhou soutěsku, 
hlubokou místy až 1600 metrů. Grand 
Canyon. Místo představuje fascinující 
učebnici geologie. Naopak národní park 
Death Valley – Údolí smrti – na východě 

Kalifornie jsme si prohlédli jen krátce. 
Nejsušší, nejteplejší a nejníže položené 
místo celé Severní Ameriky, s teplotami 
vysoce nad padesát stupňů (rekord 56,7 °C 
ve stínu) nám, seniorům, věru nesvědčilo. 
Přesto tady žije indiánský kmen Timbisha. 
Údolí smrti leží jižně od pohoří Sierra 
Nevada, na severním okraji Mohavské 
pouště (Mojave Desert). Od paní magistry 
jsme se o ní dozvěděli spoustu zajímavostí. 
Písčitokamenitý útvar zasahuje do států 
Nevada, Arizona a Utah. Typické jsou zde 
porosty juky krátkolisté (Yucca brevifolia), 
známé jako the Joshua Tree. Ve zmíněné 
poušti Mohave, poblíž městečka Springdale, 
se nalézá též národní park Zion (Zion 
National Park). Přírodní skvost hojně 
vyhledávaný turisty. Ani manželé Peterkovi 
návštěvu Zionu nevynechali. Pískovcové 
útvary, tisíce let erozívně formované větrem 
a vodou, zpodobňují divukrásné scenérie. 
V  pohoří Sierra Nevada se nachází i Yose-
mitský národní park (Yosemite National 
Park). Nejpřitažlivější lákadlo parku skýtá 
žulový monolit El Capitan. Strmá, 900 metrů 
vysoká skalní stěna znamená pro horolezce 
maturitní zkoušku jejich umu. Parkem proj-
dou ročně téměř čtyři miliony návštěvníků. 

Nu a z Blančiny bonboniéry zážitků 
zbývalo ochutnat už jen poslední kousek, 
opravdovou lahůdku. Město andělů. Los 
Angeles, krátce L.A., s téměř čtyřmi miliony 
obyvatel. Nalezneme jej v Kalifornii, u jižní 
hranice s Mexikem.

Středisko vědy, ekonomiky a vzdělání, 
ovšem především město hvězd a hvězdiček 
světových pláten kin, filmových ateliérů a fil-
mových Oscarů. Paní magistra Peterková 
nás provedla po nejznámějších místech L.A. 
Poznali jsme i slavný Walk of Fame, chodník 
slávy, který zdobí dvě tisícovky pěticípých 
hvězd se jmény osobností filmu, televize 
a hudby. Po třídě Sunset Boulevard jsme 
došli k sálu Dolby Theatre, kde se udílejí od 
roku 2011 ceny akademie filmového umění 
Oscar. Paní Blanka je zasvěcená, skvělá 
vypravěčka obdivuhodné šíře vědomostí 
a  poznatků. Své postřehy z cest komentuje 
základními faktografickými daty, ovšem pro 
zpestření a osvěžení suchých údajů vždy 
přihodí drobnou zajímavost, osobní glosu či 
vtipnou souvislost. Každé takové dostave-
níčko s ní znamená pro nás nevšední 
zážitek. Zbývá jen poděkovat paní magistře 
Peterkové za zprostředkované setkání 
s  jinou zemí, jiným kontinentem i jiným 
způsobem života – „way of life“. A shodli jsme 
se s paní magistrou, že podívat se, pobýt – 
možno. Žít natrvalo? Pro nás – nikoli. 

Upřímně děkujeme, paní Blanko, těšíme 
se zase někdy příště. Jistěže díkem dlužno 
ocenit i všechny, kdož se na příjemném 
odpoledním setkání organizačně podíleli, 
neb bez jejich součinné pomoci by se 
neobešlo.

Po konci besedy, v závěru, jsem se paní 
magistry Peterkové zeptal na tři nejvýraz-
nější místa, která ji v rámci cesty po USA 
oslovila. Z přírodních krás zvolila Grand 
Canyon a národní park Zion. Barvitý svět 
New Yorku za třetí. „A kam příště, Blanko?“, 
táži se ještě. „Orient, země Dálného 
východu?“ Kdeže, bude, prý, opět „sekat 
latinu“. „V mém srdci vězí už nastálo Jižní 
Amerika. A velmi toužím poznat Brazílii.“ 
Tedy boa viagem, šťastnou cestu, milí 
Peterkovi!

Sepsal: Karel KLAŠKA
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TĚLOVÝCHOVA & SPORT

PETANQUE 
NAPŘÍČ 
GENERACEMI

Příznivci hry pétanque a zdra-
vého pohybu se sešli po prázdninách 
v novém sportovním oblečení.

Pro zájemce o tuto zábavnou hru: 
Scházíme se v pátek ve 14:00 hod. a v neděli 
od 09:00 hod. za příznivého počasí na 
Bechyňském sportovním stadionu. 

Za PETANQUE klub Bechyně 

Josef Bučinský 

+ O PUTOVNÍ POHÁR 
V NOHEJBALE

V sobotu 8. září 2018 se na hřišti Základní 
školy Školní v Bechyni uskutečnil již třetí 
ročník turnaje v nohejbale amatérských 
trojic. Počasí se letos vydařilo a turnaje se 
zúčastnilo 10 týmů, které se sjely z různých 
částí České republiky (Hlavenec u Brandýsa 
nad Labem, Tábor, Křenovice a samozřej-
mě, že i týmy z Bechyně). Tak jak i v před-
chozích ročnících se hrálo o putovní pohár, 
nebylo tomu jinak ani v letošním roce. Turnaj 
byl zahájen nástupem, kde se ujasnila 
pravidla, proběhlo rozlosování do dvou 
skupin s následným „výkopem“ míče. 
V  každé skupině se hrálo systémem „každý 
s každým“ a po dohrání základních skupin 
postupovali tři nejlepší do připraveného 
postupového „pavouka“. Výměny v jednot-
livých zápasech byly krásné, ale vyhrát 
může jen ten nejlepší, a tak boj o 3. místo 
svedly tým „Bivoj“ (Bechyně) spolu s týmem 

„Nepijem“ (Hlavenec). Po dlouhém tříse-
tovém zápase se nakonec z třetího místa 
radoval tým „Nepijem“. Po úpravě hřiště 
nastoupili dva nejlepší týmy – „Mimoni“ 
(Bechyně) a „Mekebek“ (Tábor) aby 
rozhodly, kdo zvítězí. Tak jako v zápase 
o  třetí místo, tak i finále se hrálo na 2 vítězné 
sety a po dlouhém boji nakonec vyhrál 
a  získal putovní pohár tým „Mekebek“.

Na závěr bych chtěl poděkovat městu 
Bechyně za poskytnutou dotaci na uspořá-
dání turnaje, ZŠ Školní za půjčení hřiště 
a  zázemí pro jednotlivé týmy, Galvíně – 
Martin Zelenka za poskytnutí sponzorského 
daru na ceny, Jiřímu Krátkému za poskytnutí 
sponzorského daru na ceny a prostoru na 
vyhlášení výsledků turnaje a v neposlední 
řadě všem, kteří se podíleli na organizaci 
celého turnaje.

Všechny příznivce tohoto sportu, ať už 
jako diváky nebo hráče, zveme na další 
ročník, tedy již čtvrtý, který se bude konat 
opět na hřišti ZŠ Školní 31. srpna 2019.

Ladislav Dušek

JUNÁK – ČESKÝ 
SKAUT STŘEDISKO 
BECHYNĚ Z. S.

Začal nám nový školní a skautský rok.Pro 
náš oddíl „Jitřní Stovka“ to znamená obje-
vování dalších půvabů, které jsou v místě 
a  okolí Bechyně. 

V loňském roce jsme odtajnili několik 
umělecky krásně vytvořených skvostů. „Za 
tajemstvím bran“ byla oddílová hra, kdy 
skauti tyto brány našli a zároveň měli 
jedinečnou možnost je otevřít a poznat, jaké 
tajemno skrývají.

Letos nás čeká oddílová hra prospěšná 
všem, kdo vodu ctí „Cesty za prameny“.

Nacházet, vyčistit a obnovit studánky, 
které jsou v okolí Bechyně.

Tady prosím pamětníky, pokud o nějaké 
zapomenuté studánce ví, ať nám dají vědět, 
ve které lokalitě se nachází, a bude–li to 
možné, pokusíme se jí opět přivést k životu. 

Náš oddíl letos umožní několika novým 
dívkám a hochům zapojit se do skautského 
dění. Věková hranice je do deseti let – 
ročníky 2008/9.

S ohledem na zářijové jihočeské Jambo-
ree se zápis nováčků uskuteční v pátek 
5. 10. od 16.00 hod. v oddílové klubovně na 
místní římskokatolické faře. 

Víte-li o zapomenuté studánce, nebo 
máte dotaz na přijetí dítěte do našeho oddílu 
„Jitřní Stovka“, kontaktujte mne, prosím, na 
e-mailové adrese filipivaclav@seznam.cz

Václav Filipi

BECHYŇŠTÍ RYBÁŘI 
INFORMUJÍ – 
RYBÁŘSKÝ 
KROUŽEK

Místní organizace Českého rybářského 
svazu tradičně pořádá dětský rybářský 
kroužek. Kroužek není začleněn do činnosti 
Školského klubu při základních školách, je 
organizován přímo místním rybářským spol-
kem. Schůzky probíhají v rybářské klubovně 
– budova naproti autobusovému nádraží. 
Rybářský kroužek je organizován pro děti od 
první třídy. Podle zájmu dětí bude s největší 
pravděpodobností rozdělen na dvě skupiny. 
Děti od první do třetí třídy budou mít 
schůzky každé úterý od 16:00 do 18:00 
hodin, děti od čtvrté třídy každou středu 
ve stejném čase. 

První schůzka proběhne v rybářské klu-
bovně v úterý 3. října 2018 od 16:00 hodin. 
Pro zájemce máme připravené kompletní 
rybářské vybavení, audiovizuální výukové 
programy a možnost získávání prvních 
rybářských zkušeností na našich chovných 
rybnících. Vstupné do kroužku činí 400 Kč. 
Dětem, které budou kroužek poctivě navště-
vovat až do závěrečných zkoušek (v červnu 
2019), bude tento poplatek vrácen. Pro 
rodiče mladých rybářů to tedy znamená, že 
nemusí nakupovat žádné rybářské vybavení 
a kroužek je pro ně pořádán zdarma.

Přiveďte Vaše děti a vnuky mezi nás, 
nechte je s námi učit se lásce a úctě k přírodě 
a poznávat tajemství rybářského sportu. 
Těšíme se na Vás!

S pozdravem Petrův zdar!
Ivan Horňák, 

předseda MO ČRS Bechyně

 aneb Kočka ve Výčepu

charitativní

Sobota 13. října 2018 
od 9 do 14 hodin.

Srdečně zveme na

Přijďte ulovit ty nejlepší kousky. 
Podáte tak pomocnou tlapku 

opuštěným kočičákům ze spolku 

KOČKA V SRDCI!
Výčep, 

Žižkovo náměstí 18, Tábor
Občerstvení v místě konání.

Těšíme se na Vás!
www.vyceptabor.cz
www.kockavsrdci.cz

+ MISTŘI SVĚTA 
Z BECHYNĚ JEZDÍ NA 
DRAČÍCH LODÍCH

V polovině září se v Atlantě (USA – 
Georgia) konalo Mistrovství světa ICF Dra-
gon Boats, kterého se zúčastnila i početná 
česká výprava. Závody probíhaly na jezeře 
Lake Lanier, kde se v roce 1996 konaly Letní 
olympijské hry, na nichž získal kanoista 
Martin Doktor dvě zlaté olympijské medaile.  
Zatímco v sousední Severní Karolíně řádil 
hurikán Florence, tak v Olympijském parku 
Lake Lanier ve státě Georgia předvedla svou 
obrovskou dračí sílu česká reprezentace, 
jejíž součástí byli i bechyňští kanoisté Jan 
Pazourek a František Uhlík, kteří dokázali 
vybojovat 2 tituly Mistrů světa, navíc přidali 
po jedné stříbrné a bronzové medaili! 
Zlaté medaile vypádlovali na desetimístné 
dračí lodi na 200 m i 500 m, na 2 km byli druzí 
za maďarskou lodí a navíc přidali bronz na 
20místné lodi na 200 m. Mužská část české 
výpravy se dokonce stala nejúspěšnější 
mužskou reprezentací na Mistrovství světa 
a  získala stříbrný pohár před německým 
a americkým týmem, což je obrovským 
úspěchem pro celý český dragon boating. 

Celkem česká reprezentace získala 4 zlaté, 
13 stříbrných a 3 bronzové medaile a potvr-
dila tím, že i v tomto vodním sportu patří Češi 
a Češky k nejlepším na světě. Gratulujeme 
a děkujeme za vzornou reprezentaci ČR 
našim bechyňským kanoistům Honzovi 
a  Fandovi, kteří tak navázali na medailové 
pozice z Moskvy a z Benátek!

oddíl kanoistiky TJ Jiskra Bechyně
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novaskodafabia.cz

 NOVÁ ŠKODA 

FABIA
S ROZŠÍŘENOU NABÍDKOU 
ŠKODA CONNECT

Aktuální informace o dopravě, čerpacích stanicích 
nebo počasí, ale i vzdálený přístup k vozu 
a asistenční služby Vám přináší ŠKODA Connect. 
Kamkoli se vypravíte, zůstanete ve spojení. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO  vozů 2

ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km
již od                                    Kč 259 900

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

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

Přijme kuchaře/kuchařku na HPP,
nebo pomocnou sílu do kuchyně

ü Dobré platové podmínky
ü Férové jednání, krátký/dlouhý týden
ü Skvělý a stabilní kolektiv 

Bli�ší informace přímo na místě 
nebo na tel. čísle: 

603 927 893, 775 066 093.

Budeme se těšit na nového kolegu. 

Penzion U Pichlů, s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 141, Bechyně

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Tel: 604 718 306

Koupím sbírku známek 
Tel: 722 777 672

KSM Bechyně nabízí pronájem 50 m� 
nebytových prostor v KD, U Nádraží 602 

(1. patro nad knihovnou)

Bližší informace: tel. 606 911 007, 
e-mail reditel@kulturnidum.cz
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