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LISTOPAD 2018

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
listopad 2018

 93 let Rychtářová Milada
 90 let Zbudilová Marie
 87 let Mrázek František
  Nejedlý Karel
 86 let Drha Miroslav
  Linhartová Jarmila
 85 let Dvořák Milan
 84 let Vítek Miloslav
 83 let Havránková Marie
 80 let Kubeš Bedřich
  Vítková Alena
 78 let Boldišová Drahomíra
  Volfová Miroslava
 77 let Kavková Mária
 76 let Miková Anna
 75 let Mikšovský Jiří

+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V úterý 2. října 2018 se v obřadní síni 
města Bechyně konala slavnostní akce 
vítání občánků. Starostou Ing. Pavlem 
Houdkem byli přivítáni tito noví bechyňští 
občánci: 

Šarlota Peštová, Kristýna Diblíková, 
Patrik Břicháček, Karolína Radvanová, Žofie 
Fuková, Vendula Příhodová, Jonáš Slavík, 
Tereza Houšková, Filip Hrdina. 

Další vítání občánků, v tomto roce 
poslední, proběhne v úterý 27. listopadu 
2018 od 14 hodin. Rodiče, kteří mají zájem 
o  účast, nejprve vyplní přihlášku, kterou 
naleznou na internetových stránkách města, 
a nebo si ji mohou vyzvednout osobně na 
matrice MěÚ Bechyně.

Sbor pro občanské záležitosti 
při MěÚ v Bechyni

Město Bechyně ve spolupráci 
s kulturním střediskem Vás srdečně zve

dne 4. prosince 2018 od 17 hodin 
do kulturního domu v Bechyni na

ADVENTNÍ SETKÁNÍ 
Akce je určená pro bechyňské seniory. 

Vstupenky budou připraveny k vyzvednutí 
od 5. listopadu 2018 v kanceláři kulturního 
domu. Bližší informace na telefonu 
778 545 507. Vstup zdarma. Vstupenky 

se vydávají jen do vyčerpání 
celkového počtu míst k  sezení. 
Občerstvení je zajištěno. Čeká 
Vás bohatý kulturní program 
s  hudebn ím doprovodem 
a vánoční atmosférou.

Štěpán Ondřich,
ředitel Kulturního 

střediska města 
Bechyně 

Strom Olgy Havlové v Bechyni

Strom na památku Olgy Havlové zasadila v parku 
Lázní Bechyně předsedkyně správní rady Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Milena Černá 
společně se starostou Pavlem Houdkem, místo-
starostou Jiřím Rejlkem a provozním ředitelem 
Lázní Bechyně Josefem Mičanem. Slavnostní 
zasazení jeřábu doprovodili svým vystoupením 
studenti ze Střední uměleckoprůmyslové školy 
Bechyně. 

 lítostí oznamujeme, že nás 
koncem měsíce října opustila 
sochařka a malířka paní Helena 
Schmaus-Shoonerová. Dáma 
s  velkým srdcem a náručí otev-
řenou všem potřebným či jen  těm 
přicházejícím do její blízkosti.

Obohacovala nás svou ryzí 
lidskostí, úctyhodným obsahem 
témat k rozhovoru, svým ty-
pickým humorem. 

Bylo nám ctí  Vás osobně 
poznat a s Vámi spolupracovat.

Kolektiv Městského muzea 
a Kulturního střediska 

města Bechyně

Foto © Libuše Bautzová
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+ JAK ZUŽITKOVAT 
POSEKANOU TRÁVU

Aby byl trávník jako kobereček, musíme 
ho pravidelně sekat. A aby té práce nebylo 
málo, posekanou trávu musíme ještě uklidit. 
Máte-li velký trávník, bývá jí hromada. Co 
s  ní? Posekanou trávu je možné odvézt do 
sběrného dvora nebo lze využít dnes už 
poměrně rozšířených nádob na bioodpad. 
Než ale trávu vyhodíte, zapřemýšlejte, zda 
by vaší zahrádce nemohla prokázat dobrou 
službu.

Čerstvě posekaná i lehce zaschlá tráva 
poslouží jako mulčovací hmota, kterou se 
dají obložit rostliny na záhonech i v ná-
dobách. Vrstva mulče chrání zeminu před 
vysycháním a zabraňuje růstu plevelů. 
Nehodí se jen na vlhká a stinná místa, 

protože by tak akorát vzniklo příhodné 
prostředí pro slimáky, ale tam mulčovat 
beztak nepotřebujete. Mulč z trávy oceníte 
především u zeleniny typu rajčata, okurky 
a  papriky. Mulčovat se dají i ovocné stromy, 
okolo nich ale nanášíme trávu v menší vrstvě 
a 10 cm okolo kmene necháme volných. 
Trávu můžeme motykou zapravit do země, 
která se tak obohatí o živiny. Tento postup 
využijeme nejen u stromů, ale také při 
zakládání nových záhonů. Zemina se tím 
přirozeně prohnojí a budou se v ní lépe 
množit prospěšné mikroorganismy. Pose-
kanou trávu můžete zužitkovat i ve vlastním 

kompostu. Ale pozor, nezapomeňte ji 
prokládat listím, větvičkami a hlínou. Někteří 
zahrádkáři udělají tu chybu, že do kom-
postéru ukládají jenom trávu a případně 
nějaký odpad z kuchyně, a pak se diví, když 
hmota nelibě páchne a zahnívá. Tráva coby 
dusíkatá složka by měla ideálně tvořit jen 1/3 
kompostu, zbytek má být tvořen uhlíkatou 
hmotou z listí a štěpky. Proto ani veškeré listí 
nemusíte ze své zahrady odvážet, ale lze ho 
využít do kompostu.

Určitě nelze nakládat s trávou a jablky 
tak, jak bylo vyfoceno v Bechyni.

Město žádá občany, aby do nádob na BIO 
odpady dávali přiměřené množství těchto 
odpadů. Nádoba po jejím naplnění jablky, 
zeminou apod. bývá těžká, že ji nelze 
zvednout a vyklopit, plastové nádoby 
praskají a hrozí i úraz zaměstnanců Služeb 
města Bechyně, kteří nádoby vyvážejí.

LB

+ STAVEBNÍ 
A DEMOLIČNÍ ODPADY 
NA SBĚRNÉM DVOŘE

Občané Bechyně mohou od listopadu 
2018 ukládat stavební suť, stavební 
materiály s obsahem azbestu (eternit) a jiné 
stavební a demoliční odpady obsahující 
nebezpečné látky (IPA) na sběrném dvoře 
v  Bechyni pouze ve středu odpoledne, a to 
za poplatek.

Výše poplatku:
Stavební suť 2 Kč/kg
Materiály s obsahem azbestu 5 Kč/kg
Stavební a demoliční odpady obsahující 
nebezpečné látky 12 Kč/kg

Stavební sutí se rozumí směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek bez 
obsahu nebezpečných látek.

Stavební odpad není komunálním odpa-
dem, proto nakládání s tímto odpadem není 
zahrnuto do ročního poplatku vybíraného od 
občanů za nakládání s komunálním odpa-
dem. Stavební odpad je v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou města Bechyně 
č. 1/2015 článek 12 povinen každý likvidovat 
na své náklady.

LB

NAPADENÍ 
SENIORKY
– SKUTEK SE 
S VELKOU 

PRAVDĚPODOBNOSTÍ 
NESTAL

Dne 14. 9. 2018 jsme žádali širokou 
veřejnost o pomoc a spolupráci při objasnění 
dodatečně podaného oznámení, dle kterého 
měla být v sobotu dne 8. září 2018 napadena 
v Bechyni seniorka (68). Policisté bechyň-
ského obvodního oddělení ve věci důsledně 
a precizně prověřili celou řadu skutečností, 
vyslechli řadu svědků a prověřili dostupné 
kamerové záznamy. Výsledky rozsáhlého 
šetření nepotvrdily, že by se skutek mohl stát 
tak, jak jej seniorka uvedla. Naopak je na 
základě zjištěných informací pravděpo-
dobné, že si seniorka mohla své zranění 
způsobit vlastním pádem.

Npor. Bc. František Filip
vedoucí oddělení

CO NOVÉHO V BECHYNI
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Je to už 29 let, co se v Bechyni poprvé 
konala celostátní dílna středoškolských 
divadelních, loutkářských a recitačních 
souborů. Ve dnech 18.–21. října 2018 se 
v  Kulturním středisku města Bechyně konal 
už její 29. ročník. Nahlížení – celostátní dílna 
středoškolské dramatiky a  mladého divadla 
(název i charakter akce se v průběhu let 
trochu pozměnil) letos tradičně nabídla 
představení devíti vybraných mladých 
divadelních souborů, dílny založené na 
samostatné práci účastníků a moderované 
diskuse o jednotl ivých inscenacích. 
Divadelní program nabídl zajímavou škálu 
nejrůznějších témat, druhů a žánrů. 
Pozoruhodná byla frekvence témat spoje-
ných s historií naší země – komunistická 
devastace krajiny i společnosti v insce-
nacích Jsem město (Tyjátr Déčko, VOŠ, OA, 
SPgŠ a SZŠ Most) a Koho vypijou lišky (Ty-
já-tr Natruc, DDM Praha 7) nebo osudy 
českých Židů za druhé světové války 
v inscenaci Poem macht frei (Tvoje Bába, 

ZUŠ F. L. Gassmanna, Most) – velmi 
autentické a působivé představení se hrálo 
v  nedivadelním prostoru domu v Klášterní 
ulici. Současných politických témat se dotkla 
inscenace Šaty dělaj člověka (MAlá a VElká, 
Městské divadlo Český Krumlov). Dvě 
inscenace se pak věnovaly aktuánímu 
tématu nesnesitelného tlaku veřejnosti na 
vizáž mladých žen a dívek: Puš Ap (Zbytky, 
ZUŠ F. L. Gassmanna, Most) a Nízkotučný 
život (Kefírová sekta, ZUŠ Louny). Letošní 
Nahlížení pak zakončila pozoruhodná 
performance Ein stein, zwei stein (Divadelní 
spo lek  Lázně Toušeň)  insp i rovaná 
Einsteinovou teorií relativity. 

Přestože nás jubilejní, 30. ročník 
Nahlížení čeká až v příštím roce, punc 
výjimečnosti získal už ročník letošní – jako 
lektora komentujícího kvalitu jednotlivých 
inscenací se podařilo získat Davida Radoka, 
jednoho z nejvýznamnějších současných 
divadelních režisérů.

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

-jah-

NAHLÍŽENÍ
2018 XXIX.

1/ Dokončena akce na Obránců míru.

2/ Nový spojovací chodník na sídlišti
 Písecká s ulicí Za Trubným.

3, 4/ Zaměstnanci Panství Bechyně 
 s rybáři likvidovali vrbu na ostrůvku
 uprostřed rybníka, kterou polámal
 silný vítr.

3

4
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+ Zvolení zastupitelé
a dva náhradníci

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
BECHYNĚ
5.–6. října

VÝSLEDKY
Nezávislí s podporou TOP 09

Ondřich Štěpán Mgr. 592 hlasy

Bakule Jan 415 hlasů

Slípka Jan 415 hlasů

Horáková Balčíková Andrea 341 hlas

Občané pro Bechyni

Houdek Pavel Ing. 1 104 hlasů

Klasnová Dita 581 hlas

Filip František Bc. 580 hlasů

Jahnová Marie 569 hlasů

Janáček Jaroslav Ing. 474 hlasů

Hartl René Ing. 444 hlasů

Semerák Ondřej Ing. 430 hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů

Zelenka Martin 726 hlasů

Matějka Jaroslav Mgr. 601 hlas

Sosnová Zdenka Ing. 590 hlasů

Chaloupek Petr 458 hlasů

Vozábal Jaroslav Ing. 421 hlas

Vaněk Vladimír Ing. 293 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy

Filipová Hana 456 hlasů

Pazdera Jan 349 hlasů

Vogeltanz Jiří Ing. 271 hlasů

Halama Petr 232 hlasů

ANO 2011

Rejlek Jiří Ing. 525 hlasů

Pazourek Jan Mgr. 373 hlasů

Bareš Roman 352 hlasů

Hovorka Vlastislav 314 hlasů

CELKEM 4 208 voličů 1 896 odvolilo 45,06 %

OKRSEK č.1 621 volič 236 odvolilo 38,00 %

OKRSEK č.2 658 voličů 303 odvolilo 46,05 %

OKRSEK č.3 693 voličů 302 odvolilo 43,58 %

OKRSEK č.4 674 voličů 242 odvolilo 35,91 %

OKRSEK č.5 805 voličů 418 odvolilo 51,93 %

OKRSEK č.6 654 voličů 324 odvolilo 49,54 %

OKRSEK č.7 103 voliči 71 odvolilo 68,93 %

Volební účast

Výsledky za volební strany

Vážení spoluobčané, 

děkujeme za vaši podporu v letošních 
volbách, které si velice ceníme a je pro nás 
zavazující.

Jak jsme předeslali, chceme pokra-
čovat v trendu, který jsme započali během 
uplynulých čtyř let.

Ještě jednou děkujeme za to, že jste 
k  volbám přišli.

Pavel Houdek, 
Občané pro Bechyni

Rád bych jménem všech kandidátů 
Nezávislých s podporou TOP 09 do obec-
ního zastupitelstva v Bechyni poděkoval 
za vaši účast ve volbách a podporu, kterou 
jste nám vyjádřili. Moc si toho vážíme. 
Během funkčního období se pokusíme 
prosadit co nejvíce z našeho programu. 
Jsme tu pro Vás.

Mgr. Štěpán Ondřich
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1 Občané pro Bechyni 7 446 30,46 24 445,00 30,46 5 2

2 Sdružení nezávislých kandidátů 6 082 24,88 24 445,00 24,88 4 3

3 Nezávislí s podporou TOP 09 4 004 16,38 24 445,00 16,37 2 1

4 ANO 2011 3 839 15,70 24 445,00 15,70 2 5
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

POZVÁNÍ NA 
ADVENTNÍ TRH

Sic je teprve půlka října, 
když vzniká tento článek, ale už je z naší 
strany třeba myslet na Advent. 

Jako už tradičně, můžete navštívit 
adventní trh v prostorách muzea a v parčíku 
před budovou. Tam by v letošním roce mělo 
být to očekávané pohoštění pestřejší, snad 
i  s možností nákupu některých lahůdek. 
Vevnitř nabízíme pro tvořivé děti a dospělé 
s  dětskou duší opět několik dílniček. 
Zopakujeme drátování, malování perníčků, 
jiní si mohou zkusit tvořit žehličkou. Budete 
překvapeni, jaké krásné věci při užití této 
techniky zvané enkaustika vzniká. Pozor, 
letos dorazí nositel tradice lidových řemesel 
pan Jiří Drhovský či jeho zástupci. Představí 
hračky, se kterými si mohly hrát děti před sto 
lety, ale též povedou dílnu. Děti zde budou 
moci malovat na dřevo a vytvořit si tak 
hračku samy. Aby mohly všechny v klidu 
pracovat a abyste vy, kteří nemáte rádi davy, 
mohli přijít již dříve, bude trh přístupný od 
13  do 17 hod. A nabídka opět tradiční: 
předměty šité, háčkované, keramika, věci 
z  včelího vosku, šperky, vánoční ozdoby, 
perník a další. I brašnář slíbil ukázat své 
řemeslo. Těšíme se, že vás uvítáme na 
prvním adventním zastavení v muzeu a při 
programu na náměstí v neděli 2. 12. 2018. 

JJ

+SOCHA SV. ZIKMUNDA 
OPRAVENA Z GRANTU 
JIHOČESKÉHO KRAJE
A Z VEŘEJNÉ SBÍRKY

Děkujeme všem přátelům muzea, kteří 
dosud přispěli přímo do veřejných kasiček 
instalovaných na podporu veřejné sbírky. 
V říjnu jsme spočítali kasičky a definitivní 
výnos této akce spojené s dobročinným 
bazarem v muzeu byl 80 119 Kč. 
To je naprosto úžasný, neuvěři-
telný výsledek a znovu děkujeme. 
Socha sv. Zikmunda již stojí opra-
vena v  restaurátorských dílnách 
a  čeká na kolaudaci. Je opravena 
právě z výnosu sbírky a  z  grantu 
Jihočeského kraje. Oprava 
sochy sv. Jana z  Nepomuka 
se posunula do následujícího 
roku, a  proto ještě jednu 
kasičku a menší bazar 
v   p ros to rách  muzea 
zachováme do doby 
jeho dokon-
čení. 

Už takhle 
jste nám moc 
pomohli a  jsem 
vděčná, že se 
připojily i některé místní 
firmy (Penzion U  Pichlů, 
K & K  P o k e r ,  M i c r o -
Epsilon, Spolek rodáků 
a  přátel Bechyně, občané 
obce Rataje a další).

Děkujeme za podporu. 
Doufáme, že bude brzy 
možnost se na sochu přijít 
podívat (zprávu vydáme).

JJ

+NAVŠTIVTE VÝSTAVU 
REFLEKTUJÍCÍ 
VÝROČÍ KONCE 
VÁLKY (1918) 
A DOPLŇTE SEBRANÉ 
INFORMACE

Výstava, kterou plánujeme otevřít 
koncem října, má za úkol přilákat do muzea 
pamětníky a zájemce o historii z Bechyně, 
ale i z okolních obcí. Fotili jsme pomníky 
padlých a shromažďovali informace o jejich 
vzniku, též jsme se snažili za každou obec 
připomenout jména místních legionářů. 
Přijďte tedy a pomozte, prosím, doplnit 
informace o padlých vojácích či navrátivších 

V minulém čísle paní 
J. Trčková připomněla 
dění v Bechyni na konci 

první světové války a události 
prvních dnů mladé republiky. 

Na provizorní vyhlášení jejího 
vzniku a po přečtení telegramů 
přicházejících z Prahy ze strany 
Národní rady měla v Bechyni na-
vázat slavnost připravovaná na 
neděli 3. 11. 1918. V ten den se uskupil na 
kraji města průvod tvořený ozdobenými 
koňskými jízdami (tzv. banderiemi), lidmi 
v  krojích, zástupci spolků, alegorickými 
výjevy (tj. vozy zdobenými chvojím, jeden při-
pomínal události ze života Karla Havlíčka 
Borovského). Tento dav, který po výzvě 
doplnilo mnoho lidí z okolních vesnic, čítal 
6000 až 8000 hlav (Bechyně v té době 
neměla více než 2500 obyvatel). Lidé byli 
ozdobeni též národními barvami (chápána 
jen bílá a červená) či trikolorou, vlály 
prapory. Po 10. hod. dorazil pestrý průvod na 
náměstí, seřadil se před tribunou. Řečnění 
se ujal poslanec Miloš Vojta. Všechny vyzval 
ke svornosti a kázni (po celé republice byly 
očekávány nepokoje, rabování apod., to se 
nepotvrdilo), k vzájemné potravinové 
pomoci. Následně si vzal slovo učitel 
R.  Burian, jeden z místních organizátorů 
politického a spolkového života. Promluvil 
v  tom smyslu, že školy a úřady chápe jako 
pevné instituce, které pomohou překlenout 
nejistou dobu do chvíle, než začnou 
fungovat principy nové republiky. Novému 
státu bylo provoláno „Nazdar“ a hudba 
zahrála „Kde domov můj“ a „Hej Slované“. 
Pak šel průvod zpět ke keramické škole, 
odkud se rozešel. V následujících dnech byli 

úředníci, učitelé apod. bráni ve slib, že 
budou věrně sloužit nové republice, což 
někteří nelibě nesli. Snad právem, protože 
v  duchu již dlouho byli věrnými vlastenci 
a  nadšeně pracovali, v rámci svých mož-
ností, pro věc nového státu.

Po radostné oslavě vzniku republiky 
ovšem dál pokračoval boj s nedostatečností 
ekonomickou a potravinovou, lidé byli 
ohroženi epidemií španělské chřipky, z války 
se vraceli zmrzačení atd. Společná práce 
všech pak vyčerpaný stát zkonsolidovala 
v tzv. stát první republiky.  

Jana Janáčková a Josef Štefl

se z této velké války. Plánujeme představit 
části některých legionářských uniforem, ze 
sbírek muzea pak keramiku z válečného 
období, mapy, něco málo z výbavy vojáků. 
Pomocí spolupráce s některými rodinami 
představíme osudy několika legionářů 
z  našeho regionu a hojně pak fotografie, na 
kterých si připomeneme např. jejich eva-
kuaci zpět z Vladivostoku do Evropy. Ze 
skenů publikovaných náčrtníků a obrazo-
vých knih z muzejní knihovny vytvoříme 
tabuli a připomeneme tak hrůzu a dopady 
tohoto konfliktu. Navštivte tuto výstavu, 
pokud se zajímáte o historii regionu, 
navštivte ji a seznamte se s místními, kteří 
v  té době žili ať v zázemí či mobilizovaní, 
uctíte tak jejich památku. Též se snad na 
chvíli zastavíme a zhodnotíme čas, ve 
kterém žijeme my a možné dopady změn, 
které by za jistých okolností mohly přijít. 

JJ

PRACOVNÍ DOBA 
MIC A MĚSTSKÉHO 
MUZEA (listopad)
PO zavřeno

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



www.kulturnidum.cz

LISTOPAD 2018

MĚSTSKÉ MUZEUM
  BECHYNÍ CHYCENI
 Potrvá do 28. prosince / Galerie muzea / Vstupné 30 a 20 Kč 
Prodejní výstava děl autorů působících v regionu. Vystavují: 
Jaroslava Jedličková, Vlasta Sušerová, Hana Jarošová, Simona 
Churanová, Jaromír Matoušek, Oldřich Kaňák, Tomáš Pitlík. 

 VÝSTAVA K VÝROČÍ KONCE PRVNÍ
 SVĚTOVÉ VÁLKY A VZNIKU
 ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
 Potrvá do 28. prosince / Přednáškový sál muzea / 
 Vstupné 30 Kč a 20 Kč

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

 90 LET MOSTU DUHA V BECHYNI 
 Panely k výstavě jsou nyní umístěny v druhém patře Městského
 úřadu.

GALERIE 2+1
 A CO DÁL 

 Julie Kačerovská
 Tomáš Rybníček
 Kateřina Zemanová

Výstava potrvá do 23. listopadu.

GALERIE U HROCHA
 KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU
 Výstava fotografií Jany Jedličkové
GALERIE GALVÍNA
 ADVENTNÍ VÝSTAVA 
 VÝTVARNÉ SKUPINY 9+
 Vernisáž v sobotu 24. listopadu / 15 h / Galerie Galvína
 Prodejní výstava pedagogů SUPŠ a jejich hostů.

HUDBA GALERIE

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ

Od čtvrtka 15. do středy 21. listopadu / KD Bechyně
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
DUŠEVNÍ AKTIVITY, PŘEDNÁŠKY

Pátek 23. listopadu / 19.00 hod. / Velký sál KD

MATURITNÍ PLES 4.G

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!!!

4TET4TET

Čtvrtek 15. listopadu / 18.00 hodin / Městská knihovna / 
Vstup zdarma
Nakladatelství Regia a Kulturní středisko města Bechyně si vás 
dovolují pozvat na křest a autogramiádu knihy Otomara Dvořáka 
Tajnosti kraje Bechyňského. Knihu slavnostně pokřtí ředitel KSMB 
Štěpán Ondřich a spisovatel a publicista Hynek Klimek.

TAJNOSTI KRAJE BECHYŇSKÉHO

BIO       BABÍ LÉTO

Středa 7. listopadu / 19.00 hodin / Kino / Vstupné 60 Kč
Celovečerní film podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa 
Formánka. Místy vtipný, místy smutný. V hlavní roli David Švehlík.

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
graf BI

g r
   f TANEC

Pátek 30. listopadu / 19.00 hodin / Velký sál KD 

MATURITNÍ PLES 4.MK

Hledáte práci nebo změnu? Je vám více jak 50 let? Máte 
zdravotní handicap nebo nedostatečné vzdělání? 
Můžete absolvovat řidičské kurzy skupiny B, rekvalifikace, 
pomůžeme vám v návratu na trh práce. Kontaktujte nás se na tel: 
778 508 548, nebo prosperitapisek10@seznam.cz. 

Mgr. Alena Řezáčová, 
odborný poradce Assessment centra v Táboře a v Bechyni

Veškeré aktivity projektu jsou ZDARMA!!! 

ASSESSMENT CENTRUM 
NANEČISTO – poradna



EZOPOVY BAJKY
Sobota 10. listopadu / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Každý z nás si vzpomene aspoň na jednu z klasických Ezopových 
bajek, ve kterých se zvířata chovají jako lidé a nastavují tak zrcadlo 
našim mnohdy nepěkným vlastnostem. Divadlo KAKÁ 
zdramatizovalo 12 bajek. Interaktivní představení s autorskými 
písněmi, živou hudbou, svébytnou scénografií a v neposlední řadě 
s jemným humorem nejen pro děti.

POHYBOVÉ AKTIVITY
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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

+  TVOŘENÍČKO – TYKADLA / LAMPION
Pondělí 5. listopadu / 15.00–17.00 hodin / RC Hrošík

+  POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
Sobota 10. listopadu / 9.00–10.00 / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou

+  ADVENTNÍ HRÁTKY S KNIHOVNOU
Středa 21. listopadu / 9.00–11.00 hodin / RC Hrošík

+  MIKULÁŠSKÁ HERNA
Středa 5. prosince / 9.00 – 11.00 / RC Hrošík

+  DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky / 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.

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

PRO DĚTI

Úterý 6. listopadu / 17.00 hodin / Průvod z náměstí T.G.M. / 
Vstup do KD dítě 20 Kč, dospělý 30 Kč
Tradiční lampionový průvod městem od kašny na nám. T. G. M. ke 
Kulturnímu domu. V KD si poté zatancujeme, zasoutěžíme 
a užijeme spoustu legrace, takže lampiony a dobrou náladu 
s sebou! Ve spolupráci s DM SUPŠ Bechyně.

PŘIPRAVUJEME
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA ELINKOU

Sobota 1. prosince / Nádraží ČD a REMÍZA
odjezd z Tábora  v 15:25
příjezd do Bechyně  v 16:32
odjezd z Bechyně  v 18:26
příjezd do Tábora  v 19:35

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Zahájení 15. února 2019 / 19.00 h / Velký sál / Kurzovné 1300 Kč 
za osobu
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. Darujte kurz 
jako vánoční dárek, v kanceláři KD vám vytvoříme dárkový poukaz 
na míru.

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 / 16.30–17.50 hodin / RC Hrošík
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

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

I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
ADVENTNÍ TRH V MĚSTSKÉM MUZEU

Neděle 2. prosince / 13.00 hod. / Městské muzeum
Tradiční adventní trh v prostorách muzea a před muzeem. Stánky, 
výtvarné a rukodělné dílny pro děti. 
Děti budou mít možnost napsat si dopis Ježíškovi a andělé budou 
dopisy vybírat, aby mu je doručili.

Neděle 2. prosince / 17.00 hod. / Náměstí T. G. M.
Po rozsvícení vánočního stromu starostou města, vystoupí 

NUZICKÝ ZVONEK. 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

SVETLUSEK
lampionový průvod

Bližší informace na plakátech 
a webových stránkách.

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



KINO BECHYNĚ LISTOPAD 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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17. SOBOTA V 17.00

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY

Rodinný / Dobrodružný / Fantasy – 
USA, Velká Británie

Grindelwald splnil svou hrozbu, že 
uteče z vazby, a začal shromažďovat 
své stoupence, z nichž většina vůbec 
nic netušila o jeho skutečných cílech: 
připravit vládu čistokrevných čarodějů 

nad všemi nemagickými bytostmi.
134 min, český dabing, mládeži 

přístupný od 12 let, 130 Kč

17. SOBOTA VE 20.00

BALÓN
Drama – Německo

Rok 1979. Rozdělené Německo v čase 
vrcholící studené války. Dvě 

východoněmecké rodiny touží po 
normálním životě ve svobodné zemi a v 

utajení připravují velký plán útěku na 
západ.

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

21. STŘEDA VE 20.00

JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
Komedie – ČR

Zábavná komedie o obyčejné 
maloměstské rodině, jako je každá druhá…

99 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

24. SOBOTA V 17.00

TEN, KDO TĚ MILOVAL
Rodinný / Detektivka – ČR

Komediálně laděná rodinná detektivka s 
předvánoční atmosférou ze známého 
lázeňského města, z Karlových Varů.

Námět, knižní předloha a spolupráce na 
scénáři Marie Poledňáková

90 min, mládeži přístupný, 120 Kč

24. SOBOTA VE 20.00

MLADÍ ZABIJÁCI
Thriller – USA

Máte v telefonu choulostivé fotky? 
Thriller Mladí zabijáci názorně, brutálně a 
komicky ukazuje, co to s člověkem udělá, 
když se takové obrázky dostanou „ven“.

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

29. ČTVRTEK VE 20.00

THE PERFECT KISS
Komedie – Kanada

Který polibek je opravdu pravý? The 
Perfect Kiss, s Lucií Vondráčkovou v 

hlavní roli, je svěží komedie plná 
nečekaných zvratů a zápletek.

83 min, český dabing, mládeži přístupný 
od 12 let, 110 Kč

2. PÁTEK V 17.00

LOUSKÁČEK A ČTYŘI 
ŘÍŠE

Rodinný / Dobrodružný / Fantasy – USA
Film Louskáček a čtyři říše od Studia 
Disney, na motivy klasické pohádky.

100 minut, český dabing, mládeži 
přístupný, 120 Kč

2. PÁTEK VE 20.00

BOHEMIAN RHAPSODY
Drama / Životopisný / Hudební – USA, 

Velká Británie
Bohemian Rhapsody popisuje hudební 
dráhu i jedinečnou životní a uměleckou 
jízdu Freddieho Mercuryho od založení 
skupiny Queen až po památný koncert 

Live Aid v roce 1985.
134 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 130 Kč

7. STŘEDA V 19.00

ÚSMĚVY SMUTNÝCH 
MUŽŮ

Komedie / Drama – ČR
Úsměvy smutných mužů je celovečerní 

film podle stejnojmenného knižního 
bestselleru Josefa Formánka. Místy 

vtipný, místy smutný.
93 min, mládeži přístupný 

od 15 let, 60 Kč

9. PÁTEK V 17.00

GRINCH
Rodinný / Animovaný / Komedie – USA
Grinch je nenapravitelný bručoun, který 
nesnáší všechno a všechny a ze všeho 
nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A 
ve filmu, který natočili Padouši, co mají 
na svědomí Mimoně, se o to dokonce 

pokusí.
90 min, český dabing, 

mládeži přístupný, 120 Kč

9. PÁTEK VE 20.00

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Thriller – USA

Lisbeth Salanderová, kultovní postava a 
hlavní protagonistka slavné knižní série 
Milénium Stiega Larssona, se vrátí na 

plátno jako Dívka v pavoučí síti.
111 minut, české titulky, mládeži 

přístupný od 15 let, 120 Kč

14. STŘEDA VE 20.00

ZLATÝ PODRAZ
Drama / Romantický – ČR

Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a 
životě ve stínu politiky.

106 min, mládeži přístupný 
od 12 let, 120 Kč

SKAUTSKÁ POŠTA 
V KNIHOVNÁCH

Před sto lety, na podzim 
roku 1918, se tehdejší starosta Junáka – 
českého skauta, Josef Rössler-Ořovský 
spolu se zakladatelem skautingu, A. B. 
Svojsíkem, stali iniciátory pomoci skautů 
vládě nově vznikající republiky.

„Svojsík svolal skauty 28. října 1918 
pomocí inzerátu v odpoledních novinách. Na 
druhý den se v ulicích Prahy objevily stovky 
skautů a skautek, kteří se okamžitě zapojili 
do služby nově vznikající republice. Někteří 
vykonávali ve dne v noci strážní službu na 
strategických místech, mladší skautky šily 
kokardy pro důstojníky a policisty, starší 
pomáhaly jako úřednice, telefonistky nebo 
tlumočnice,” popisuje vedoucí Skautského 
archivu, Roman Šantora.

Zhruba stovka skautů se pak zapojila do 
služby doručování zásilek. Na kole, pěšky 
i  tramvají, ve dne i v noci, přenášeli důležité 
zprávy mezi členy Národního výboru a no-
vými úřady. Psaní byla opatřena speciálním 
razítkem, podpisem kurýra a známkou, která 
byla v podstatě první čekoslovenskou znám-
kou v poštovním styku a první známkou na 
světě se skautskou tematikou.

Tuto bouřlivou dobu přibližuje dětem na 
ČT Déčko nový zábavně-vzdělávací seriál 
Skautská pošta 1918. V každém dílu se 
hlavní protagonisté spolu s diváky setkají 
s  jednou významnou historickou osobností 
té doby. K pořadu je připravená soutěž pro 
děti (nemusí být skauti).

Bližší informace na stránkách soutěže 
www.skautskaposta.cz.

Bechyňská knihovna je jednou z mnoha 
přihlášených spolupracujících knihoven, 
kam děti doručí během října a listopadu 
vytisknutý dopis z internetových stránek 
soutěže. Výměnou dostanou bezplatně 
soutěžní materiál, který si zkompletují 
pomocí 13 otázek na webové stránce 
soutěže. Vyluští tajné heslo a odešlou 
nejpozději do 31. prosince. Nejrychlejších 
530 luštitelů získá zaslouženou odměnu! 
(zdroj https://www.skaut.cz)

Zveme na křest a autogramiádu knihy 
pana Otomara Dvořáka Tajnosti kraje 
bechyňského 15. listopadu v 18 hodin 
v Městské knihovně. 

EH



Postřehy z lázní

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

tento program je zdarma:  

 1. 11. Hudební odpoledne
  – vzpomínka na L. Kubeše 14.30 hod.

 2. 11. Rehabilitace po náhradě 

  kolenního kloubu 14.30 hod.

 5. 11. Bechyňské lázeňství + film 14.30 hod.

 8. 11. Nu Skin – zlepšení život. stylu 15.00 hod.

 9. 11. Rehabilitace u revmat. chorob 14.30 hod.

 12. 11. Lidová architektura 
  na Borkovických blatech 14.30 hod.

 15. 11. Kosmetika z kozího mléka
  – prezentace 14.00 hod.

 16. 11. Pozitivní účinky dýchání 

  – přednáška 14.30 hod.

 19. 11. Zelená lékárna – beseda 13.00 hod.

 19. 11. Knížecí rod Schwarzenberků 
  v jižních Čechách 14.30 hod.

 19. 11. Pránájáma – praktické dýchání 16.00 hod.

 19. 11. Cestopis o Indii + film 19.00 hod.

 21. 11. Zelená lékárna – beseda 13.00 hod.

 21. 11. Pránájáma – vědomé dýchání 16.00 hod.

 21. 11. Mudry prstů – přednáška 19.00 hod.

 22. 11. NU Skin 
  – zlepšování životního stylu 15.00 hod.

 23. 11. Kompenzační pomůcky 

  + ergonomie 14.30 hod.

 26. 11. Rožmberkové na Bechyni 

  + film 14.30 hod.

 26. 11. Pránájáma – praktické dýchání 16.00 hod.

 26. 11. Pojďme si něco namalovat 19.00 hod.

 28. 11. Zelená lékárna – beseda 13.00 hod.

 28. 11. Pránájáma
  – praktické dýchání pro zdraví 16.00 hod.

 28. 11. Praktické rady pro zdraví 19.00 hod.

 29. 11. Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00 hod.

 30. 11. Páteř z rehabilitačního hlediska
  – přednáška 14.30 hod.

   Těšíme se na Vás

PÉČE O NOHY – PEDIKÚRA
„VAŠE NOHY VÁS NOSÍ 
CELÝ ŽIVOT“

Péče o nohy je nedílnou součástí celkové 
péče o tělo, krásu a především zdravý a po-
hodlný životní styl.
Stejně jako ruce, tak i nohy mají důležitou roli. 
Nosí nás celý život, proto jim věnujme péči, 
kterou si zaslouží. I krátký pohled na nohy 
dokáže o svém majiteli mnohé vypovědět. 
Nejen nošení neodpovídající velikosti bot, ale 
i vkusné a elegantní podpatky mají za vinu 
vznik nepříjemných otlaků, zrohovatění kůže, 
kuřích ok a mozolů.
Dobře provedená pedikúra může odstranit 
vady, které by při zanedbání vedly k trvalým 
obtížím a deformitám nohou. Péče o nohy s již 
vyvinutými deformitami se řadí ke zdravotnické péči a právě zde se pedikúra výrazně uplatní. 
Dnes jsou již všeobecně známé spousty onemocnění kůže, například plísňová onemocnění, 
která vznikají při porušení mikrobiologické rovnováhy.

Nohy jsou často ignorovanou částí těla. Často se setkávám s názorem, že lidé se za své nohy 
stydí, a tím pádem odmítají ošetření. Zahoďte stud, začněte přemýšlet o svých nohách 
a zkuste si jich vážit. Každodenní zvyk pečovat o nohy pomocí vhodných produktů, ale 
i  pravidelná péče ošetření nohou se rozhodně vyplatí. Brzy to zjistíte a budete se těšit na 
pedikúru jako způsob uvolnění, oživení a relaxace nohou.

Regina Navrátilová

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM
Taneční večery kavárna19.30–22.30 hod. 
Vstupné 25 Kč

 3. 11. sobota Countrio
 6. 11. úterý RM band
 10. 11. sobota Prot-Studio
 13. 11. úterý Capella
 17. 11. sobota Countrio
 20. 11. úterý RM band
 24. 11. sobota Prot-Studio
 27. 11. úterý Axa

Taneční večery sál 19.30–22.30 hod. 
Vstupné 35 Kč

 2. 11. pátek Cora
 9. 11. pátek Ševětínka
 16. 11. pátek Cora
 23. 11. pátek Ševětínka
 30. 11. pátek Cora

HEREC LUDĚK SOBOTA 
POKŘTÍ BABRÁKY

Psal jsem dva roky knížku o devíti povídkách 
a  culil se přitom i trochu smutnil po odplavených 
časech. Hned první příběh zasahuje do šede-
sátých let minulého století a zobrazuje mé 

bechyňské dětství a šikovného tatínka v nakadeřené podobě 
s  kapkami humoru na stránkách celého textu. Kdyby otec ještě žil, 
asi by se zlobil, jak nevěrný jsem skutečnému příběhu jeho života. 
Ale já mám rád pravdu, která cinká smíchem, a taková se svízelně 
hledá, taková se musí vymodelovat. Jiná groteska už zobrazuje 
moje pobývání v Praze a potkávání s úpornými a legračními lidmi, 
ztroskotanci a podivíny, snaživci i podfukáři, prostě těmi, co 
dokázali zbabrat téměř všechno, na co sáhli. Knížku Babráci zábavně ilustrovala moje paní 
Petra Skluzáčková a neobřadně ji vyprovodí do života komik, který se mi také propletl 
příjemně do cesty. Jak to všechno bylo, prozradím až v sobotu 17. listopadu v 18.30 
v Galerii Záliv Lázně Bechyně. Těším se na vás a herec-komik dvojnásob. Už má připraveno, 
čím vás rozchechtá.

Pavel Šmidrkal

ČARDÁŠOVÝ MISTR EVROPY A BUBLANA V LÁZNÍCH

Kdysi na jarním jarmarku v Praze jsem potkal malířku komiksů, Bublanu. Měla své 
akvarelové práce připnuté kolíčky na prádelní sňůře a záludný vítr sem tam nějakou tu 
malůvku ukradl a prohnal ji po trávníku. Pomáhal jsem je sbírat a přitom se jejími komiksy 
bavil. Pojízdná prodejna na vsi, Pochod záplatovaných za lepší záplaty, Pěstování 
masožravých rostlin, to jsou jen názvy některých z těch, které doputují do Bechyně. 

Vernisáž dne 17. listopadu v 18.30 v Galerii Záliv Lázně Bechyně bude mít ještě 
burácivého hosta, Mirka Stančíka. Machr na tahací harmoniku, který při evropské soutěži 
získal první místo za odehrání čardáše s takovou vervou, že padaly mouchy ze zdi 
a  nadzvedávaly se pokličky na hrncích. Uvidíme, co to udělá s našimi lázeňskými hosty 
a  občany města. 

Pavel Šmidrkal

Regina Navrátilová
Lázně Bechyně č. 202

Provozní doba: 
pondělí – středa – pátek
9.00 – 17.00 hodin
sobota na objednání 

Tel.: 732 514 447
E-mail: 
navratilova.regi@seznam.cz 

PEDIKÚRA
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+ BABIČKY 
A DĚDEČKOVÉ 
VYPRÁVĚJÍ

Vznik naší republiky si připomněly děti 
z  2.A na další návštěvě domova pro seniory. 
Nejprve si povídali o české hymně, kterou 
senioři zazpívali. (Přitom nám běhal příjem-
ný mráz po zádech). Potom jsme společně 
vybarvovali státní znak a těžko říct, koho to 
bavilo víc. Ani děti, ani senioři se nechtěli 
nechat vyrušit. Pak babičky a hlavně dědeč-
kové vyprávěli o našem prvním prezidentovi 
T. G. Masarykovi. Děti se dozvěděly, že rád 
jezdil na koni, byl vzdělaný a vážený, miloval 
švestkové knedlíky. Společně si zazpívali 
jeho nejoblíbenější písničku. To byl zážitek! 
Za pozvání i za úžasně připravené setkání 
děkujeme p. Ondřichové, p. Douskové, 
babičkám a dědečkům.

Žáci 2.A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ 90 LET ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY FRANTIŠKA 
KŘIŽÍKA BECHYNĚ 
(1928–2018)

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se v budově Zá-
kladní školy Františka Křižíka uskutečnilo 
setkání k 90. výročí otevření přestavěné 
budovy původní školy v Libušině ulici. Na 
setkání byli pozváni bývalí i současní 
pedagogové školy, ale i bývalí a současní 
provozní zaměstnanci školy. Prostě ti, kteří 
s  touto budovou spojili větší či menší část 
svého života. Za zřizovatele se oslavy 
zúčastnil starosta města Ing. Pavel Houdek 
a místostarosta Ing. Jiří Rejlek. Pozváno 
bylo taktéž vedení Základní školy Bechyně, 
Školní 239. Pro naše hosty bylo připraveno 
malé občerstvení, kulturní program zajistil 
taneční kroužek školního klubu naší školy. 
Hosté mohli zalistovat i v kronikách školy. 

+ PROJEKT iKAP – 
Rybářství Třeboň a Střední 
škola rybářská a vodohos-
podářská Jakuba Krčína

V rámci aktivit spojených s výběrem 
zaměstnání jsme se s osmou a devátou 
třídou zúčastnili workshopu pořádaného 
Jihočeskou hospodářskou komorou v rámci 
projektu iKAP. Měli jsme tak možnost 
navštívit Rybářství Třeboň a také Střední 
školu rybářskou a vodohospodářskou 
Jakuba Krčína v Třeboni. Program byl 
bohatý a žáci se dozvěděli mnoho zají-
mavých informací. Podívali se na hráz 
rybníka Rožmberk a do třeboňských sádek, 
seznámili se s organizací výlovu a další 
distribuce ryb. Také si vyzkoušeli postavit 
nornou stěnu a na modelech v hydrologické 
laboratoři si ukázali jakou sílu má voda při 
povodni nebo v řece pod jezem. Počasí nám 
přálo a organizace byla příkladná, takže 
nezbývá než dodat „Petrův zdar.“

Mgr. Markéta Kodadová

+ ČEPS CUP – POHÁR 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
VE FLORBALE

V pátek 12. října se žáci prvního stupně 
naší školy zúčastnili tradičního florbalového 
turnaje ČEPS Cupu v nedaleké Soběslavi. 
Po třech vítězstvích v základní skupině 
postoupili do tříčlenného finále. Tam se jim 
již tolik nedařilo a po dvou porážkách 
obsadili v konečném pořadí krásné třetí 
místo. Všem mladým florbalistům blahopře-
jeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy.

Milan Petr

ZŠ Bechyně ve Školní ulici

5. 10.–30. 11. 2018

1918
2018

zve na výstavu v 1. pavilonu školy

100 LET 
REPUBLIKY

Myslím si, že setkání se vydařilo, protože 
proběhlo v příjemné a srdečné atmosféře. 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli 
na organizaci tohoto setkání. 

Mgr. Milan Kožíšek, ředitel školy
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+ CO SE DĚLO V ZÁŘÍ 
A ŘÍJNU 
A CO CHYSTÁME

Školní rok začal již tradiční návštěvou 
bechyňských galerií a muzeí, následovaly 
adaptační kurzy Start pro nové prváky; 
tentokrát se vzhledem k potěšitelně vyso-
kému počtu žáků konaly dva. Další tradiční 
akcí byla zářijová výstava maturitních prací 
v  Galerii M v Milevsku. Rovněž poněkolikáté 
proběhl na bechyňském stadionu sportovní 
den DOZP Zběšičky, který měla na starost 
Mgr. Jana Krejčová a při němž pomáhali 
studenti druhých ročníků. A několik dní nato, 
17. 9. 2018, se v Bechyni konal Srdíčkový 
den, který ve spolupráci s organizací Život 
dětem zorganizovala Ing. Jaroslava Bínová 
a studenti 3. ročníku grafického oboru. 
Vybrali krásných 6.398,- Kč; poděkování 
patří všem, kteří se akce zúčastnili, ale i be-
chyňským občanům, lázeňským hostům 
a  návštěvníkům města, kteří akci finančně 
podpořili.

Od poloviny září do poloviny října proběh-
la pod názvem Bechyně – eine Quelle der 
tsechischen Keramik (Bechyně – pramen 
české keramiky) školní výstava v rakouském 

Dobersbergu. Šlo o průřezovou výstavu 
keramiky, kterou doplnili svými pracemi 
pedagogové naší školy ak. soch. Miroslav 
Oliva, Mgr. Otakar Novák a MgA. Roman 
Šedina.

Letos po několika letech jinak proběhl 
krajinářský kurz. Studenti 3.M jej stihli ještě v 
září v Brlohu u Českého Krumlova, na 
začátku října pak studenti 3.D, 3.G a 3.M ve 
Smilových Horách. Jedna z vedoucích 
tohoto kurzu, Mgr. Marta Kotková, k tomu 
napsala:

„Ve dnech 1.–4. 10. 2018 absolvovali 
studenti 3. ročníku oborů Grafický design, 
Keramický design a Průmyslový design 
krajinářský kurz v obci Smilovy Hory u Mladé 
Vožice. Pestrá krajina Vlašimské pahor-
katiny s výhledy na Křemešnickou vrchovinu 
a vrcholem Strážiště byla velmi inspirativní. 
Na začátku, kdy chladné a sychravé počasí 
komplikovalo dlouhý pobyt venku, se velmi 
osvědčilo dobré zázemí ubytovny a pen-
zionu. Někteří studenti skicovali donesené 
přírodniny uvnitř, jiní vydrželi a nosili malby 
a  kresby krajiny přímo z plenéru. Někdo také 
využil školní fotoaparáty a lovil snímky 
krajiny nebo detailů na makroobjektiv. 
Slunečné počasí na závěr ukázalo krásu 
podzimní krajiny – škoda, že jsme na ně 
neměli větší štěstí. Přesto ale vzniklo 
množství krásných prací, u kterých si rádi 
připomeneme dobrou pohodu těch několika 
dní. Po návratu do Bechyně byla ve školní 
Galerii Na chodbě uspořádána výstava 
prací.“

Další akcí, které se škola zúčastnila, byly 
Dny otevřených ateliérů. V sobotu 13. 10. 
2018 naše škola nabídla možnost navštívit 
točírnu, modelovnu a dílnu grafických 

technik, konala se také komentovaná 
prohlídka školy.

Začal také kolotoč podzimních burz škol. 
V říjnu se konaly burzy v Jindřichově Hradci, 
v Třeboni a v Táboře, v listopadu proběhnou 
burzy ve Strakonicích a v Písku a důležitou 
akcí bude veletrh Vzdělání a řemeslo 
7.–9. 11. 2018.

A co chystáme na listopad? Především to 
bude 22. ročník Točířské soutěže studentů 
středních škol (8.–9. 11. 2018), výstavu 
skupiny Devět+ v Galerii Galvína a exkurze 
za uměním a na vánoční trhy do Vídně 
(27. 11. 2018).

Na závěr si dovolujeme pozvat zájemce 
o  studium na naší škole na druhý den 
otevřených dveří (první již proběhl 1. 10. 
2018), který se koná v pondělí 5. 11. 2018 
od 8.00 do 16.00, a na přípravný kurz 
k  talentovým zkouškám v sobotu 
10. 11. 2018.

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

DNY 
OTEVŘENÝCH 
ATELIÉRŮ 2018

11. ročník akce Dny 
o tevřených  a te l ié rů , 

pořádaný Odborem kultury a památkové 
péče Krajského úřadu Jihočeského kraje 
a  Alšovou jihočeskou galerií, byl slavnostně 
zahájen v pátek 11. října v Tiskárně 
Karmášek v Českých Budějovicích náměst-
kem hejtmanky Pavlem Hrochem. Za 
přítomnosti přibližně stovky umělců a zá-
jemců o umění proběhla také vernisáž 
výstavy Petry Herotové s názvem Základ, 
kterou je možné navštívit do 16. listopadu 
2018. Celou akci doprovodila bechyňská 
hudební skupina Fylozofy jam. 

Během víkendu 13.–14. října jste měli 
možnost v jižních Čechách navštívit více než 
100 otevřených ateliérů, několik z nich také 
v  Bechyni. 

Otevřen byl ateliér Michala Bosáka 
a  Tomáše Pitlíka. Prohlédnout jste si mohli 
zázemí SUPŠ Bechyně, výstavy v Měst-
ském muzeum Bechyně a v Galerii 2+1. 

Za pomoc při organizaci Dnů otevřených 
ateliérů v Bechyni děkujeme všem zúčastně-
ným a také Mgr. Janě Janáčkové a Mgr. Ště-
pánovi Ondřichovi.

Za organizátory 
PhDr. Monika Zárybnická, 

Krajský úřad Jihočeského kraje

Náměstek Pavel Hroch

+ VĚTRNÝ START 
PROJEKTU

Náš projekt  A Message in a Bottle v rámci 
Erasmus+ začal v naší partnerské škole 
Vogaskóli v Reykjavíku první týden v říjnu, 
kde proběhlo školení pedagogů na inter-
netových platformách weebly a slack, které 
díky srozumitelnému výkladu a hodinám pro-
sezeným u počítače budeme snad moci pou-
žívat pro náš projekt, aby informace byly pře-
hledněji členěnější než v tom předchozím.

Kromě školení jsme měli možnost na-
hlédnout do tříd a hodin ve škole, z čehož 
některým z nás málem vypadly oči z důlků 
(ehm, tím teď myslím učitelky jazyka, 
protože islandské děti, ačkoliv se učí povin-
ně svůj rodný jazyk a dánštinu odmalička 
a s angličtinou začínají až později, na nás 

celkem plynně nahrnuly otáz-
ky, do kterých by se u nás 
leckterý deváťák zamotal, 
takže jsme opravdu zvědavé, 
koho s sebou vezmeme, až 
pojedeme na výměnný pobyt). 

Čas jsme si také zpestřili 
vycházkou do přírody a exkur-
zemi do muzea a vodní elek-
trárny, takže jsme byli vrženi 
v  ústrety pravému islandské-
mu počasí – chvilku svítí slu-
níčko, chvilku prší a pak se 
zvedne vítr a  najednou vám 
horizontálně ledové krystalky 
atakují oční bulvy, abyste jim 
tu dramatickou přírodu nevy-
koukali. 

Vzhledem k tomu, že se náš projekt bude 
zaobírat vodou, nemohli jsme si lepšího 

partnera přát – na Islandu je vody dostatek 
a  navíc na člověka útočí ze všech stran, 
takže se máme na co těšit. 

A. Němcová

Foto Pavel Dolejší
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+ PŘÍBĚH ZAČAL 
V ALTAMIŘE 

/rozjímání o smyslu umění/

Kořen pojmu „umění“ tkví ve slovesu 
uměti. Uměleckou tvorbu, zjednodušeně 
řečeno, lze chápat jako realitu uchopenou 
a  pozdviženou na vyšší, neboť estetickou, 
úroveň. V poslední době, zdá se, žel, zahlu-
šuje ryzí umění pochybná mantra tzv. 
„performance“. Mimikry tohoto nedůvěry-
hodně podezřelého fenoménu pokrývají 
povšechně hovězí hnát, trčící z hromady 
písku, stejně jako industriální hudbu roz-
točené míchačky na maltu s hrstí hřebíků. 
Jistěže lze v tomto příznačně přízračném 
přístupu nalézti mnoho nového i dobrého. 
Ovšem to dobré není nové, a to nové není 
dobré. Neboť nelze nevzpomenout na 
„Fontánu“, ikonickou klasiku Marcela 
Duchampa, v reálu ovšem průmyslově vyro-
bený pisoár. Či surreálnou představu Comte 
de Lautréamonta o „náhodném setkání 
deštníku a šicího stroje na pitevním stole.“ 
Výsledek? Nápodoba, opisování. „Nihil 
novum sub sole“ – nic nového pod sluncem. 
Nedostatek původních nápadů, umělecká 
beznaděj, tápání. V neposlední řadě začas-
to i skomírající řemeslná úroveň, poctivý 
„grunt“ každého umění. 

Protipólem bývá rezignace na tvůrčí 
vývoj a umělecké ambice. Jakási sázka na 
jistotu, tedy jakási umělecká prostituce. 
Pouliční holka, která zdvihne sukni ochotně 
každému, kdo zaplatí.

Jaký smysl má umění? Jak se proměnilo 
a jaký význam s sebou přináší v době tzv. 
„postmoderní“? Nabízí nějaké poselství? 
A  jak by je měl vnímat divák, posluchač nebo 

čtenář? Čím a jak  by ho mělo oslovit, aby mu 
poskytlo duchovní zážitek, obohacení. 

Na tyto a možná i další podobné otázky 
se snaží odpovědět výstava „Bechyní chyce-
ni“, otevřená v Městském muzeu začátkem 
října na slavnostní vernisáži 6. 10. 2018, za 
účasti autorů vystavovaných děl. Sedmero 
místních výtvarníků, „sedm statečných“, dá-
vá všanc divákům, návštěvníkům expozice 
své obrazy, výběr z vlastní tvorby. 

Hned při vstupu, v chodbě muzea, upou-
tají pozornost výraznou barevností impresív-
ní díla malířky Vlasty Sušerové, takto skvělé, 
zkušené a oblíbené lektorky, která metodic-
ky vede kolektiv výtvarně činných seniorů 
v místním DpS.

Vedle, na protilehlé stěně, lze spatřit 
obrazy Tomáše Pitlíka. Přinášejí, v přímém 
kontrastu, atmosféru prchavých, křehkých, 
jen stěží uchopitelných okamžiků, snad ze 
snů utkaných. 

Simona Churanová představuje svou ne-
všední tvorbu, s patrnými vlivy Joana Miró 
a  Salvatora Dalí. Obrazy možná nejsou 
prvoplánově líbivé, však přesto či právě pro-
to oslovují naléhavostí umělecké výpovědi.

U obrazů PhDr. Jaromíra Matouška nelze 
neobdivovat precizní, do detailu promyšle-
ný, přesný kompoziční plán, podtrhující 
celkové vyznění díla a jeho působivost. U plá-
ten nutno postát a vnímat jejich atmosféru, 
jejich „vibrace“. Tvorbu páně doktorovu snad 
nejlépe vystihuje výrok Paula Klee „umění 
nereprodukuje viditelné, nýbrž neviditelné 
činí viditelným.“

Jaroslava Jedličková přináší půvabná, do 
starosvětské nálady pohroužená dílka, 
představující bechyňská zákoutí, plácky, 
uličky a místa v Zářečí.

Pozornosti zaslouží rovněž přírodní moti-
vy Oldřicha Kaňáka nebo díla Hany Jarošo-
vé s jihočeskými náměty.

Souborná výstava tedy přináší pohled na 
současné bechyňské výtvarné dění, náv-
štěvníky seznamuje s širokými možnosti 
rozličných stylů a technik malby.

Však zbytečno již slov, neboť přesvědčit 
se a výstavu si prohlédnout máte možnost až 
do konce letošního roku. Stejně, jako jsme 

se do Městského muzea na setkání s obrazy, 
spojené s dodatečnou, o týden opožděnou, 
oslavou Dne seniorů (= 1. říjen), vypravili my, 
zájemci z řad obyvatel DpS. Po prohlídce 
výstavy, k náležitému vstřebání navýsost 
duchovního uměleckého zážitku, bylo pra-
covníky muzea přichystáno pohoštění, 
zpestřené navíc zábavným kvízem. 

Za příjemný zážitek z celého dopoledne 
zaslouží poděkování paní Mgr. Jana Janáč-
ková spolu s kolegyní Petrou Dvořákovou. 
A  jistěže nelze díkem nemenším opomenout 
i pracovníky z DpS, kteří se na zdařilé akci 
podíleli a svou pomocí ji zaštítili.

Kurátorky Městského muzea, paní Mgr. 
Jany Janáčkové, jsem se zeptal, jak vznikla 
myšlenka výstavu uspořádat. „Už dlouho 
jsme přemýšleli nad možností, poskytnout 
naši muzejní plochu a představit několik 
místních výtvarných umělců, předvést 
výsledky jejich aktuální tvorby. Velice jsme 
uvítali nabídku galeristky paní Vlasty 
Sušerové, která se podujala záměru vše 
organizačně dohodnout.“ 

Oslovil jsem i paní Sušerovou s otázkou, 
podle jakého hlediska vybírala zúčastněné 
autory. 

„Za několik let působnosti se v mé galerii 
vytvořil stálý okruh pravidelně přispívajících 
a vystavujících zdejších tvůrců. Zvolený 
výběr byl tedy jednoznačný. Proto jsem 
uvítala možnost představit tyto umělce 
širšímu publiku zde v muzeu.“

Jedna z vystavujících tvůrkyň, paní 
Jaroslava Jedličková, mi vyprávěla, jak se 
k  malování dostala a oč svými obrazy 
usiluje.

„Maluji už od dětských let a protože mne 
tvorba bavila stále, šla jsem na keramickou 
školu. V současnosti se věnuji obrazům pro 
svoji radost. A pokud potěší i někoho jiného, 
věřím, že moje snaha nebyla zbytečná.“

Když pravěký lovec maloval na stěny špa-
nělské jeskyně, jistě ani dost málo netušil, 
jakých proměn výtvarné umění dozná. 
Podstatné je, že – vzor propasti tisíců let – je 
tu s námi do současnosti. Dokladem budiž 
i znamenitá výstava „Bechyní chyceni.“ 

Karel Klaška

+ CO SE DĚJE 
V DOMOVĚ PRO 
SENIORY BECHYNĚ 

Virtuální univerzita
Nové moderní technologie jsou součástí 

každodenního života většiny populace 
a  využívají se také v domovech pro seniory. 
Ředitel Domova pro seniory Vrbno pod Pra-
dědem Mgr. Jan Vavřík přišel s nápadem, jak 
motivovat klienty ze seniorských institucí 
k  aktivizaci v kognitivní oblasti. Virtuální 
univerzita, či vědomostní soutěž mezi se-
niorskými organizacemi probíhala první 
říjnový týden, od pondělí do čtvrtka vždy od 
10 hodin. Byli jsme v živém spojení přes 
Skype a YouTube nejen s domovem z Vrbna 
pod Pradědem, ale i dalšími 15 zúčastněný-
mi domovy z Čech a Slovenska. Organizáto-
rem nám bylo zasláno 30 otázek, které jsme 
měli v co nejkratším čase a s co největším 
počtem správných odpovědí zaslat zpět. 
Témata se týkala oblastí, které byly senio-
rům známé, a to Československá hudba, ČS 
putování, ČS NEJ a Jak znáte Jesenicko. 
Každý okruh otázek řešil 4členný seniorský 
tým, složení týmů bylo každý den jiné, 
jednak podle odbornosti klientů a také proto, 

aby se do projektu mohl zařadit co největší 
počet klientů. Musím přiznat, že naši senioři 
byli skvělí, na soutěž se pečlivě připravovali 
a  samostudiem z knih a encyklopedií či 
přátel na telefonu co nejzodpovědněji opra-
šovali své znalosti. Povoleno bylo vyhledá-
vat správné odpovědi v mapách, encyklope-
diích i na internetu. Některé otázky, hlavně 
z  oblasti Slovenska, byly dosti obtížné, 
přesto se náš domov umístil na krásném 
3. místě v celkovém pořadí. Tato akce byla 
inspirací i pro nás, abychom pokračovali 
v  této myšlence, v podobné formě přizpůso-
bené na naše prostředí, neboť udržovat 
v  kondici svůj mozek, je zapotřebí v každém 
věku, ale obzvláště v tom seniorském. 

Projekt 72 hodin
Třetím rokem u nás probíhá projekt 

72 hodin. Jsou to tři dny, neboli 72 hodin 
dobrovolnické práce dětí a mládeže. Organi-
zátorem akce je Česká rada dětí a mládeže, 
tento rok pořádané od 11.–14. října. V rámci 
tohoto projektu náš domov ve čtvrtek 
odpoledne navštívili členové Sdružené obce 
baráčnické Vitoraz z Týna nad Vltavou. 
Krojovaná děvčata pod vedením tetiček 
předvedla recitačně taneční pásmo. V pá-
tečním slunečném odpoledni se naši senioři 

sešli se skautským oddílem Jitřní hvězda 
z  Bechyně, pod vedením pana Václava 
Filipi. Společnými silami a za hojného po-
vzbuzování našich seniorů jsme zasadili dvě 
třešně, které jsme získali prostřednictvím 
projektu 72 hodin. Věříme, že se stromečky 
ujmou a plody budou sloužit k aktivizaci 
našich seniorů. Z akce byla natočena krátká 
reportáž, která byla odvysílaná v pořadu 
Zprávičky na ČT:D. 

Děkujeme všem zúčastněným za účast 
v projektu a milé setkání dětí s našimi 
seniory.

Mgr. Marie Ondřichová, 
aktivizační pracovnice
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+ V BECHYNI 
VYVRCHOLILA 
PŘÍPRAVA NA 
SLAVNOSTNÍ 
PŘEHLÍDKU 2018

„Zde obdržíte pokyny pro zaparkování 
vaší techniky, ubytování a stravování 
v následujících dnech,“ ozývalo se v místě 
tzv. in-processingu v prostorách bechyň-
ských kasáren, kde byly v plném proudu 
přípravy na slavnostní přehlídku 2018. Ve 
středu 17. října tudy prošlo více než dva 
tisíce vojáků z různých útvarů Armády České 
republiky, studentů Univerzity obrany a žáků 
střední vojenské školy z Moravské Třebové 
a příslušníků aktivní zálohy. Následující den 
tudy postupně projelo více než sto kusů 
techniky, které budou součástí pochodo-
vého proudu vlastní přehlídky na Evropské. 

Slavnostní přehlídka 2018 proběhne 
v Praze na Evropské třídě dne 28. října 
u  příležitosti oslav 100. výročí vzniku 
samostatného československého státu. 
Pochodovat budou příslušníci Armády 
České republiky, složek Integrovaného 
záchranného systému a zahraničních armád 
některých států NATO. 

„V tuto chvíli se nácvik na přehlídku blíží 
do finále. Pilujeme pochodovou techniku 
v  celém proudu a v dalších dnech se připojí 
technika a následně příslušníci složek 
Integrovaného záchranného systému,“ 
vysvětlil plukovník Petr Procházka, zástupce 
velitele pozemních sil, který celý nácvik řídil. 
„Vojáci musí perfektně zvládnout správnost 
pohybů na povelovou techniku, celek musí 
být identický. Z tribuny je vidět každá 
nepřesnost.“ Některých dnů nácviku v 
Bechyni se účastnil i 1. zástupce náčelníka 
generálního štábu, generál poručík Jiří 
Baloun. „V budoucnu budete hrdě vzpo-
mínat před svými vnuky, že jste se přehlídky 
účastnili,“ promluvil k vojákům. Generálního 
nácviku se zúčastnil také náčelník generál-
ního štábu, generálporučík Aleš Opata.

Vybudování zázemí na celou akci začalo 
již v srpnu a podílelo se na něm dvě stě 
padesát osob z bechyňského a dalších 
útvarů. Nic jednoduchého není ani zabez-
pečení stravování a ubytování pro všechny 
účastníky. Denně celodenní stravu připra-
vuje na šedesát kuchařů a příslušníků 
směny. Velkokapacitní provizorní jídelna je 
nyní v budově bývalé padáčkárny. Pochodu-
jící jednotky jsou po celou dobu příprav 
ubytovány v polním stanovém táboru, jehož 
výstavba trvala dva týdny. „Jedná se o sto 
deset stanů, které slouží k ubytování, dále je 
zde ošetřovna, dozorčí stanového tábora, 
sprchové stany, hygienické zázemí a so-
ciální kontejnery. V prostorách nácviku, kde 
je vybudována kopie Evropské třídy, je 
dalších dvanáct stanů a tři haly, které slouží 
pro vojáky k odpočinku o přestávkách mezi 
jednotlivými pochody či brífinková hala na 
porady pro velitele,“ vypočítal zpaměti 
náčelník logistiky ženijního pluku, major 
Bohumil Falát. Na bývalé letištní dráze 
vyrostla reálná kopie části Dejvic a nechybí 
na ní ani maketa metra či tribuna pro 
prezidenta republiky, vrchního velitele 
ozbrojených sil.

Vojáci v Bechyni denně pilovali pocho-
dové sestavy pěších jednotek a proudu 
bojové a další vojenské techniky v téměř 
kilometrovém proudu až do pátku 26. října, 
kdy se celky přesunuly do Prahy. „Účastnit 

se tak obrovské akce není 
obvyklé, je to pro mě úplně nové a 
jen tak si asi něco podobného 
nezopakuji. Rozhodně to vnímám 
jako poctu, protože přehlídku 
bude sledovat celá rodina. Navíc 
se zdokonalím v pořadové 
přípravě,“ s úsměvem přiznal 
desátník Štěpán Dluhoš ze 153. 
ženijního praporu z Olomouce, 
který v armádě slouží čtvrtým 
rokem.

text: 
majorka 
Miroslava Štenclová, 
Velitelství pozemních sil

foto: 
autorka, 
četař René Rámiš 
(Univerzita obrany)
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Tak chutná pivo

Zimní program restaurace 
(listopad 2018 – únor 2019)

NE Davelské svačinky
PO Pivní kvarteto
 (každé čtvrté pivo zdarma)
ÚT Co sníš a vypiješ
 (za pouhých 250 Kč vše, co návštěvník
 sní a vypije z nabídky nápojů a jídla,  
 kromě tvrdého alkoholu)
ST Černoušek za 15 Kč
 (nejen pro milovníky tmavého piva 
 – tmavý ležák za skvělou cenu)
ČT Topinkový den
 (topinky s česnekem zdarma k pivu)
PÁ Možná přijde i dudák
 (hudební večery s písničkou)
SO Sobotní hody
  (kachní, rybí, zvěřinové, vepřové aj.)

Kolektiv pivovaru 
se těší na Vaši návštěvu

Pro velký zájem doporučujeme 
rezervovat si místa předem. 

+ CO SE CHYSTÁ 
V PIVOVARU

Máme za sebou první letní sezónu. Zatím 
tedy není s čím srovnávat, ale kdyby nám 
takto běžel provoz pivovaru a restaurace po 
celý rok, byl by to velmi úspěšný ekonomický 
počin. Ale už měsíc září nám naznačil, že 
tomu tak nebude. Děkujeme tedy létu, všem 
našim zákazníkům, jak z řad turistů, tak 
domácím návštěvníkům a doufáme, že 
občerstvení a osvěžení v našem chrámu 
dobrého moku bylo ku spokojenosti všem.

Podzim se ujal vlády, zima klepe na 
dveře, den se krátí, tak co s načatým 
večerem. Jedno řešení by tu bylo. 

Na Bechyni padá soumrak, je sychravé 
nevlídné počasí, mrholí, zima zalézá pod 
kabáty, jak se říká – psa by nevyhnal. A tu 
vstoupíte do útulné a vyhřáté místnosti naší 
pivovarské restaurace a rázem se vše mění. 
Ovane vás téměř teplo domova, sedáte za 
stůl naproti plápolajícímu krbu. Před vámi na 
stole orošený půllitr bechyňského ležáku, 
spláchnete vyprahlé hrdlo, z kterého se ozve 
blažené ách.

Přijďte si tento pocit ozkoušet na vlastní 
kůži. Na podzimní a zimní měsíce chystáme 
různá překvapení v podobě živé muziky 
a různých sezónních gastronomických spe-
cialit. Navaříme i nějaký ten speciál, který 
zpestří pivní nabídku hlavně okolo svátků 
vánočních.

Již nyní můžeme předeslat, že otevřeno 
budeme mít 24. 12. od 18 hod. a též 31. 12. 
na Silvestra již od 15 hod. 

Otevírací dobu v ostatní dny upřesníme 
během prosince na webových stránkách.

Těšíme se na vaši žízeň.

E. Machart

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ JUNÁK – ČESKÝ 
SKAUT STŘEDISKO 
BECHYNĚ Z. S. 3. 
JIHOČESKÉ 
JAMBOREE 2018

V září byl náš oddíl „Jitřní Stovka“ přizván 
Krajskou radou Junáka pro Jihočeský kraj 
k  účast i  na 3. ročníku Jihočeského 
Jamboree.

Letošní téma znělo: „Setkání civilizací 
pro záchranu naší planety“. Každý oddíl 
zastupoval některou buď současnou, nebo 
zaniklou civilizaci a měl si k tomu zvolit 
program, který nabídne ostatním.

Náš oddíl představoval Turecko, jiné 
oddíly Japonsko, další Inuity, Hůny, Egyp-
ťany, Maye, Římany, Féničany atd. Nabídka 
kultur pestrá. Pro náš oddíl to byla nová 
výzva i zkouška. Takto velké akce jsme se 
účastnili poprvé (bylo přes 300 účastníků) 
a  obstáli jsme velmi dobře.

V hlavní soutěži jsme se umístili na 
2. místě ze sedmi možných. Také pre-
zentace Turecka dopadla na výtečnou. Jako 
jediní jsme měli originální vlajku daného 
státu a podle návodu jsme zazářili ve vaření 
a nabídce turecké kávy, čaje a baklavy, které 
nám věnoval pan Muammer Redzep Veis, 
provozovatel místní cukrárny. Ještě jednou 
děkujeme.

Po tomto setkání jsme měli zpětně 
oznámkovat program, stravu, ubytování 
a  hodnocení poslat organizátorům. Všichni 
členové oddílu se shodli na známce 1 
a  pokud bude možnost navštívit další ročník, 
rádi se zapojíme.

VaFi

PETANQUE 
NAPŘÍČ 
GENERACEMI 

   Příznivci hry pétanque 
a  zdravého pohybu se 

zúčastnili 4. října v Táboře turnaje v této hře. 
Bechyni reprezentovali Josef Bučinský, 
Zdenek Loprais a Pavel Staněk. Bohužel 
jsme nenavázali na loňský úspěch a mohli 
jsme jen konstatovat, že jsme se jen 
zúčastnili. Ale kůži jsme zadarmo nedali 
a bojovali až do konce. Abychom postoupili 
do dalšího boje, chybělo nám 6 milimetrů.

Aspoň nás to nebude svazovat příští rok, 
a třeba i vyhrajeme?

Za PETANQUE klub Bechyně 
Josef Bučinský  

+ BECHYNŠTÍ 
KARATISTÉ OPĚT NA 
ZÁVODECH

V sobotu 20. 10. 2018 se v Táboře konal 
Jihočeský turnaj japonského karate mládeže 
do 18 let, na který bechyňští karatisté vyrazili 
s početnou výpravou 21 malých i větších 
karateků. 

Soutěžilo se v Kata (sestavy) jednotlivců 
a v Kata teamů (tříčlenné družstvo, u kterého 
se samozřejmě kromě techniky a provedení 
hodnotí také synchronnost teamu). Zatímco 
soutěž jednotlivců probíhá klasickým vyřa-
zovacím systémem (jako např. v tenise), 
kata team se hodnotí bodově (jako např. 
v krasobruslení). Protože se Bechyni poda-
řilo sestavit celkem 6 kata teamů, mohla si 
většina závodníků užít dvojí start (v obou 
disciplínách).

V konkurenci pěti klubů – SKK Český 
Krumlov, Shirokan České Budějovice, 
P-Klub Tábor, P-Klub Sedlčany – si 
bechynští karatekové vedli výborně. Velkým 
překvapením byly medaile nejmladších 
karateků, pro které to byl úplně první závodní 
start.  

Všichni si klání užili a těší se nejenom na 
další závody, ale hlavně (alespoň jak já a 
Sensei Cibulka doufáme) na dřinu na 
pravidelných trénincích.

Za Shotokan Karate Klub Bechyně, 
Fryšová Kateřina
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www.persaltus.cz

+420  605  512 451   

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

 (cena bez 15 % DPH):
jehličnaté palivové dřevo  

650 Kč/prm

listnaté palivové dřevo bříza   
 

750 Kč/prm

listnaté palivové dřevo dub     800 Kč/prm 

borovice, smrk

listnaté palivové dřevo měkké 550 Kč/prm

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

Ceny viz. webové stránky

novaskodafabia.cz

 NOVÁ ŠKODA 

FABIA
 

S ASISTENTEM HLÍDÁNÍ 

 

MRTVÉHO ÚHLU

Asistent hlídání mrtvého úhlu sleduje 
prostor kolem vozu a v případě potřeby 
Vás upozorní na dění okolo. Vy si tak 
můžete v klidu užívat řízení.

Kombinovaná spotřeba a emise CO  vozů 2

ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km
již od                                    Kč259 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:

Obec Dobronice u Bechyně 
pronajme prodejnu 

a pohostinství 
k podnikání obchodní 

a hostinské činnosti. Vhodné 
i pro důchodce. Informace na 

tel.: 724 185 691, nebo osobně 
po telefonické dohodě.



Městský zpravodaj č. 11/2018, den vydání: 1. 11. 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. listopadu. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

ŠKODA PLUS
   MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
     NA PLUSY

Prodejci certifi kováni 
ŠKODA AUTO

Roční vozy Se značkovým fi nancováním 
povinné ručení za 1 000 Kč/rok

Nejlepší nabídka fi nancování 
se ŠKODA Financial Services

Bonus při výkupu
Vašeho stávajícího vozu

Díky programu ŠKODA Plus se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto maximálně 30 000 km, 
a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených 
ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu.

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

skodaplus.cz

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

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Účetní firma NESTÁVAL 
spol. s r.o.

Přijme pro provozovnu
v Táboře účetní 

na hlavní pracovní poměr.
(znalost účetního programu 

DUEL výhodou)

Kontakt: tel. 604 122 250
Email: dane.nestaval@volny.cz

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Tel: 604 718 306

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
Navštivte novou prodejnu řeznictví 

v Bechyni (naproti OD Zuzana)
Denně čerstvé maso a masné výrobky

 – dodavatel KOSÍK Dobřejice.
Těšíme se na Vaši návštěvu


