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ÚNOR 2019

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
únor 2019

 94 let Bohuslavová Milada
 91 let Strážnická Jarmila
 88 let Černoch Josef
 87 let Bakule Rudolf
 85 let Dejmalová Miluška
  Chudá Růžena
  Matušková Vlasta
  Švorcová Ernestína
 84 let Nebesař Antonín
 83 let Semrádová Jiřina 
 82 let Menšová Růžena
  Bína František
 81 let Barták Zdeněk
 80 let Benediktová Jiřina
  Churanová Růžena
  Malina Oldřich
 76 let Novotná Božena
  Voborský Milan
 75 let Hoda Václav

+ STATISTIKA 
Z EVIDENCE 
OBYVATEL 
A MATRIKY

Začátkem roku 2019 předkládáme čte-
nářům zpravodaje trochu statistiky. 

Ke dni 31. prosince 2018 evidovala 
ohlašovna městského úřadu 5 062 trvale 
bydlících obyvatel v Bechyni. Nejstarší 
obyvatelka Bechyně se narodila v roce 
1918. V roce 2018 se do Bechyně přihlásilo k 
pobytu 134 obyvatel a 146 se z pobytu 
odhlásilo. Zemřelo 78 obyvatel. Oproti roku 
2018 se snížil počet obyvatel Bechyně o 38 
osob. Bechyňským rodičům se narodilo 52 
dětí, z toho jedna dvojčátka, 26 chlapců a 26 
děvčat. Slavnostní vítání nově narozených 
občánků v obřadní síni města se uskutečnilo 
celkem čtyřikrát. 

V loňském roce bylo v matričním obvodu 
Bechyně uzavřeno celkem 62 manželství, 
z  tohoto počtu 54 občanských sňatků 
a  8  sňatků církevních. V obřadní síni města 
se uskutečnilo 27 svatebních obřadů.

Vzrůstá zájem snoubenců o uzavření 
manželství na netradičních místech. Snou-
benci si zvolili pro svatební obřad v Bechyni 
například klášterní zahradu, zámek, Pen-
zion Mlýn na Prádle. Poprvé se také konala 
svatba v krásném prostředí zahrady lázeň-
ského domu Jupiter. Svatební obřady se 
uskutečnily také v obcích, které patří do mat-
ričního obvodu Bechyně, a to v Dobronicích 
u Bechyně, v Haškovcově Lhotě, v Hodětí-
ně, v Raděticích, v Ratajích a v Sudoměři-
cích u Bechyně. U matričního úřadu v Be-
chyni uzavírají snoubenci sňatek před 
starostou, místostarostou nebo pověřeným 
členem Zastupitelstva města Bechyně. 
Snoubenci také mohou uzavřít manželství 
v  obci, která nemá matriční úřad, před sta-
rostou nebo místostarostou obce, za před-
pokladu, že zde má alespoň jeden ze 
snoubenců trvalý pobyt. V loňském roce této 
možnosti využili snoubenci přihlášení k po-
bytu v Hodětíně, kde se uskutečnily dva 
svatební obřady. V obci Rataje se konala 
svatba snoubenců také za přítomnosti míst-
ního starosty, v obřadní místnosti v nově 
otevřeném prostoru bývalé fary.

 H. Příhodová

Příspěvky do březnového čísla 
posílejte nejpozději 17. února na 
propagace@kulturnidum.cz

+BECHYŇSKÝ 
SMS INFOKANÁL

Město Bechyně zprovoznilo novou 
informační službu – zasílání SMS s infor-
macemi o dění v našem městě.

Registrovaní zájemci tak budou dostávat 
SMS zprávy o důležitých místních udá-
lostech (pozvánky na kulturní a společenské 
akce, zprávy z městského úřadu, informace 
o odstávkách, uzavírkách a haváriích, atp.).

Jak se přihlásit? 
Pošlete SMS na číslo 725 543 010 ve 

tvaru: 

OBEC BECHYNE ANO
Pro odhlášení pošlete SMS na stejné 

číslo ve tvaru: OBEC BECHYNE NE
LB

!

Firma DIMATEX děkuje 
za spolupráci při sběru nepotřebného 
a použitého textilu a upozorňuje na 
potřebu vkládat do kontejneru textil 
zabalený v igelitových obalech, aby 
nedošlo k jeho znehodnocení vlivem 
povětrnostních pomínek.

     náší se tma a sype se sníh,
nevidět krásu v tom, to byl by hřích.
Pod jiskrnou peřinou krajina usíná,
bělobu ulice jen stopa protíná.

Možná že na těle zazebe mráz,
v srdci však teplo je z těch světa krás. 
Zkuste se občas jen na chvíli zastavit,
poslouchat ticho a vnímat ten klid.

Galad Elen

S

foto Toulava
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+ ZHODNOCENÍ 
INVESTIC MĚSTA 
BECHYNĚ ZA ROK 
2018 A INVESTIČNÍ 
PLÁNY NA ROK 2019

2018
Velké investiční akce:

ź rekonstrukce části ulice Za Trubným. 
Jednalo se o největší investiční akci města 
v roce 2018. Stavba představovala rekon-
strukci kanalizačních stok a vodovodních 
řádů včetně veřejných částí přípojek, 
rekonstrukci veřejného osvětlení, komu-
nikací, chodníků, vznikly zde nové parkovací 
zálivy

ź 3. etapa obnovy sídl. Na Libuši, která 
zahrnovala blok bytových domů č.p. 
661–671. Stavba spočívala ve výměně 
kanalizačních stok včetně splaškových 
a  dešťových přípojek od bytových domů, 
v  úpravě stávajících komunikací, parkovišť, 
přístupových chodníků k bytovým domům, 
zpevněných ploch pro kontejnery na ko-
munální odpad, výměně veřejného osvětlení 
a sadových úpravách. Ty budou vzhledem 
k  nepříznivým klimatickým podmínkám 
dokončeny na jaře 2019

ź obnova teplovodu a montáž nových 
předávacích stanic na sídl. Obránců míru

ź obnova kanalizační stoky v ulici 
Parkány (v zahradách domů pod opěrnou 
zdí, která vyrovnává výškový rozdíl mezi 
svažitým terénem a nivelitou místní komu-
nikace)

ź v listopadu byly zahájeny práce na 
intenzifikaci ČOV (akce spolufinancovaná 
SFŽP)

Investice do bytového hospodářství:

ź výměna oken včetně střešních, dveří 
a opravy fasády bytového domu č.p. 
634–638 na sídl. Na Libuši

ź výměna střešních a vikýřových oken 
bytového domu č.p. 639–643 na sídl. Na 
Libuši 

ź výměna oken v bytech ve vlastnictví 
města, které jsou součástí SVJ na sídl. Na 
Libuši č.p. 661–663, č.p. 664–666, č.p. 
667–669, č.p. 672–674 

ź průběžně probíhá rekonstrukce byto-
vých jader v uvolněných bytech na sídl. 
Obránců míru a na sídl. Na Libuši, které 
nejsou určeny k prodeji

Opravy chodníků a komunikací:

ź oprava silnice II/122 v Tyršově ulici 
v úseku od mostu přes řeku Lužnici k rybníku 
Trubný (investice SÚS Jihočeského kraje): 
město v rámci této akce provedlo opravu 
parkoviště před kulturním domem 

ź oprava chodníků na sídl. Obránců 
míru. Nebyly opraveny pouze chodníky, 
jejich oprava je zahrnuta do projektu nových 
parkovacích stání, na které se v současné 
době zpracovává projektová dokumentace 

ź oprava chodníku a nové veřejné 
osvětlení podél zahrady č.p. 235 (propoj sídl. 
Písecká a ulice Za Trubným)

ź oprava místní  komunikace ve 
Hvožďanech tryskovou metodou (část 
návsi) 

ź výsprava výtluků v různých částech 
města technologií SILKOT 

Investice do budov základních škol:

ź ZŠ Františka Křižíka – oprava 
severozápadní a severovýchodní strany 
fasády včetně nátěru a výměny části 
klempířských prvků, překládka schodiště u 
hlavního vstupu, výměna ocelového 
přístřešku nad zásobovací rampou včetně 
výměny vstupních dveří z rampy 

Ostatní investice:

ź oprava sociálního zařízení v kultur-
ním domě u restaurace 

ź opravy v přízemí č.p. 12 včetně 
výměny výlohy a vstupních dveří 

2019
Investiční akce schválené v rozpočtu 
na rok 2019:

ź další opravy komunikací a chodníků. 
O tom, které to budou, rozhodne vedení 
města na začátku roku

ź 4. etapa obnovy sídl. Na Libuši – blok 
bytových domů č.p. 687 – 697

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

ź dostavba vodovodu a kanalizace 
v  Čechově ulici v úseku od č.p. 251 k č.p. 
899

ź dostavba kanalizace v lokalitě 
Čechova – stadion (akce spolufinancovaná 
SFŽP) 

ź intenzifikaci ČOV (akce spolufinanco-
vaná SFŽP, přepokládaný termín ukončení 
3/2020) 

ź oprava kanalizace na Horním Ple-
chamru, která vede parkem směrem k č.p. 
442

ź rozšíření VO ve Hvožďanech
ź 5. etapa výměny oken ZŠ Františka 

Křižíka
ź výměna oken a oprava fasády na 

dílnách ZŠ Školní 
ź revitalizace kapličky na návsi v Seno-

žatech 
ź oprava sociálního zařízení v zázemí 

pro účinkující v kulturním domě 
ź výměna oken včetně střešních, dveří 

a opravy fasády bytového domu č.p. 
701–703 na sídl. Na Libuši

ź výměna oken v bytech ve vlastnictví 
města, které jsou součástí SVJ na sídl. Na 
Libuši na základě postupné revitalizace 
těchto domů 

ź rekonstrukce bytových jader v uvol-
něných bytech na sídl. Obránců míru a na 
sídl. Na Libuši, které nejsou určeny k prodeji

ź nové zpevněné plochy a přístřešky 
pro kontejnery na sídl. Na Libuši a v ulici Za 
Trubným

ź čištění rybníka ve Hvožďanech včet-
ně terénních úprav

ź opravy v areálu městského stadionu
ź opravy na hřbitovech 

 Ilona Lusková 
vedoucí investičního odboru

+ VLASTNÍK STAVBY 
A DOKLADY STAVBY

Je stále ještě zakořeněnou pověrou, že 
vlastník stavby nemusí mít „projekt“ (doku-
mentaci stavby) užívaného a zejména velmi 
starého domu, protože dům nestavěl, ale 
zdědil, koupil a nikdo mu žádný nedal. I když 
něco stavěl, jednalo se o malou stavbu, která 
nemá žádné základy, takže nepotřebuje ani 
povolení.

Oba mýty vycházejí z občanského zá-
koníku a katastrálního zákona, kde se 
stavby také řeší, zejména při prodeji. Ale tyto 
zákony, na rozdíl od zákona stavebního, řeší 
jen omezenou skupinu staveb – nemovitostí 
(„ty spojené základem se zemí“). Nový 
vlastník domu tak obvykle za asistence 
notáře, realitky, soudního znalce a  advokáta 
ví, že dům je jeho a finanční úřad po něm 
„nepůjde“. Pokud však nemá projekt, neví, 
co vlastně koupil a k čemu to může užívat. To 
říká pouze ověřená projektová dokumen-
tace a další doklady vydávané stavebním 
úřadem. Pokud tohle neví, „půjde“ asi po 
něm, ale i po nájemníkovi, stavební úřad, 
protože užívání stavby v rozporu se schvá-
leným účelem (kolaudací) je přestupek se 
sankcí až 500 tisíc Kč. 

Nikdo by asi nekoupil auto jenom s po-
lovinou technického průkazu (TP označuje 
vlastníka a schválený účel vozidla). Bohužel 
u staveb vydává polovinu průkazu katastr, tu 
druhou stavební úřad. Co následuje po 
nepředložení TP policistům při silniční 
kontrole, všichni tuší. Že obdobné je to při 
kontrole užívané stavby, neví skoro nikdo.

Povinnost vlastníka mít dokumentaci 
stavby je ve stavebním zákoně od roku 
1976, včetně povinnosti pořídit novou při 
jejím zničení či ztrátě a při prodeji ji předat 
novému vlastníkovi. Od roku 2007 se 
povinnost rozšířila o další doklady. Až v roce 
2013 vlastníkovi přibyla pokuta až 200 tis. 
Kč, když dokumentaci a doklady nemá 
vůbec. Od předloňského roku byla zahájena 
celostátní revize katastru nemovitostí, při 
které katastrální úřady vyžadují od vlastníků 
předložení dokladů k nejasným stavbám…

Vlastník stavby je povinen uchovávat 
ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu 
skutečnému provedení podle vydaných 
povolení po celou dobu její existence a při 
změně vlastnictví tyto dokumenty předat 
novému vlastníkovi stavby. V případě, že se 
dokumentace nezachovala, nebyla vůbec 
pořízena nebo není v náležitém stavu, je 
vlastník stavby povinen pořídit novou 
dokumentaci skutečného provedení stavby.

odbor VaŽP
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+ BECHYŇŠTÍ LETCI 
SNĚMOVALI

Členové spolku Letci  Bechyně 
hodnotili dne 11. ledna 2019 uplynulou 
sezónu jako úspěšnou. Účastí na 
společenských a  pietních akcí v roce 
výročí vzniku republiky a čs. letectva 
přispěli k propagaci letectví a  brannosti. 
Vysoce byla oceněna spolupráce s 
městem Bechyně a vojenskou 
posádkou, která umožňuje dobré 
fungování klubové činnosti.

Letecká činnost proběhla 
bez nehod a  byla zaměřena 
nejen na kondiční létání, ale 
i na průzkum lesních lokalit 
k  odhalení rozšiřujícího se ků-
rovce. Spolupráce s lesními 
hospodáři je velmi užitečná 
a zabrání větším škodám.

Velkým kladem je příliv 
mladých zájemců o letectví. 
Nejmladší členka klubu je Iveta 
Vrkočová. Nyní 17letá stu-
dentka zahájila plachtařský 
výcvik již ve 13 letech a už 
sama pilotuje větroň. 

V současnosti se učí létat s  motorovým 
letounem. Předseda spolku jí předal za její  
aktivitu pamětní medaili.

Za spolek Letci Bechyně 
z.s. Ing.Václav Vokáč 

+ ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA SCHVÁLILO 
ROZPOČET MĚSTA 
BECHYNĚ 
PRO ROK 2019

Zastupitelstvem města Bechyně byl dne 
19. 12. 2018 schválen rozpočet města Be-
chyně na rok 2019, usnesení č.57/08-18 Z. 

Celý materiál k rozpočtu je zveřejněn na 
webu města (www.mestobechyne.cz). 

Celkové příjmy (po konsolidaci) jsou roz-
počtovány ve výši 169.207.380,16 Kč,

celkové výdaje (po konsolidaci) jsou 
rozpočtovány ve výši  210.951.999,02 Kč,

financování (po konsolidaci) je rozpoč-
továno ve výši  41.744.618,86 Kč.

Plánované investiční výdaje v roce 2019 činí 
celkem  81.209.700 Kč.

Město Bechyně není pro rok 2019 
zatíženo úvěrem ani půjčkou.

Příjmy v Kč (po konsolidaci) 

Schválený rozpočet 2019

Třída 1      Daňové příjmy 95.858.000

Třída 2      Nedaňové příjmy 40.745.317

Třída 3      Kapitálové příjmy 2.000.000

Třída 4      Přijaté transfery 30.604.063,16

Celkem 169.207.380,16

Výdaje v Kč (po konsolidaci) 

Třída 5      Běžné výdaje 129.742.299,02

Třída 6      Kapitálové výdaje 81.209.700

Celkem 210.951.999,02

Financování v Kč (po konsolidaci)

8115 Změna stavu krátkodobých 

prost. na bankovních účtech 

41.744.618,86

Třída 8 Financování celkem 41.744.618,86

Schválený rozpočet 2019

Schválený rozpočet 2019

+ SBĚR KOVŮ

Produkce kovových obalů v ČR roste. 
Výrobci tak reagují i na spotřebitelskou 
poptávku po tomto balení. Za rok 2017 se 
vyprodukovalo v ČR zhruba 9 tisíc tun 
nápojových plechovek. Třídění kovového 
odpadu se v Bechyni osvědčilo, město přidá 
v roce 2019 další 2 nádoby. První 4 nádoby 
na kovový odpad se ve městě objevily ke 
konci roku 2016. Za rok 2018 obyvatelé 
Bechyně vytřídili do kontejnerů 10,5 tun 
kovového odpadu.

Chceme třídícím občanům poděkovat, že 
tyto nádoby na kovy využívali. Lidé mohou 
do kontejnerů na kov dávat plechovky od 
nápojů, kovové uzávěry, šroubovací víčka, 
konzervy či hliníkové obaly. Do kontejnerů 
nepatří deodoranty se zbytky obsahu, 
plechovky od barev, laků, baterie nebo 
elektroodpad. Větší kusy kovu, které se 
do nádob nevejdou, lze stále ukládat ve 
sběrném dvoře, kam za rok 2018 bylo 
odevzdáno přes 36 t kovového odpadu.

+ RECYKLACE SKLA

Česká republika se dlouhodobě pohybu-
je na špičce v Evropě, co se týče procentu-
álního podílu sebraného skla. I přes kvalitní 
umístění v evropském měřítku ovšem tu-
zemský trh objevuje nové možnosti, mezi 
které patří i pěnové sklo. Pěnové sklo je 
porézní materiál, který se vyznačuje malými 
uzavřenými póry. Ve skutečnosti jde o mole-
kuly vzduchu obalené sklem. Pro své 
izolační vlastnosti a vysokou pevnost v tlaku 
se v Evropě a USA používá při výstavbě 
silnic, železničních tratí, tunelů či mostů. Na 
výrobu pěnového skla se používají jemné 
podíly, které vznikají při zpracování skleně-
ných střepů pro sklárny. Tyto podíly obsahují 
drobné kamínky, porcelán, keramiku a orga-
nické částice. Jinými slovy jde o znečištěnou 
zbytkovou frakci, kterou bychom uměli 
zpracovat, ale vzhledem k nedostatečné 
poptávce po finálním produktu, zatím 
většina této frakce končí na skládkách. 
Poptávka je klíčový prvek fungování procesu 
recyklace. Oproti jiným evropským zemím 
zatím v České republice pěnové sklo 
nenachází přílišné využití. Pokud bude po 
pěnovém skle dostatečná poptávka, umíme 
si s recyklací této znečištěné zbytkové 
frakce poradit i ve větším měřítku. Bude však 
nutné postavit speciální technologii na její 
úpravu a dočištění. Cestou ke zvýšení 
poptávky po pěnovém skle mohou být 
daňová zvýhodnění. Snížení DPH by mohlo 
motivovat menší stavebníky, kteří by tento 
100% recyklovaný výrobek mohli využívat 
pro výstavby a opravy rodinných domů. 

V Bechyni se v roce 2018 do určených 
kontejnerů vytřídilo 90 tun skla.
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

VÝZVA HRAČKY

Pro plánovanou výstavu kočárků a hra-
ček ze soukromé sbírky žádáme veřejnost 
o  možnost nahlédnout do svých soukro-
mých sbírek. Máte doma hračky z ještě 
předválečné doby, nebo něco typického pro 
80. léta atd.? Zajímají nás hračky cca do 
roku 1989. Rádi si je vyfotíme a vrátíme, 
anebo rozmyslete, zda nechcete některé 
věnovat do muzejních sbírek a  uchovat je 
tak před zkázou. Pokud je pro vás problém 
do muzea zajít, ozvěte se na 774 911 067, 
rádi dorazíme. Jmenovaná výstava by měla 
trvat od 24. 5. do 15. 9. letošního roku. 

JJ

+ TAJEMSTVÍ 
VYSTAVOVANÉ 
UNIFORMY, JEDNÁ SE 
O PŘÍBĚH DALŠÍHO 
LEGIONÁŘE? 

V rámci otevření stálé expozice v muzeu 
v roce 2014 byla v části 1. světová válka 
vystavena vojenská uniforma Františka 
Vozábala s přípisem odkazujícím na italské 
legie. Již na první pohled pro ty, kdo se o tyto 
artefakty zajímají, nepřipomíná oficiální 
unifromu příslušníků těchto jednotek. Tedy 
uniformu vycházející z uniformy italské 
a  s  tzv. alpinským kloboukem. K uniformě 
v  muzeu ovšem patří čepice s kšiltem 
a  s  orlicí uprostřed. Občas se stávalo, že 
někdo upozornil na zřejmě mylný popisek 
u  vystavené uniformy. Nikdo ovšem nedo-
kázal určit, kam uniforma patří. Věci se 
občas pohnou samospádem. V rámci 
připravované výstavy k tomuto tématu se 
některým z okruhu „přátel muzea“ podařilo 
získat kontakty na potomky z rodiny 
F. Vozábala, ovšem to se nacházíme až 
v  Karlových Varech. Sami se o historii své 
rodiny zajímají, a tak s laskavostí poskytli 
muzeu další dokumenty a fotografie a hlavně 
vysvětlení celé záhady. 

+ FRANTIŠEK VOZÁBAL

František Vozábal se narodil v Žitné 
u  Netolic 12. 1. 1882. Absolvoval Jirsíkovo 
gymnázium v Českých Budějovicích, práva 
na Univerzitě Karlově v Praze. Poté na-
stoupil jako koncipient v advokátní kanceláři 
v Pardubicích. Kolem roku 1909 vyhrál 
konkurs a nastoupil v Bechyni 
na místo městského tajemníka. 
V 1. světové válce sloužil 
u  spojařů, v roce 1918 skončil 
v  koncentračním (tehdy ještě 
shromažďovac ím)  táboře 
v  Sulmoně ve střední Itálii. 
Nějaký čas strávil v táboře 
v  Cassinu, poslední místo pak 
bylo Avezzano. V domobraně 
byl začleněn do 32. praporu 
zformovaného v  Avezzanu 
o  Vánocích roku 1918. Domů 
se vrátil v roce 1919 jako 
důstojník, příslušník tzv. Druhé 
zahraniční armády. 

V Bechyni nastoupil opět na 
městský úřad jako ředitel. 
V  roce 1922 se oženil s  Marií 
Lososovou, nejstarší dcerou 
Josefa Lososa, pekaře v Be-
chyni. Celoživotní vášní mu bylo 
rybaření, spoluzaložil Rybářský 
klub v Bechyni. V roce 1941 byl 
penzionován. Zemřel v roce 
1946. Je pohřbený na tzv. 
novém hřbitově v Bechyni. 

Zbývá dovysvětlení rozdílu 
mezi pojmem legie a domo-
brana. Stalo se to až 4. listo-
padu 1918 (tedy po vzniku 
republiky), kdy tehdejší správce 
ministerstva války a ministr 
zahraničí dr. E. Beneš dal 
svolení k utvoření nových 
vojenských formací ze zajatců 
čs. národnosti přišedších do 
Itálie po 28. říjnu 1918. Jednalo 
se tedy o zajatce naší národ-
nosti, kteří se zůčastnili bojů a dostali do 
zajetí v Itálii ještě v posledních dnech války. 
V zajateckých táborech pak byli rekrutováni 
ovšem na dobrovolném základu do 55 pra-
porů připravených k obraně vlasti. Každý 
prapor měl 1000 mužů a až 26 důstojníků. 
Tyto jednotky se přesunuly na Slovensko 
a  Těšínsko, kde i po válce důstojně pokra-
čovaly v bojích o ujasnění nových hranic. 
V  době míru se pak jejich příslušníci sdružili 

+ POMOZTE VYŘEŠIT 
ZÁHADU

V rámci zpracovávaného tématu 1. svě-
tové války se nám dostala do rukou další 
fotografie zřejmě některého místního 
legionáře z francouzských jednotek. Nevíme 
ovšem, o koho se jedná. Je v Bechyni či okolí 
rodina, která může záhadu objasnit? 
Kontaktujte Městské muzeum. 

JJ

KNIHOVNA 
V ČÍSLECH

Ve druhém měsíci nového 
roku je čas na pár statistických údajů 
z  knihovny za uplynulý rok. Zaevidovali jsme 
celkem 434 čtenářů, z toho 114 dětí. Vypůjčili 
si 18 068 titulů knih a časopisů. Uspořádali 
jsme 16 kulturních akcí pro veřejnost, 
kterých se zúčastnilo odhadem 500 osob. 
Takže během roku knihovnou prošlo celkem 
7440 návštěvníků. Pro 19 čtenářů jsme 
zprostředkovali vypůjčení naučných knih 
v  rámci meziknihovní výpůjční služby. 
Nakoupili jsme 348 knižních novinek 
a   čtenáři si mohli vybírat z 16 druhů 
periodik, které zůstanou i letos beze změny. 
Při kontrole fondu jsme vyřadili 147 opotře-
bovaných knih. U výpůjčního pultu se 
vystřídaly dvě sympatické dámy, které 
přispěly k bezproblémovému provozu 
knihovny během dlouhodobé absence 
kolegyně. Od října každý pátek dopoledne 
u  nás potkáte studentku 3. ročníku Střední 
školy obchodu, služeb a řemesel Tábor, 
která zde vykonává odbornou praxi. 

A co říct závěrem? Již několik let se pohy-
bujeme téměř ve stejných číslech a konečně 
jsme zaznamenali nárůst dětských čtenářů. 
Je to jistě velká zásluha rodičů, kteří je do 
knihovny přihlásí, a na nás zůstává obstarat 
zajímavé knihy, které budou rádi číst! 
Děkujeme všem za doporučení pěkných 
knih, které potěší ostatní čtenáře.

EH

 F. Vozábal v uniformě čs. domobrany 
v Itálii, uniforma nyní v expozici muzea

v organizaci Svaz čs. domobrany z Itálie, 
která se tak ustavila vedle vzniklých 
organizací legionářských. 

Rodina věnovala do muzejní knihovny 
knihu a brožury související s tématem. 
Děkujeme. Popisek u uniformy přepíšeme. 
Je úžasná možnost pokaždé dávat věci do 
správných souvislostí a uchovávat pro 
budoucnost. 

JJ
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vlastenec. Obrací se ke Klostermannovi: 
„Počkejte, Karle, povím vám něco! Abyste 
zvěděl plnou pravdu, kterou vám vaše kniha 
nepovídá. – Křižíková, povězte tomu studen-
tíkovi něco o Žižkovi! A vy, hochu, slyšte!“ 
Nebylo třeba Křižíkovou dvakrát pobízet. 
Její dějinný výklad ukončil varhaník Pro-
cházka uznalými slovy: „Tahle prostá žena 
tomu rozumí lépe než vaše kniha.“

V roce 1857 vychodil desetiletý František 
Křižík klatovskou školu. Matce Křižíkové 
nastalo těžké rozhodování o synových 
dalších studiích. Napadlo jí dojíti do Vídně – 
na poradu – k staršímu bratrovi Františkovi 
Bohůňkovi, jenž se stal hejtmanem v arse-
nálu. František Křižík vzpomíná: „Padesáti-
čtyřletá žena šla sama, pěšky, čtrnáct dní... 
Po návratu nám barvitě vyprávěla, co cestou 
zažila a jak ji nechtěli pustiti k bratrovi. Když 
se šťastně dostala až do vídeňského 
arsenálu, nechtěl jí vojenský sluha dovolit 
přístup do bratrova bytu – ale matka se do 
milého burše dala nehledanými slovy 
a  hlasivky přitom nešetřila, takže ji bylo 
daleko slyšet. A tak se stalo, že tímto 
rámusem byl hejtman Bohůněk vylákán ze 
svého pokoje a se slovy: Vždyť jsem to říkal, 
že to bude naše Mařka! Ji srdečně uvítal... 
Radu, kterou matka ohledně mého dalšího 
osudu dostala, mi častokráte i po letech 
opakovala. Byla to také krásná zlatá slova: – 
Kdybys dala hochovi peníze nebo jiný 
majetek, mohl by v životě o něj nějak přijít. 
Ale vynaložíš-li vše co můžeš, na jeho 
vzdělání, pak mu dáš majetek, o který hocha 
nikdo nikdy nemůže připravit. – Matka mi 
přinesla z Vídně darem velký atlas. Takovýto 
(Křižík naznačuje rukou, jak byl veliký), od 
strýčka. Dal jí ho s sebou. A potom mně 
přinesla jednu starou knihu, Komenského 
„Orbis pictus“ – škoda, že ho nemám, nevím, 
kam přišel... Chudák, musela se s tím 
nadřít...“

Křižíková rozhodla, že syn bude studovat 
na reálce jednak bylo toto studium kratší, 
jednak byly dvě třídy tak zvané podreálky 
v Klatovech. Z tohoto období uvádíme 
klukovský příběh:

V Klatovech byli dragouni. František 
obdivoval jejich červené kalhoty a viržinko za 
čepicí zdálo se mu vrcholem mužnosti. Jak 
chutná takové viržinko? Primánu Františkovi 
se podařilo dvě koupit a za městem, 
v  samotě polí, je po prvé vychutnal i odpykal. 
Byl to strastiplný den.

Po dvou letech nastaly s dvanáctiletým 
Františkem nové starosti. Matka se zásobila 
na novou dlouhou cestu, tentokráte se sy-
nem, a to do Prahy. Šli spolu celkem tři dny. 
První noc přespali v Plzni, druhou až v Be-
rouně.

Plánická přítelkyně paní Křižíkové se 
provdala do Prahy za krejčího Sládka. Tam 
byl Františkovi předem vyjednán byt. Bylo to 
na Malé Straně v Lázeňské ulici. Tehdejší 
Praha byla malá, ale venkovanům se zdála 
labyrintem, takže se matka se synem musili 
doptávat a Františkovi připadala tato cesta 
bez konce. Zahnuli z Malého rynečku do 
Karlovy ulice. Jaká to náhoda! Proti nim 
přichází jiná maminčina známá, provdaná 
v  Praze za pekaře. Plna zájmu se vyptává, 
půjde-li František do učení, a pohotově mu 
nabízí místo úředníka v jejich závodě. 
Maminka Křižíková nad nabídkou prý po-
někud váhala, jistě jen ze zdvořilosti, protože 
synek neabsolvoval přece dvě reálky proto, 
aby dělal rohlíky... František nechtěl 
o  pekařské budoucnosti ani slyšet. Nejsprve 
držel maminku za sukně a tahal ji, že nikam 

nepůjde, pak se jí vytrhl a utíkal zpět na 
Staroměstské náměstí – utíkal – a maminka 
za ním. František Křižík dodává: „A tak jsem 
se pekařem nestal.“

Pan děkan Gruber dal Křižíkové dopo-
ručení na provinciála u svatého Tomáše, 
Adeotáta Schütze, který pak Františkovi 
poskytoval tři obědy týdně. Čtvrtý oběd mu 
dávala babička spisovatelky Růženy Jesen-
ské, paní Tichá. Na chybějící obědy chodil 
k  „Zlatému klíči“ do Nerudovy ulice, k panu 
domácímu Kovařovičovi. (Otci pozdějšího 
skladatele Kovařoviče; tenkrát to byl rok, dva 
roky starý hošíček.) Student Křižík vyučoval 
staršího synka a dcerku. Z domova vycházel 
ráno před osmou hodinou, utíkal přes most 
do reálky v Panské ulici; odpoledne udílel 
kondice a vracel se domů až večer. Pro 
samé látky, nůžky a rozdělanou práci nebylo 
na stole pana bytného místečka, kde by 
studentík mohl pracovat úkoly. Čekal ho 
slamník a zdravý spánek silného mládí, 
které překonává všechny strasti. František 
Křižík zakončil tuto vzpomínku: „Bylo to 
protloukání, ale to já jenom tak povídám, já 
jsem měl také moc hezké chvíle.“

O obědy bylo tedy postaráno. Pokud jde 
o  večeře, měl František zásoby, které 
starostlivá maminka stále doplňovala. Její 
mateřské srdce neznalo překážek, neznalo 
únavy dalekých, zablácených nebo zaprá-
šených cest.

Spolek rodáků a přátel Bechyně
a Lázně Jupiter 

Vás srdečně zvou na sedmé posezení

PIJEME KÁVU S... 
Pavlem Brandejsem

„ZMIZELÁ BECHYNĚ 
podruhé“

Povídání s autorem knih Bechyně na 
starých pohlednicích a Bechyně zmizelá 

o životě v Bechyni za našich 
dědů a otců

ve středu 13. února 2019 
od 18.00 hod.

v klubovně v přízemí vily Vlasty, 
Lázně Jupiter, 

Libušina třída čp. 188 v Bechyni.

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

nebo telefonu 736 640 157 

Vstupné 50 Kč bude použito na činnost 
Spolku rodáků a přátel Bechyně

Lázně                  Jupiter

Bechyně

+ Pokračování čtení z knihy „Dvě ženy 
ze života českého Edisona“ autorek 
M. Presissové – Procházkové a  Emilie 
Soukenkové z roku 1938. Knihu 
poskytla redakci paní Jana Vydrová. 
Laskavě ji přepsala pro potřeby tisku 
paní Zuzana Krystková.

Zároveň se synkem stěhují se do Klatov 
i  rodiče. Otec tam provozuje dále živnost 
obuvnickou. – Klostermann nám vypráví, jak 
se otec Křižík lopotil od rána do večera 
úmornou prací rukou. Po dlouhých letech 
vybavuje se Františkovi Křižíkovi představa 
jeho otce: zamlklý, poněkud plaché povahy, 
sedí u verpánku, před ním skleněná koule 
s  vodou zesiluje mdlé světlo malého kahan-
ce – pásem má botu přitaženou ke kolenu... 
Monotonní klepání je obvyklým doprovodem 
jeho myšlenek. Mudrci – ševci!

Matka Křižíková je v ustavičném pohybu. 
Po skončených domácích pracích hledá 
nějaký ten další výdělek k rozmnožení 
skromných příjmů své rodinky. Nachází jej 
hned v sousedství u varhaníka pana Pro-
cházky. Varhaníkovi vede domácnost jeho 
sestra Marie; Křižíková je jí vítanou pomoc-
nicí při úklidu i při prádle. Zde ji vídává 
Klostermann, který jako student byl bytem 
u  Procházků a tam poznal také Františka. 
Píše o Křižíkové toto: 

„V domácnosti svého pana kvartýrského 
seznámil jsem se s ženou nesporně zají-
mavou a přes skrovné a ponížené místo, jež 
zaujímala ve společnosti, nanejvýše úcty 
hodnou.“ Na jiném místě se zmiňuje: „Jedna 
z oněch prostých, ponížených, a přece 
velkých světic našeho lidu, z jehož lůna vyšli 
a národu a lidstvu byli vychováni tak mnozí 
z  našich největších a nejzasloužilejších 
mužů, chlouby našeho národa, jedna 
z  oněch žen, o nichž knihy nevypravují, jež 
zůstanou nepoznány, ale které zasáhly 
mocněji do dějin kultury nejen naší, ale 
všeho lidstva, nežli sta a sta vznešených 
dám, jež přišly na svět, zaleskly se světlem 
meteorů a zase odešly ze světa, nezane-
chavše v něm ani mezery, ani památky.“ 
Klostermann uzavírá své úvahy: „Prostá 
byla, pravda, ale bystrá a energická a pěkně 
uměla povídati.“

Ano, povídat uměla. Každý jí rád 
poslouchal... O loupežnících, o Babinském, 
o Paskamnovi, jenž byl horší Babinského, 
jakýsi postrach všech mamonářů a utisko-
vatelů chudých!

Na hlavní škole klatovské se vyučovalo 
německy, což často pobuřovalo paní Křiží-
kovou, jelikož věděla také leccos o českých 
dějinách. O třicetileté válce, o Švejdovi, jenž 
vydrancoval Klatovy. Jejím prostým životem 
ji provázely hrdinné postavy z českých dějin. 
Nejednou ji vyprovokovaly tehdejší mylné 
výklady skutků Žižkových. V jejích očích se 
zajiskřilo spravedlivé rozhorlení... slepý 
Žižka byl jejím ideálem.

Často stávala Křižíková za židlí Kloster-
mannovou a naslouchala jeho výkladům 
českých dějin podle rakouských čítanek. 
V  „Červáncích mého mládí“ vzpomíná 
spisovatel na Křižíkovou, jak se jednou 
rozhorlila: „V té české zemi Němci se 
roztahovali, Němci – cizinci, tak von Žižka se 
na tohle nemoh dívat a sebral on svůj lid 
a  ten vzal do rukou cepy a kosy a ze země je 
vyhnal a dobře udělal.“

Představme si Křižíkovou... Nese oběd 
na stůl a skromně naslouchá Klosterman-
novu vypravování dějepisu. Přítomen je var-
haník Procházka, sčetlý, uvědomělý 
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GALERIE 2+1
+ MAGICKÝ ORNAMENTALISMUS
 Jan Hachran
 Vernisáž úterý 5. února / 19.00 hod. / Galerie 2+1
 Výstava potrvá do 28. února

GALERIE U HROCHA
+ KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU
 Výstava fotografií Jany Jedličkové

GALERIE GALVÍNA
+ MISTŘI ČESKÉHO SKLA – ryté sklo
 Vernisáž v sobotu 2. února / 15.00 hodin / Galerie Galvína 
Mistři českého rytého skla a 7. mezinárodní sympozium rytého skla 
v Kamenickém Šenově 2017. Vystavují: Pavlína Čambalová, 
František Jungvirt, Tereza Maňák Klimentová, Lucie Pejchová, 
Dagmar Petrovická, Jan Schindler, Jiří Tesař, Jaroslava 
Votrubová. Úvodní slovo pronese kurátorka výstavy Dita Hálová. 
Výstava je prodejní a potrvá do 4. dubna.

+ SETKÁNÍ SE ZAJÍMAVÝMI LIDMI
 – Ing. Miroslav Kalousek
 Sobota 9. února / 15.00 hodin / Galerie Galvína
 Setkání moderuje PhDr. Jaromír Matoušek

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

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

GALERIE

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ

PLESOVÁ SEZÓNA

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

+ KARNEVAL
Středa 13. února / 9 – 11 hodin / RC Hrošík
Maškarní ples pro nejmenší.

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Pátky / 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

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ 
ODPOLEDNE

Sobota 16. února / 15.00–17.00 h / 
Velký sál KD / Vstupné 40 Kč
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy s PIPPI, 
celým jménem Pipilotou Citrónií Cimprlínou 
Mucholapkou Dlouhou punčochou...

RYBÁŘSKÝ PLES
Sobota 23. února / 20.00 h / KD / Vstupné 150 Kč v předprodeji, 
na místě 180 Kč
Program: předtančení, soutěž o ceny, rybářský trenažér. 
Hraje kapela MIDI.
Ve spolupráci s KSMB, předprodej vstupenek v kanceláři KD, 
Městské knihovně, Městském informačním centru a on-line na 
www.kulturnidum.cz.

BECHYŇSKÉ PERLENÍ

Pátek 1. února – neděle 3. února / Prostory KD / Permanentka 
na celou přehlídku 200 Kč, jednotlivá představení 40 Kč
Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby, která se 
nese v duchu „Za málo peněz hodně muziky“.
Podrobný program na plakátě

MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ 
         na téma 
       MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Sobota 2. března / 20.00 hodin / KD / 120 Kč
Hraje HAPPY BAND. Přineste jakoukoliv cenu do 
tomboly, získáte tak možnost losovat si z ostatních 
cen. Předprodej v kanceláři KD, v Městské 
knihovně, Městském informačním centru 
a on-line na www.kulturnidum.cz

KAŠPÁREK, HONZA 
A ZAKLETÁ PRINCEZNA

Sobota 2. února / 9.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 40 Kč
Veselá nová pohádka na staré motivy. Loupežník Josífek se marně 
snaží získat ruku princezny Jasněnky, a tak se obrátí o pomoc na 
svoji tetičku – babu Jagu. 
Hraje Divadelní soubor Tábor v rámci divadelního festivalu Perlení.

O LÍNÉM ČIPEROVI
Neděle 3. února / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Pohádka o Čiperovi, který byl tuze líný, že ho musela matka 
dokonce i v posteli převracet a mouchy mu z čela odhánět. Když 
matce dojde trpělivost, vyráží s Čiperou do světa, aby ho odnaučila 
lenivosti. Tak jednoduché to nebude, protože Čipera svoji postel 
hned tak neopustí.
Hraje DS Vltavan v rámci divadelního festivalu Perlení.

XXV. ročník
B E C H Y Ň S K É

Otevřené setkání klasických
amatérských divadelních souborů 

DIVADLO



POHYBOVÉ AKTIVITY
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KURZY

PŘIPRAVUJEME

+ PILATES
Pondělky / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

+ KRUHOVÝ TRÉNINK  
Úterky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy 
a zlepšování kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční 
pomůcky ( TRX, BOSU, činky, medicinbaly)

+ DYNAMIC YOGA 
Středy / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění 
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

+ BOSU CARDIO® 
Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin/ RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Permanentka na 10 lekcí 700 Kč (platnost 3 měsíce). Info Romana 
Honsová, tel. 721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně.

+ ZUMBA PRO DĚTI 
Úterky / 16.30–17.50 hodin / RC Hrošík
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé a jsou 
eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě a které 
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Cílem je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako 
přirozenou součást jejich života.
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

+ SM SYSTÉM
Úterky a středy od 22. ledna do 6. března / út 18.00–19.00 
hodin, st 8.30–9.30 hodin / Klubovna KD 
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým 
lanem vhodné pro každý věk. Komplexní systém péče o pohybový 
aparát, funkci vnitřních orgánů a celkové zpevnění těla. 
Kurz 7 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

Čtvrtek 7. a 21. února / 9.00 hod. / Klubovna KD
Přijďte posedět a popovídat si při čaji nebo kávě. Poradíme vám, jak 
nejlépe absolvovat pohovory u nového zaměstnavatele, případně, 
jaké máte možnosti uplatnění.
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
Hledáte práci nebo změnu? 
Je vám více jak 50 let? 
Máte zdravotní handicap 
nebo nedostatečné vzdělání? 

KOLEGA MELA GIBSONA
Pondělí 18. března / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 190 Kč, 
230 Kč, 250 Kč
Jde o komorní příběh jednoho herce. Začíná ve chvíli, kdy je hlavní 
hrdina, druhořadý herec provinčního divadla, zatčen za loupežné 
přepadení banky a vyslýchán policií. Během necelé hodiny a půl 
nám povypráví svůj příběh, během něhož se dozvíme nejen o jeho 
pohnutém hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou setkal 
v letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem Gibsonem a to jej zasáhlo 
na celý život.

Divadelní spolek Frída, se souhlasem autora, připravil toto 
monodrama přímo na tělo protagonistovi Martinu Trnavskému. Text 
byl aktualizován a přenesen do českých reálií. S písničkami 
a  tanečními kreacemi je skvělým zážitkem s překvapivou pointou.

Již v předprodeji na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD, v Městské 
knihovně a Městském informačním centru.

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Zahájení 15. února 2019 / 19.00 h / Velký sál / Kurzovné 1300 Kč 
za osobu
Opět otevíráme taneční kurzy pro všechny pod vedením manželů 
Bolkových z Milevska. Hlaste se ještě dnes v kanceláři KD, 
na e-mail program@kulturnidum.cz a na telefonu 776 381 203. 

BIO       BABÍ LÉTO

Úterý 12. února / 19.00 / Kino / Vstupné 100 KČ
Dokumentární film Vše o životě po životě je vyprávěním lidí, kteří 
překročili hranici smrti a bylo jim umožněno vrátit se zpět. Obsahuje 
nejen průběh prožitku, ale celkovou změnu, kterou těmto lidem 
klinická smrt do života přinesla. Změnu vnímání svého okolí 
a  světa. Pochopení, že nic se neděje náhodou. Fakt, že člověk je 
neustále v možnosti a jediné, co nás brzdí, jsme my sami.

Po projekci filmu bude následovat přednáška Dalibora Stacha, 
který je režisérem filmu, spisovatelem, scénáristou, výtvarníkem 
a fotografem v jedné osobě. Sám klinickou smrt dvakrát prožil. 
Proložena je vyprávěním o setkání s Milošem Formanem a dalšími 
zajímavými lidmi, besedou s dotazy návštěvníků a po skončení 
bude možné zakoupit režisérovy knihy. Na základě osobních 
zkušeností s klinickou smrtí jich napsal několik, jedna z nich se stala 
knižní předlohou pro film Za oponou noci, který Dalibor Stach 
natočil s plejádou českých herců a dvou hollywoodských hvězd.

BI
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STŘEPY A STŘÍPKY
135 let keramické školy v Bechyni

Městské muzeum



KINO BECHYNĚ ÚNOR 2019 

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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6. STŘEDA VE 20.00

NARUŠITEL
Drama – ČR

„Je to film o útěku za svobodou, o kon-
trastu mezi službou v  armádě a láskou 
k  létání. Chceme nejen vzpomenout na 

zločiny Stb, ale taky ukázat na piloty, 
kteří to neměli v této komplikované 

době socialismu jednoduché,“ přibližuje 
režisér David Balda.

90 minut, přístupný od 12 let, 120 Kč

9. SOBOTA V 17.00

LEGO® PŘÍBĚH 2
Animovaný / Dětský – USA

V pokračování úspěšného filmu 
„LEGO® příběh“, se opět setkáme 

s  hrdiny z Bricksburgu, kteří ve zcela 
novém akčním dobrodružství bojují za 
záchranu svého milovaného města.
107 min,  dabing,  přístupný, 120 Kč

9. SOBOTA VE 20.00

ÚNIKOVÁ HRA
Psychologický / Thriller – USA

Příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu 
zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale 
zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… a 

začíná boj o přežití.
100 minut, české titulky, mládeži 

přístupný od 15 let, 120 Kč

12. ÚTERÝ V 19.00

VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
Dokumentární – ČR, SR, USA, Rusko
Film spojený s přednáškou režiséra.
Dokument je vyprávěním deseti lidí, 
kteří hranici smrti překročili a bylo jim 
umožněno vrátit se zpět. Obsahuje 
nejen průběh prožitku, ale celkovou 

změnu, která těmto lidem klinická smrt 
do života přinesla.

73 min, přístupný od 12 let, 100 Kč

14. ČTVRTEK VE 20.00

KURSK
Drama / Historický / Akční – Belgie, 

Lucembursko
Film vypráví o skutečné katastrofické 

události, ke které došlo v roce 2000 na 
palubě jaderné ponorky K-141 Kursk.

117 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 12 let, 100 Kč

15. PÁTEK V 17.00

LEDOVÁ SEZÓNA: 
MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Animovaný / Komedie – USA

Lední medvěd Norm si na zimní spánek 
vůbec nepotrpí. Když se venku ochladí, 

začíná pro něj a pro celou partu 
kamarádů ze severu  sezóna plná 

dobrodružství a zábavy.
90 min, český dabing, mládeži 

přístupný, 120 Kč

15. PÁTEK VE 20.00

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
Akční / Sci-Fi – USA

Alita je normální holka s robotickým 
tělem, předurčená k velkým věcem. Jen 

o tom zatím neví. James Cameron 
a  Robert Rodriguez, dvě výjimečná 

jména světové kinematografie, vás zvou 
na neobyčejný příběh o pádu anděla 

a  zrození bojovnice.
122 min, český dabing, mládeži 

přístupný od 12 let, 130 Kč

20. STŘEDA V 17.00

KING SKATE
Dokumentární – ČR

Skateboard! V šedi ČSSR 70. a  80. let 
něco úplně jiného, úplně nového. 

Kultovní postavy českého a světového 
skateboardingu v příbězích zlámaných 
kostí, nezlomných přátelství a  divoké 

jízdy za svobodou uprostřed 
komunismu.

82 min, mládeži přístupný, 100 Kč

20. STŘEDA VE 20.00

NA STŘEŠE
Drama / Komedie – ČR, SR

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne 
dočasné útočiště Songovi (Duy Anh 

Tran), mladému Vietnamci, jehož našel 
ukrytého na střeše svého domu. Mohou 
však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet 

jeden prostor, aby z toho nebyla 
katastrofa?

97 min, přístupný od 12 let, 110 Kč

23. SOBOTA V 17.00

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Animovaný / Dobrodružný – USA

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka 
se vracejí v pokračování úspěšné 
dobrodružné animované série Jak 

vycvičit draka.
104 min, český dabing, mládeži 

přístupný, 120 Kč

27. STŘEDA V 19.00

THE DOORS: 
LIVE AT THE BOWL '68

50th ANNIVERSARY 
CELEBRATION

Koncert – USA
Píše se 5. 7. 1968 a The Doors 

nastupují na pódium legendárního 
Hollywood Bowl, aby odehráli svůj 

nejslavnější koncert.
68 min, původní znění, mládeži 

přístupný, 180 Kč

+ GALVÍNA 
(nejen) V ÚNORU

Tiché víno (jak poetické), vakuová 
komora, nízký tlak a teplota do 30°C (jak 
technické). To je proces vzniku nealko-
holického vína. Úšklebek?  Není na místě, 
tento produkt se celosvětově ujal, i když 
v  nápojových lístcích našich luxusních 
restaurací jej zatím nenajdete. Vinotéky 
s  nabídkou nespěchají. Bechyňská Galvína 
je výjimkou. Občas se objeví i recenze 
someliérů a jsou u těch nejlepších značek 
pochvalné. Pro ženy může být zajímavé, že 
oproti klasickému vínu mají pouze 1/3 
kalorické hodnoty. Nealkoholické víno není 
vhodné jen pro ty, kteří preferují motání 
hlavy. Nejlepší zkušenost mám s bílým 
polosuchým Chardonnay, a to od druhé půle 
lahve, kdy se člověk již tzv. vpije.

V minulém sloupku jsme společně s 
panem Zelenkou zvali čtenáře na dvě akce. 
Autorské čtení mých básní a na výstavu 
současných studentů zdejší Střední 
umělecké školy keramické. Lidé přišli – v 
případě prvém poslouchali a v tom druhém 
se dívali. 

Zdánlivě vedlejším produktem obou 
setkání byla domluva na březnové a 
dubnové akce. To zmiňuji proto, aby bylo 
všem jasné, že Galvínu navštěvují osobnosti 
jazyka nejen mlsného, ale i sdělného. ́

Únor má být mrazivý. První sobota 
nejkratšího měsíce zahájí dění v Galvíně 
vernisáží výstavy rytého skla. Kamenický 
Šenov, ležící přibližně o sto metrů výš nad 
mořem než Bechyně a mající o tisíc obyvatel 
méně, má s námi něco společného. My – 
mezinárodní bienále keramiky a Oni – 
mezinárodní trienále rytého skla. Výběr 
z  prací mistrů českého ryteckého skla, které 
vznikly na sympoziu v roce 2017, v Galvíně 
nainstaluje a odborným slovem uvede paní 
kurátorka Dita Hálová. 

Osmý a desátý ministr financí v rámci 
samostatné republiky se jel v roce 1960 z 
Bechyně narodit do Tábora. Druhou víken-
dovou sobotu bude s námi v Galvíně. 
Ing.  Miroslav Kalousek byl dvakrát meziná-
rodně vyhlášen jako ministr financí pro 
oblast rozvíjejících se evropských ekono-
mik. Já osobně nemám důvod západní části 
světa nevěřit. O současné politické situaci 
bude bezpochyby řeč, já osobně přijdu 
s  myslí otevřenou. 

S panem Zelenkou se těšíme na Vaši 
návštěvu:

ź  2. 2. 2019 od 15.00 hod. 
– vernisáž výstavy „Mistři českého 
rytého skla“

ź  9. 2. 2019 od 15.00 hod. 
– osobnosti: setkání s politikem Ing. 
Miroslavem Kalouskem 

   
Jaromír Matoušek



MUDr. Olga Vačkářová

Postřehy z lázní

Únorová odpoledne 

a večery v 2. patře LD Olga
tento program je zdarma:

   1. 2. Rehab. po operaci kolenního kloubu 14.30 

    4. 2. Bechyňské lázeňství + film 14.30 

   4. 2. Pránájáma – léčení dechem 16.00

   4. 2. Tibet – země na střeše světa  19.00 

   6. 2. Pránájáma 
  – vědomé dýchání pro zdraví 16.00 

   6. 2. Módní přehlídka 19.00 

   8. 2. Škola zad – přednáška 14.30 

 11. 2. Knížecí rod Schwarzenbergové 14.30

 11. 2. Životní energie v dechu – pránájáma 16.00

 11. 2. Přírodní léčba ájurvéda 19.00

 12. 2. Karitol úleva od bolestí 15.00 

 13. 2. Hudební odpol. 
  – vzpomínka na L. Kubeše 14.30

 13. 2. Jednoduchá, ale účinná léčba 16.00

 13. 2. Pojďme si něco namalovat 
  s učitelem kreslení 19.00

 14. 2. Nu Skin – zlepšení životního stylu 15.00 

 15. 2. Páteř z rehabilitačního hlediska 14.30 

 18. 2. Šlechta jižních Čech 15.00 

 18. 2. Dechová cvičení pro zdraví 16.00

 18. 2. Jóga pro lenivé 19.00

 20. 2. Životní energie v dechu 16.00

 20. 2. Jídlem ke zdraví 19.00

 22. 2. Osteoporóza – přednáška 14.30

 25. 2. Rašelina – zázrak přírody 14.30

 25. 2. Prájájáma – léčení dechem 16.00

 25. 2. Kouzelná Indie 19.00

 26. 2. Karitol úleva od bolestí 15.00

 27. 2. Životní energie dechu 16.00

 27. 2. Akupresura s Indem Dr. Sandhu 19.00 

 28. 2. Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00 

   Těšíme se na Vás

Akce jsou pro širokou veřejnost

Masáže

Masáž je stará léčebná metoda využívaná 
k  uvolnění a regeneraci těla i ducha. Může se 
provádět ručně nebo pomocí přístrojů. Vhodně 
zvolený druh masáže má na organismus 
okamžité účinky, ať už přímo na masírovaném 
místě, nebo na jiných orgánech, na které doputují 
tzv. reflexní cestou. Hlavním pozitivním účinkem 
je především prokrvení kůže, podkoží, svalů, 
které díky masáži urychluje přísun kyslíku a živin 
v dané části, čímž se zvyšuje a  zrychluje 
odplavení odpadních látek. Tím vede k celkové 
regeneraci organismu, pomáhá odstraňovat 
napětí a únavu, přispívá k fyzické i  psychické 
pohodě. 

Masáž lávovými kameny

Masáž lávovými kameny prohřeje celé Vaše tělo a uvolní svaly, čímž dojde k celkové relaxaci. 
Pomáhá při odstranění stresu a nespavosti, uvolnění ztuhlých svalů, úlevě od bolesti kloubů, 
regulaci trávení a zrychlení metabolismu či odplavení škodlivých látek z těla. Kameny se 
nahřívají ve vodní lázni do teploty okolo 45 - 55°C, následně se s nimi přejíždí po těle klienta, 
vkládají se do rukou, na záda, na energetická centra či pod ledviny. Masáž lávovými kameny 
se může prokládat prvky klasické masáže, aby se teplo rovnoměrně rozprostřelo po celém 
těle. Vlivem tepla se povzbudí činnost jater a ledvin a nastartují se léčebné procesy.

Matamanoa (masáž mušlemi)

Tato masáž uvolňující blokády, svalové napětí a podporující proudění krve a lymfy, je 
prováděna dlouhými a plynulými pohyby napodobující pohyby mořských vln. Při této masáži 
se používají dlaně, horké a studené mušle a kokosové máslo.

Čokoládová masáž

Čokoládová masáž celková 

Horká čokoládová masáž nebo zábal jsou procedury výborné na vyhlazení, omlazení 
a  zkrášlení pokožky, zmírnění celulitidy a vrásek, získání dobré nálady, odplavení toxických 
látek a uvolnění ztuhlých svalů. Pomáhají léčit suchou pleť ovlivněnou chemickými složkami 
v ovzduší, nízkou teplotou a suchým vzduchem, navrací pokožce její původní pružnost, 
svěžest a krásu. Čokoláda obsahuje mnoho užitečných prvků pro lidský organismus. Její 
hlavní složkou je kakao, které zabraňuje vstřebávání volných radikálů, je harmonizující 
a  jemně stimulující. Čokoláda dokáže stimulovat v mozku tvorbu dopaminu a uvolňovat 
endorfiny a serotonin, známé jako pocitové zdroje štěstí, způsobující dobrou náladu. Při 
čokoládové masáži či zábalu tělo pokožkou vstřebává vitamíny, aminokyseliny, minerály, 
antioxidanty, což má příznivý vliv na činnost srdce a detoxikaci celého organizmu.

Čokoládová segmentová masáž zad

Masáž zad a šíje za použití horké čokolády, který má blahodárné účinky na celé tělo i duši, 
viz. „Čokoládová masáž celková“.

Čokoládový zábal

Terapeut nejprve zbaví Vaši pokožku zrohovatělých buněk pomocí kávového peelingu, nebo 
peelingu z cukrové třtiny. Tak se kůže prokrví, vyplaví toxiny a je pak lépe připravena na 
vstřebání látky obsažené v čokoládovém zábalu, viz „Čokoládová masáž“.

Cukrový vánek z ráje

Lehká regenerační masáž s hloubkovým uvolněním pórů, hydratací a zlepšením elasticity 
kůže i s její výživou vitamíny A, B, C. Procedura obsahuje aplikaci kokosového oleje, 
následný peeling těla a lehkou masáž exotickým masážním olejem.

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne
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PROGRAM
Taneční večery kavárna19.30–22.30 hod. 
Vstupné 25 Kč

   2. 2. sobota Countrio
   5. 2. úterý Capella
   9. 2. sobota Capella
 12. 2. úterý Capella
 16. 2. sobota Countrio
 19. 2. úterý Dupo Echoes
 23. 2. neděle AXA
 26. 2. úterý RM band

Taneční večery sál 19.30–22.30 hod. 
Vstupné 25 Kč

   1. 2. pátek Cora
   8. 2. pátek AXA
 15. 2. pátek Cora
 22. 2. pátek Capella



ZPRÁVIČKY Z JAHŮDKY

Nový rok Mateřská škola zahájila projektem „Děti do bruslí“, v rámci kterého 
děti absolvují 10 lekcí bruslení na Zimním stadionu v Soběslavi, do kterého se 

přihlásilo 45 dětí. Tento projekt město podporuje a financuje dopravu a pronájem 
haly. Předškoláci pokračují ve společném setkávání se seniory z DPS Bechyně 

v projektu „Mezi námi, o.p.s“.
Zahradu pokrytou sněhem děti využívají nejen k zimním radovánkám, ale učí se všímat si 

přírody kolem nás. Krmítka pro ptáčky pravidelně dosypáváme slunečnicovými semínky a do 
krmelce děti nosily žaludy, kaštany i jablíčka.

Více na www.msjahudka.cz
EH

+ KRÁTCE O DĚNÍ VE 
ŠKOLE

V prosinci minulého roku proběhly jazy-
kové olympiády v českém a anglickém 
jazyce. Je potěšující, že se naši žáci těchto 
akcí účastní. Poděkování vedení školy patří 
i  učitelům, kteří obě akce zorganizovali. 
Vítězům přejeme úspěch v okresních kolech 
obou olympiád.

To, co je pro naši školu nejdůležitější, se 
odehrálo 3.–4. 1. 2019. Šlo samozřejmě 
o první kolo talentových zkoušek. Letos 
bylo nejvíce uchazečů za poslední léta, 
obdrželi jsme přihlášky od 98 zájemců 
o  studium. Největší zájem byl o obor grafický 
design, následovala multimediální tvorba, 
průmyslový design a keramika. Z hlediska 
zájmu o studium výtvarných oborů je naše 
škola na prvním místě v Jihočeském kraji. 
Výsledky zveřejníme 5. 2. 2019, ale již nyní 
můžeme konstatovat, že „grafické obory“ 
(grafika a multimédia) jsou naplněné. Na 

+ ZÁBAVNÉ 
ODPOLEDNE 7.A

V pátek 18. ledna jsme si prodloužili 
školu, abychom společně oslavili příchod 
nového roku 2019, sice trochu pozdě, ale 
lepší než vůbec. Domluvili jsme se ve třídě, 
že spolu vyrazíme na bowling. Někdo ho už 
hrál, někdo si ho vyzkoušel poprvé. Ze školy 
jsme vyrazili do Fabi centra, kde se konalo 
třídní utkání, samozřejmě, že hráli kluci proti 
holkám, jak jinak. Hra se všem líbila, hlavně, 
když se někomu povedl strike. To bylo 
radosti.

A postupně se i začátečníci zlepšovali, 
bohužel po více než hodině jsme museli 
končit, přišli další zájemci o bowling. 

Společně jsme strávili velmi příjemné 
odpoledne a domluvili jsme se, že si někdy 
zase společnou akci zopakujeme. Není nic 
lepšího než se společně zasmát, zahrát si 
a  pobavit se. A nakonec je úplně jedno, kdo 
vyhrál. Vlastně všichni, když jsme se tak 
dobře bavili. 

Děkujeme, paní třídní učitelko!

Žáci a žákyně 7.A

obory průmyslový a keramický design 
vypisujeme druhé kolo přijímacího řízení, 
které proběhne 20. 2. 2019.

Zájemce o studium zveme na den 
otevřených dveří, který se koná v pondělí 
4. 2. 2019 od 8.00 do 16.00. Vedení školy, 
učitelé i studenti budou připraveni zodpově-
dět dotazy a dát i konzultace výtvarných 
prací, pokud si je uchazeči přinesou.

Připravujeme se také na oslavy 135. vý-
ročí založení naší školy. Jednou z akcí bude 
výstava v bechyňském muzeu, která pro-
běhne od března do května a bude nazvaná 
Střepy a střípky. O podrobnostech bude 
informovat Městské muzeum Bechyně.

Jiří Novotný, 
SUPŠ Bechyně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+WORKSHOP 
NA SŠ SPOJŮ 
A INFORMATIKY 
V TÁBOŘE

V lednu se naši žáci z 8. a 9. ročníku, kteří 
mají zájem o technické vzdělávání, vydali do 
Tábora. SŠ spojů a informatiky pro ně letošní 
školní rok již podruhé připravila workshop. 
Tentokrát se žáci seznámili s 3D tiskem a se 
základy logického řízení PLC. Měli tak 
možnost pracovat s pomůckami, které na 
naší škole nemáme.

Mgr. Dana Hájíčková
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Z historie

+ POBOČNÍK JEHO 
VÝSOSTI CÍSAŘE 
FRANTIŠKA JOSEFA I.

Je to sto let, kdy 1. února 1919 umírá ve 
Vídni generální pobočník císaře Františka 
Josefa I. hrabě Paar ve věku 82 let.

Eduard Maria Nicolaus Paar se narodil 
do rodiny čtvrtého bechyňského knížete 
Karla z Paaru, nositele Řádu zlatého rouna, 
jeho matkou byla Ida Leopoldina z Lichten-
steinu. 

Jelikož byl až třetím mužským potomkem 
v rodu, jeho profesní dráha směřovala 
k c. k. rakouské armádě. Mladý hrabě Paar v 
roce 1857 vstoupil do tereziánské vojenské 
akademie a vyšel z ní jako poručík hulán-
ského pluku č.1. Po dvou letech služby byl 
povýšen na setníka II. třídy u pěšího pluku 
č. 5, když s ním v roce 1859 prodělal velké 
polní tažení. A již za rok byl jmenován ryt-
mistrem II. třídy u dragounského pluku č. 8.  
Jeho kariéra důstojníka  pokračovala velmi 
rychle, v roce 1866 se stal rytmistrem I. třídy 
u kyrysnického pluku č. 9 a v témže roce se 
stává komořím a ordonančním důstojníkem 
samotného císaře. Dne 16. srpna 1866 byl 
povýšen na majora u 11. kyrysnického pluku 
a je již císařským křídelním pobočníkem. 
K  roku 1869 opouští císařské služby a vrací 
se k jednotkám dragounů  jako podplukov-
ník. O pět let později je povýšen na plukovní-
ka a stal se velitelem pluku, na generálmajo-
ra je povýšen r. 1874 a v roce 1884 se stává 
podmaršálkem. Do služeb císaře se vrací 
v  r. 1887, když ho samotný císař povolává 
na místo svého generálního pobočníka. 
Zároveň je jmenován tajným radou. 

Hrabě Paar provázel císaře téměř při 
všech příležitostech a byl pověřen prove-
dením všech osobních císařských nařízení.  
Byl mu věrným pobočníkem až do jeho smrti 
v roce 1916. Funkce byla vyčerpávající, 
časově náročná, a tak mu nezbýval čas na 
soukromý život, zůstal až do své smrti 
svobodným mužem.

Při manévrech v Olomouci míjel císařský 
kočár dvě slepé cikánky s dětmi. Císař si jich 

všiml a hrabě Paar po domluvě s ním obrátil 
koně a přiběhnuvším dětem dal několik 
bankovek. Panovník však zpozoroval, že 
cikánce bez dětí se nic nedostalo, vydal nový 
rozkaz a Paar zařídil obdarování druhé 
cikánky třemi zlatkami.

Odvrácenou tváří funkce bylo informová-
ní panovníka o zavraždění jeho manželky 
císařovny Alžběty v Ženevě. Telegram nebyl 
určen samotnému císaři, ale jeho pobočníku 
Paarovi, který jej osobně odvezl do Schön-
brunnu. Bylo to v době, kdy chystal císař-
skou návštěvu vojenských manévrů. 

U císaře hrabě pravil očividně rozrušen:
„Vaše Veličenstvo nemůže odjet – 

obdržel jsem právě povážlivou zprávu…“ 
„Ze Ženevy?“ vykřikl císař a vytrhl hraběti 

telegram z ruky.
Když pak zprávu o úmrtí císařovny 

přečetl, hlasitě zavzlykal a pokryl obličej 
dlaněmi…

I v těchto těžkých chvílích mu byl 
výraznou oporou a panovník jej za jeho 
dlouholeté služby odměnil titulem generála 
jízdy, v roce 1898 vojenským záslužným 
křížem v briliantech, po dvou letech Řádem 
zlatého rouna a k 20. výročí poručnictví roku 
1907 i velkokřížem řádu sv. Štěpána. Stal se 
i majitelem 2. dragounského pluku, který 
nesl název „Hrabě Paar“ – K.u.k. Böhmi-
schen Dragoner-Regiment „Graf Paar“ Nr. 2. 
Vrcholu dosáhl v roce 1916, kdy byl 27. 2. 
1916 jmenován generálplukovníkem.

Jeho postavení u císaře mu dodávalo 
mnohá privilegia u dvora i vojska. Jako jeden 
z nejbližších poradců měl veliký vliv na 
vojenskou složku mocnářství, a to ve všech 
oblastech, ať se jednalo o personální, 
organizační či politické rozhodování. 

Byl i u prvních událostí předznamená-
vajících vypuknutí I. sv. války. Jemu připadl 
těžký úkol zpravit panovníka o sarajevském 
atentátu. S depeší se odebral do císařských 
komnat, aby zvěstoval onu neblahou zprávu. 
Když se vrátil, pravil Paar k okolo stojícím 
hodnostářům: „Císař je už stár, v životě si 
zvykl na zprávy strašnější. A potom – mezi 
ním a Františkem Ferdinandem nebylo nikdy 
srdečnějšího poměru. Lidsky si byli odci-
zeni.“ Potom řekl hrabě Paar jaksi váhavě: 
„Nač to skrývat? K dnešní zprávě císař vů-
bec mnoho nepromluvil. V prvním okamžiku 
byl jako dotčen bleskem, hluboce dojat. 

Potom řekl – ale bylo to víc jakoby k sobě. 
Strašné. Strašné! Všemohoucí nedá se 
vybízet!...“

Úmrtí císaře Františka Josefa I. v listopa-
du roku 1916 hraběte Paara těžce ranilo. Po 
29 letech služby na něho dolehla bolest ze 
smrti panovníka a také jeho věk – 79 let si 
vybral daň na jeho osobě. Přesto novému 
císaři Karlu I. poskytoval dál služby generál-
ního pobočníka až do konce roku 1916, kdy 
na vlastní žádost odchází. Nový panovník se 
s ním loučil těmito slovy: „Jako Můj praújec, 
milý hrabě Paare, Vám zachovával stále 
Svou vznešenou úctu, tak i Já Vám zůstá-
vám v milosti nakloněn. Věčně pamětliv Va-
šich vynikajících zásluh, ustanovuji, abyste 
i  nadále nosil stejnokroj Mého generálního 
pobočníka a přeji Vám na další běh Vašeho 
života nejhojnějšího Božího požehnání.“

O rok později jej panovník Karel I. zve na 
letní pobyt do svého císařského letohrádku 
na zámku v Laxenburgu. K roku 1918 se 
hrabě Paar vzdává veškerých svých zástav 
i  povinností a odchází do důchodu. Umírá 
1. února r. 1919, 4. února se s ním loučí řada 
známých šlechticů a důstojníků na Wollzeile 
ve Vídni. Poté je převezen do Bechyně a ulo-
žen do paarovské rodinné hrobky u františ-
kánského kláštera. 

Jiný, neformální obrázek našeho gene-
rálního pobočníka uveřejnil pan Sláva Dobrý 
v roce 2008 ve „Venkovském dnu“ :

„Generálním adjutantem císaře Františka 
Josefa I. býval hrabě Eduard Paar, věkem 
císařův vrstevník, mezi osazenstvem Hof-
burgu figura proslulá leností. Byl-li narychlo 
volán k císaři, býval obyčejně rozespalý, ne-
obutý, jen v košili. Císař ho vítal slovy: 
„Promiňte, že jsem vás nechal volat.“

Jeho povinností bylo doprovázet císaře 
při oficiálních událostech, na manévrech a při 
inspekčních cestách. Neustále si pohvizdo-
val a nerad jezdil na koni. Při manévrech 
musel císař i štáb dlouho čekat, než se Paar 
z přistavené lavice odhodlá sednout na koně, 
se kterým se předtím dlouho seznamoval, 
pohvizdoval, prohlížel ho a poplácával. Pak 
si ještě zdlouhavě zapaloval cigaretu. Na 
koni dlouho nevydržel, zakrátko ho bylo vidět 
rozvalovat se v kočáře, zatímco císař, který 
se Paarovým ležérním vystupováním bavil, 
poctivě dál rajtoval na koni…“

Štefl Josef

+ ZATOULEJ SE 
V HISTORII

Vydejte se na cestu do historie Toulavou 
a pomozte nám najít tu NEJ památku 
regionu od Tábora až k nám…

Na poutní stezce, na hradech i v podhra-
dí, na bechyňském zámku, nebo Stádlec-
kém řetězovém mostě – tady všude na vás 
dýchne jedinečná historie Táborska, Be-
chyňska, Sedlčanska, Milevska či Soběslav-
ska. Vybrali jsme přes 60 míst spojených 
s historií regionu i České republiky, na které 
bychom vás rádi chtěli pozvat.

Všechna místa během následujících 
měsíců představíme na FB profilu Toulavy 
www.facebook.com/Toulava.cz, kde je 
můžete podpořit – označit je jako „to se mi 
líbí“. Šestnáct nejúspěšnějších míst potom 
na facebookovém profilu změří sílu v soubo-
jích proti sobě, abychom mohli před za-
čátkem prázdnin vyhlásit to 
místo, které mají návštěvníci, 
výletníci, turisté i místní 
v  Toulavě nejradši. Najdete 
je označené hashtagem 
#srdcehistorie.

Tištěného průvodce Ces-
tou do historie Toulavy se 
všemi místy najdou návštěv-
níci na informačních cent-
rech a u partnerů turistické 
oblasti Toulava. Průvodce 
vás provede obdobími od 
doby pohanské až po 20. sto-
letí a ukáže vám místa, která 
stojí za to vidět, i tipy na 
jedinečné historické zážitky 

v krajině husitů, pánů z Růže i jedinečných 
technických staveb.

Všechny cíle najdete také na webu 
www.toulava.cz v sekci Cíle.

Těšíme se na vás v Toulavě na cestě do 
srdce naší historie. 

JS
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+NOVÝ SVĚŽÍ VÍTR DO 
PLACHET  
– RESTAURACE 
PANSKÁ

S velkou radostí oznamujeme, že restaurace 
Panská má od letošního roku nové 
nájemníky, Romana Nováka a Jána Žišku. 
Po krátké zimní přestávce budou dveře 
restaurace Panská znovu otevřeny ve 
čtvrtek 14. února 2019, právě včas na vaší 
valentýnskou večeři. Ambicí obou mladých 
pánů je vrátit Bechyňákům oblíbenou 
restauraci a zpříjemnit pobyt v Bechyni 
hotelovým hostům i výletníkům. Ať mohou 
místní bez obav doporučit Panskou jako 
kvalitní a pohodovou restauraci, kde vaří 
skvěle, za férové ceny a každý si zde vybere 
to své. Jestliže budete mít chuť na smažák či 
si budete chtít objednat vynikající slavnostní 
menu, Roman vám v kuchyni uvaří a Ján vás 
příjemně obslouží. Jednou z hlavních změn 
bude, že pánové obnoví na Panské tradici 
poledního menu. Ján a Roman se budou 
starat hlavně o to, abyste z Panské odchá-
zeli maximálně spokojeni a nabídnou vám 
klidnou a rodinnou atmosféru restaurace 
Panská.

Těší se na vás Roman a Ján

KONCERTY V KINOBARU 
ÚNOR

1. 2. Vejlet 
 (alternative-psychedelic) Bechyně

 Jan Fic (industrial-blues) Brno

16. 2. Fylozofy Jam 
 (garage-rock) Bechyně

 Toshipajori Tábor

22. 2. Koonda Holaa 
 (underground-alternative) ČR

Na blížící se sezónu 2019 
přijmeme kuchaře i číšníky na 
HPP a DPP do nově otevřené 
restaurace Panská v Bechyni. 
Bližší info na tel.:774 934 343. 

Budeme se těšit na spolupráci.
Ján Žiška a Roman Novák

+ E1, A1, D, G

Možná si pamatujete starší český snímek 
(1947) režiséra Jiřího Weisse „Uloupená 
hranice“. Až dojemně cituplnou roli závod-
čího tady ztvárnil, patrně ve své životní roli, 
Karel Effa. Ve filmu zazněla, právě v jeho 
podání, písnička „Čtyři struny“, na text Jiřího 
Suchého: „Když pátá struna schází, no, tak 
to nevadí. Člověk si bez nesnází se čtyřmi 
poradí...“

Vskutku! Toliko čtyři struny, v kvartovém 
ladění E1, A1, D, G, jsou typické pro 
kontrabas. Právě s takovým k nám do DpS 
zavítal, téměř na sklonku minulého roku, ve 
čtvrtém adventním týdnu, pan dr. Jakub 
Smrčka, takto ředitel Husitského muzea 
v  Táboře. „Tres faciunt collegium,“ zní jedna 
z římských právních zásad. V doslovném 
českém překladu znamená – tři tvoří spolek. 
Pan ředitel tudíž vzal v potaz zvěčnělou 
moudrost věků. K sobě do hudebního tria si 
přizval ještě zpěvačku Evu Křížovou a ky-
taristu Petra Čulíka.

Po přivítání a krátkém úvodu, spojeném 
s  představením miniansámblu trojice 
Sklepmistři, už hudebníci hmátli do strun. 
Repertoár se opírá o převzaté skladby 
tuzemských i zahraničních, interpretů. 
Jakkoliv si půjčují z rozličných zdrojů, přesto 
výsledek nepůsobil dojmem „každej pes, jiná 
ves“. Kapela nejčastěji listovala ve zpěvníku 
českobudějovických Nezmarů, resp. jejich 
bývalého člena Pavla Lohonky, vystupují-
cího v proměnlivé sestavě Žalman & spol. 

Zazněly oblíbené songy Musíš jít dál, 
Jako písek nebo Ráno bylo stejný. Přilétla 
k  nám i vznosná melodie Fénixe. Od 
„Žalmana“ Lohonky nemohl chybět jeho 
„hit“, zadumaná Jantarová zem. Úsměvnou 
náladu naopak přinesla písnička Přijela jsem 
v cadillacu nebo neméně rozmarný titul 
Jdem zpátky do lesů. 

Kromobyčej vtipným slovem, jakkoli 
nehledaným a bezprostředním, nás průběž-
ně celým pásmem písniček prováděl pan 
ředitel Smrčka. Libý, harmonický trojzvuk 
sladěných vokálů v sólech zdobil hlasově 
jistý mezzosoprán Evy Křížové, obohacený 
její hrou střídavě na flétnu, perkuse a kytaru. 
Petr Čulík disponuje příjemným barytonem 
a  právě v jeho interpretaci zazněla snad 
nejkrásnější verze staroanglické balady The 
Three Ravens. Pod názvem Válka růží, 
s  výtečným textem dr. Jiřího Tichoty, ji na 
své páté album „Šlapej dál“ zařadil pražský 
Spirituál kvintet. Pak přidali  domácí legendu 
Marsyas Zuzany Michnové. Nádhernou 
skladbu Marsyas a Apollón, s čarokrásně 
podmanivým textem právě Michnové. 
Ústředního sólového partu se s vroucnou 
něhou tentokrát ujala Eva Křížová. Pro jednu 
výpůjčku, populární Take Me Home Country 
Roads, sáhli k odkazu Američana Johna 
Denvera. V české podobě Pavel Bobek jako 
Veď mě dál, cesto má. Další převzatý titul, 
poeticky křehkou „Motýlí hru“, si Sklepmistři 

vybrali z repertoáru folk-rock-bluesové 
formace Jakub Noha Band.

Na konec první části programu kapela 
zařadila skvostné, nadčasově platné pře-
básnění písně Boba Dylana The Times They 
Are A – Changin´. Český text pochází od 
Zdeňka Rytíře. Druhdy jej zpívalo trio 
Golden Kids = V. Neckář, H. Vondráčková, 
M. Kubišová jako „Časy se mění“.

Jelikož sklonek roku nablízku, kapela 
pochopitelně v závěrečné části nemohla 
vynechat ani koledy. Ostatně Sklepmistři si 
je vyzkoušeli už 12. XII. 2018 na Žižkově 
náměstí v Táboře při celorepublikové akci 
„Česko zpívá koledy“, kde hráli a zpívali 
spolu s dětmi ze Základní školy Mikuláše 
z  Husi. U nás v DpS je kolektivním zpěvem 
podpořili naopak zdejší obyvatelé – senioři.

„Jak přišla basa do nebe“ se jmenuje 
půvabný příběh spisovatelky Marie Kubáto-
vé o muzikantské partě kapelníka pana 
Tuláčka. K nám do DpS basa nepřišla, nýbrž 
přijela. Přivezl ji s sebou, společně s mu-
zikantskou partou, kapelník pan Smrčka. 
S  příjemnými, melodickými písničkami je 
život hned krásnější. Budeme se těšit na 
ošatku těch dalších, příštích. Pročež naše 
veliké poděkování za hezký hudební zážitek 
si do Tábora odvážejí všichni tři Sklepmistří 
– dr. Jakub Smrčka, Eva Křížová a Petr 
Čulík. Dík neméně výrazný budiž vzdán 
všem zaměstnancům DpS, kdož se postarali 
o organizační zajištění koncertu a zajistili 
jeho plynulý průběh bez zádrhelů. 

Po koncertu mi pan ředitel Smrčka 
poskytl krátkou rozmluvu. 

Z vašeho projevu vyzařuje radost ze 
společného muzicírování. Hrajete 
zkrátka pro potěchu svou i posluchačů. 
Jak už vystupujete dlouho? A kde jste se 
seznámili?

J. S.: Děkuji, to nás opravdu těší. Máme 
každý své civilní zaměstnání a hrajeme 
skutečně jen pro radost. V lednu (2019, 
pozn. aut.) budeme mít za sebou první rok 
společného hraní a zpívání. Známe se 
ovšem nepoměrně déle, neboť s dalšími 
kamarády jsme jako děti jezdili na letní tábor 
nedaleko Hamru nad Nežárkou. V udržování 
tradice pokračujeme stále. 

Vždy o Vánocích se scházíme. Po 
procházce zimní přírodou se večer sedí 
s  kytarami a zpívá. Nás s Evou a Petrem 
napadlo, že bychom mohli zkusit spolu hrát 
a  vystupovat. 

Slovo „Sklepmistr“ má více významů. 
Který platí pro vás?

J. S.: Říká se, že ve víně je pravda. Mohu 
však odpřisáhnout, že láhev vína Sklepmistr 
v našem případě opravdu prvotní inspirací 
nebyla (smích). Scházíme se totiž v Mal-
šicích u Petra v bývalém sklepě. Odtud 
„mistři ze sklepa“ = Sklepmistři. Sklep se 
ovšem během doby změnil na obyvatelné 
hudební studio.

Troufnete si časem i na původní 
tvorbu?

J.S.: My sami autorsky „potentní“ 
nejsme. Máme však kamaráda, který slíbil, 
že pro nás nějaké písničky napíše. Jsme 
zvědavi, jestli nezapomene. Měli bychom 
pak i náš vlastní, kmenový repertoár.

Děkuji za rozhovor a těším se na další 
hudební setkání tady v Bechyni, v DpS.

Sepsal: Karel Klaška
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KERAMIKA BARTÁK
Výroba ručně točené originální 
keramiky

www.keramikabechyne.cz

Čechova 294, 
391 65 Bechyně
Tel. 603 485 052

Kosmetické 

studio

Člen Asociace 

vizážistů a stylistů ČR

Na Libuši 636 Bechyně

Tel.: 731 470 314

Kosmetické 

studio
Lenka Daňová

ZAHRADNICTVÍ 
A KVĚTINÁŘSTVÍ 
BENEŠ 
Michalská 220, Bechyně
Tel: 799 510 369

Město Bechyně děkuje těmto sponzorům za podporu plesu věcnými a finančními dary.
Další sponzory uveřejníme v březnovém vydání zpravodaje.

www.snn.cz

ź OPRAVY elektrospotřebičů

ź MONTÁŽ elektroinstalace

ź REVIZE elektrických zařízení

Sídl. 5. května 895, BECHYNĚ

Tel./fax: 381 211 444

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

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

LAUFEN CZ s.r.o.,
 

provozovna Bechyně

výrobce sanitární keramiky

PIVNICE 

KULTURÁK

U Nádraží 602, Bechyně

Mirek Topič

VÝROBA Z KŮŽE

PENZION 
A RESTAURACE 

U ČERNÉHO ČÁPA
Lásenice

Miloslav Dědič, 
Radětice 110

Výroba dveří, kuchyní, 
vestavěných skříní, obložení, 
zábradlí, altány, pergoly
  

Tel.: 381 212 466, 606 391 297
E-mail: 
truhlarstvidedic@seznam.cz

Zakázkové 
truhlárství

www.zahradnictvibechyne.cz
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www.galvina.cz

 

www.elektrobechyne.cz

ź prodej stáčeného 
i lahvového vína

ź bechyňská keramika, 
český porcelán

ź autorské výstavy

ź základní instalace zdarma
ź vynesení zdarma
ź odvoz starých el. spotřebičů zdarma
ź záruční i pozáruční servis

Široký sortiment elektro spotřebičů 
a příslušenství

Ing. René HARTL

LÉKÁRNA LIBUŠINA
Libušina 163, Mgr. Petra Makovcová

tel. č. 380 120 513, 724 509 140

ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

www.erding.cz

w
w

w
.kre

id
l.cz

Autodílna Josef Hubáček
Opravy osobních a dodávkových vozů
Prodej náhradních dílů
U Vodojemu 990, Bechyně
Tel.: 381 212 010, 603 255 533

PRŮMYSLOVÉ EPOXIDOVÉ 
PODLAHY
Ü technické místnosti
Ü kotelny
Ü garáže
Ü sklepy 

RUKU
Růžena Kuprová
T EL.: 777 116 273, 

775 116 273

CSERVIS
Richard Filip

nám. T. G. M. 12
BECHYNĚ



PRODEJ KUŘIC 2019
FIRMA

          NOVÁK
                     RADOMYŠL

BECHYNĚ – 10.00 hod.
 NÁMĚSTÍ – u infocentra

DNE: 1. 3. || 29. 3. || 26. 4. || 24. 5. || 21. 6. 
|| 19. 7. || 16. 8. || 13. 9. || 11. 10. || 8. 11.

červené, černé kropenaté, modré,

žíhané, bílé  – stáří 19 týdnů 
                      cena 175 Kč/ks

tel: 602 115 750
www.drubez-novak.cz

Do nově vzniklého 
Logistického Odpadového 
Centra v Bechyni přijmeme:

administrativní 
pracovnici

Více informací získáte na tel.:
606 272 373 nebo 722 111 133,

e-mail: auta.bechyne@seznam.cz
nebo v kanceláři firmy 

– Bežerovice 52, Bechyně

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
+ 1. JČGK BECHYNĚ – 

NĚCO O GOLFU, NEŽ 
ROZJEDEME SEZONU 

Víte, že…
…Golf je výjimečně relaxační záležitost – 

představuje velmi přirozený pohyb v krásně 
upraveném přírodním prostředí. Proto je 
optimální protiváhou dnešního převážně 
sedavého životního stylu. Rovnoměrně 
zatěžuje motorický aparát člověka a ve své 
rekreační podobě nevyžaduje extrémní 
jednorázové vypětí a namáhání netréno-
vaného organismu – golf je proto možno na 
slušné úrovni provozovat do velmi pozdního 
věku.

….Golf je nekontaktní sport, kdy každý 
hráč hraje svoji hru svým míčem. Odpadají 
tak problémy, jež známe z jiných sportů, kde 
stačí malý rozdíl v úrovni obou hráčů a hra se 
pro oba stává utrpením. V golfu to neplatí. 
Tady ani značný výkonnostní rozdíl není hře 
na překážku a díky „hracímu systému“, 
mohou spolu smysluplně hrát a soutěžit 
i  hráči odlišné výkonnosti a věku.

…Golf je proto velmi vhodný i jako 
rodinný sport, který umožňuje zábavu 
a  společnou dovolenou všem generacím. 
A  protože je v průběhu hry možné, aby spolu 
hráči volně komunikovali, je vyhledáván i pro 
tento jeho společenský charakter. Golf je 
silnou motivací pro cestování. Každé hřiště 
má originální design, vychází z jiného typu 
krajiny a před hráče klade nové úkoly. 
Objevování nových golfových destinací 
dnes znamená příjemné a nikdy nekončící 
dobrodružství.

…Golf je zkrátka napínavá a krásná hra, 
která rovnou měrou zaměstnává tělo i mysl 

člověka a jeho fantazii. Hra, která je založe-
na na pravidlech a etice. Stačí první podaře-
ná rána, po níž se míč vznese a směřuje 
k  vytčenému cíli. To je tak silný vjem, že mu 
propadne devět z deseti lidí a chtějí ho prožít 
znovu a znovu. I proto golfu člověk snadno 
propadne a hledá dostupnost hřiště ve svém 
okolí.

…Golf resort Bechyně s devítijamkovým 
hřištěm leží přímo v srdci Černické obory 
u  Sudoměřic u Bechyně a je každoročně 
otevřen od 1. dubna do 31. října. Zastavte se 
a my Vám na recepci rádi zapůjčíme potřeb-
né vybavení k tomu, abyste si zelený sport 
mohli vyzkoušet na veřejně přístupných 
tréninkových plochách.

Golf je sport v přírodě, který Vás bude 
bavit!

Více informací nejdete na webových 
stránkách www.panstvi-bechyne.cz 

zdroj informací: ČGF

M.Ř.

+ ŠACHOVÝ SPOLEK 
MILD BIVOJ BECHYNĚ

1. JIHOČESKÁ DIVIZE

6. leden 2019 – 5. kolo 
ŠS Mild Bivoj Bechyně A 
– ČZ Strakonice B 6:2
Body: 
Houdek, Bernáth, Mazur, Šťastný – 1; 
Brom, Malý P., Marek, Alexa – 0,5

Dosud vedoucí družstvo k nám přijelo 
v  oslabené sestavě, což jsme naplno využili 
a zrodilo se první letošní vítězství. Získali 
jsme tak tolik potřebné body k záchraně. 

Áčko je na 9. místě z 12 družstev.

3. JIHOČESKÁ DIVIZE

15. prosinec 2018 – 4. kolo
Sokol Tábor D – ŠS Mild Bivoj Bechyně 
B 2,5:2,5
Body: Malý J., Stach – 1; Jírovec – 0,5

5. leden 2019 – 5. kolo 
ŠS Mild Bivoj Bechyně B 
– Šachklub Tábor mládí 2 5:0
Body: Malý J, Jírovec, Stach, Man, Ray – 1

Těsně před Vánocemi se našemu béčku 
podařilo získat první bod po bojovném 
výkonu a hned po Novém roce jsme dosáhli 
prvního vítězství nad nejslabším soupeřem 
soutěže a hned je lepší nálada. Béčko je na 
7. místě z 8 družstev.

Štefan Bernáth

Prodám palivové dřevo. Dovoz 
do domu, levně. Tel.:725 240 892.
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Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, 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

www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

NEJLEVNĚJŠÍ 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ
 

  650 Kč/prm

bříza   
 750 Kč/prm

dub
    

800 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 550 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

druh dřeva     neš�pané (2m)    š�pané (33cm)

650 Kč/sprm

900 Kč/sprm  

  1000 Kč/sprm

550 Kč/sprm

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:

Bechyňský pivovar nabízí 
k pronájmu v areálu Keras

RYTÍŘSKÝ SÁL
Uspořádáme pro Vás zážitkový večer 

se středověkou hostinou.
Možno využít též pro rodinné oslavy, 

narozeniny, svatby apod.
Nebo vám sestavíme individuální program.

Maximální počet účastníků je 21.

Dotazy a objednávky na tel. č. 602 181 827

Tak chutná pivo

Zimní program  
(únor 2019)

PO: Každé čtvrté pivo zdarma

ÚT: Světlá 10° za 20 Kč

ST: Tmavá 12° za 15 Kč

ČT: Topinky s česnekem 
 k pivu zdarma

PÁ: Pivovarské hudební večery

(Vezměte si kytaru, harmoniku nebo třeba 
housle a přijďte si v pátek zahrát do 
pivovaru)  

SO: Sobotní pivovarské hody 

NE: Pivovarské svačinky

Těšíme se na Vaši návštěvu 

Rezervujte si místa předem 
na telefonním čísle: 720 522 622
pivovar-keras-bechyne.webnode.cz
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