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+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
BŘEZEN 2020

94 let Kuchválek Jaroslav
91 let Horáčková Marie, Šupitarová Marta
90 let Kubů Marie, Novák Josef
87 let Chmelař Josef, Micka Ladislav
86 let Herza František, Kašparová Milada
83 let Borková Blažena, 
 Dvořáková Růžena, Tvrdý Jaroslav
82 let Bartáková Jana, 
 MVDr. Dynda Josef, Hořejší Věra
81 let Dlouhá Marie, Karoch Jiří
80 let Jarošová Marie
77 let Kukrálová Anna, Sokolová Marie
76 let Košatová Jana

+FRANTIŠEK KŘIŽÍK 
ZVOLEN NEJVĚTŠÍ 
OSOBNOSTÍ TÁBORA 

+ UKLÍZELI JSME 
BŘEHY LUŽNICE

Břehy řeky Lužnice v okolí Bechyně 
„patřily” dne 8. a 15. 2. dětem z rybářského 
kroužku místní organizace, jejich rodičům 
a  kamarádům. Pod vedením Radka Svobo-
dy se v rámci výuky děti učí nejen rybářský 
řád a rybolovnou techniku, ale i jak se chovat 
v přírodě, jak ji chránit a jak se o ni starat. 
První venkovní akce letošního roku měla za 
cíl uklidit břehy Lužnice od zapomenutých 
odpadků. Všichni jsme vyrazili v 9 hodin od 
rybárny vyzbrojeni rukavicemi a igelitovými 
pytli. Sbírání odpadků bavilo dospělé 
a  hlavně děti, které pojaly celou akci 
vyloženě sportovně a mezi sebou závodily, 
kdo dřív naplní svěřený igelitový pytel. První 
den jsme vyrazili od horního mlýna směrem 
proti proudu řeky, druhý den jsme čistili úsek 
od Zářečí k jezu u Červeného mlýna. K nej-
větším „úlovkům“ patřily pneumatiky z aut 
a  motorek, dva deštníky a uhlák. Z ostatních 
nálezů se nejvíce objevovaly plastové 
a  skleněné lahve. Celkem jsme od řeky 
odvezli patnáct velkých pytlů odpadků, které 
zaplnily dvě korby našeho rybářského auta. 
Oba dva dny nám přálo počasí, díky kterému 
jsme na závěr každé akce mohli pro děti 
připravit oblíbené opékání buřtů. 

Poděkování patří všem účastníkům, 
dětem, a jejich rodičům za podporu a hlavně 
Radku Svobodovi, vedoucímu rybářského 
kroužku, za perfektně připravenou akci, 
kterou si užili jak děti, tak dospělí.

Josef Svoboda
předseda místní organizace

V sobotu 15. února 2020 se konal 
v  Táboře Výroční ples města, které slaví 
600 let od svého vzniku. Na plese byla 
vyhlášena anketa O 12 největších osob-
ností Tábora, která probíhala v srpnu až září 
minulého roku. Vítězem se stal vynálezce 
František Křižík, který je spjat i s Bechyní. 
Mezi Táborem a Bechyni realizoval v roce 
1903 první elektrifikovanou trať. Jeho pra-
vnučka Jana Schmausová Vydrová byla 
pozvána na ples jako čestný host, o anketu 
se čile zajímala a z výhry svého slavného 
předka byla nadšena.

JS 

+ INFORMACE 
O PŘÍPRAVĚ NOVÉHO 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 
BECHYNĚ

V současné době je na úřední desce 
města Bechyně vyvěšena vyhláška o zve-
řejnění návrhu územního plánu Bechyně.

Návrh územního plánu je vystaven 
k  veřejnému nahlédnutí v úředních 
hodinách:

ź u pořizovatele, tj. na odboru 
rozvoje Městského úřadu Tábor

ź na Městském úřadu Bechyně, č. 
dveří D 04 (domeček)

Dále je návrh územního plánu vysta-
ven na internetové adrese města Tábor 
a  města Bechyně:

ź http://www.taborcz.eu/uredni-
deska/2/p1=65590

ź http://www.taborcz.eu/novy-uzemni-
plan-bechyne/d-69374/p1=66234

ź www.mestobechyne.cz

v termínu 
od 20. ledna 2020 do 6. března 2020.

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné 
vyhlášky může každý uplatnit u pořizo-
vatele své písemné připomínky k návrhu 
územního plánu. 

Ing. Jarmila Kukrálová

!
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+ KRÁTCE 
Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
5. ÚNORA 2020

ź Schváleno odkoupení části pozemku 
p.č. 2109/5 v k.ú. Bechyně, od společnosti 
České dráhy, a.s. Jedná se o komunikaci 
mezi kulturním domem a vlakovým nádra-
žím.

ź Zastupitelstvo rozhodlo o záměru 
prodeje pozemku p. č. st. 31 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 27 m2 a podílu 
o  velikosti id. 880/1000 na stavbě technic-
kého vybavení (budova bývalého vodojemu 
bez čp. a č. ev.) postavené na pozemku p. č. 
st. 31, vše v k. ú. Senožaty u Bechyně. 
Stavba vodojemu je ve spoluvlastnictví obcí 
sdružených ve Vodárenském sdružení 
Bechyňsko.

ź Schválen záměr podání žádosti o do-
taci na projekt „Rekonstrukce a modernizace 
školních hřišť dvou základních škol v Bechy-
ni“ do programu MMR ČR „Podpora obnovy 
sportovní infrastruktury MMR 2020“. Re-
konstrukce hřišť by měla být realizovaná 
v  roce 2021. Celková hodnota nákladů 
projektu činí 6 025 425,- Kč, max. dotace ve 
výši 60% nákladů.

ź Schváleno poskytnutí dotace:

§ Hasičskému záchrannému sboru 
Jihočeského kraje ve výši 40.000 Kč na 
vybavení a výcvik jednotky požární ochrany 
HZS JčK ÚO Tábor.

§ Tělovýchovné jednotě JISKRA 
Bechyně ve výši 100.000 Kč na práci 
s  mládeží, opravu osvětlení haly a na 
částečné krytí nákladů oddílu.

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

(fs)

+ INFORMACE 
K PODÁNÍ DAŇOVÉHO 
PŘIZNÁNÍ K DANI 
Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH 
OSOB ZA ROK 2019

Poplatníci daně z příjmů mají povin-
nost podat daňové přiznání za rok 
2019 nejpozději 1. dubna 2020. Tento 
den je zároveň posledním dnem lhůty 
pro úhradu daně. Daňové přiznání lze 
podat osobně, poštou nebo elektro-
nicky.

I v letošním roce budou pracovníci 
Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Územního pracoviště v Táboře vybírat 
daňová přiznání a poskytovat informace 
potřebné pro jejich vyplnění v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Bechyni

ve dnech  18. 3. 2020 (středa) 
  a 25. 3. 2020 (středa) 
  od 13.00 do 16.30 hodin. 

Tiskopisy daňových přiznání k dani 
z  příjmů jsou na Městském úřadu v Bechyni 
k  dispozici. Připomínáme, že zde nebude 
možné daň zaplatit v hotovosti, ale platbu 
lze provést na pobočkách České pošty 
poštovní poukázkou nebo bez transakčního 
poplatku tzv. „daňovou složenkou“, v hoto-
vosti na vybraných územních pracovištích 
nebo bezhotovostním převodem na účet 
správce daně č. 721-77627231/0710, 
variabilní symbol rodné číslo poplatníka.

Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání 
daňového přiznání na Finančním úřadě pro 
Jihočeský kraj, Územním pracovišti 
v  Táboře, mohou využít rozšířené úřední 
hodiny. Územní pracoviště bude plně 
otevřeno pro veřejnost:

od 16. března 2020 do 20. března 2020
 pondělí a středa 
 8.00–17.00 hodin 
 úterý a čtvrtek 
 8.00–15.30 hodin 
 pátek 
 8.00–14.00 hodin

od 23. března 2020 do 31. března 2020 
 v pracovních dnech 
 od 8.00 do 17.00 hodin
ve středu 1. dubna 2020 
 od 8.00 do 18.00 hodin.

Poplatníci mohou komunikovat s fi-
nančním úřadem i elektronicky. 

Podání daňového přiznání (včetně jeho 
příloh) lze učinit buď prostřednictvím 
aplikace Elektronická podání pro Finanční 
správu na , kde www.daneelektronicky.cz
jsou veškeré informace potřebné k vyplnění 
a podání daňového přiznání, nebo přes 
datovou schránku. Podání je možné 
elektronicky odeslat kdykoliv bez ohledu na 
úřední hodiny. 

Finanční správa upozorňuje, že pokud 
má daňový subjekt nebo jeho zástupce 
zpřístupněnu datovou schránku nebo 
zákonem uloženou povinnost mít účetní 
závěrku ověřenou auditorem, je povinen 
podat daňové přiznání pouze elektronicky. 

Více informací najdete na internetových 
stránkách Finanční správy
( ).www.financnisprava.cz

+ODPADY 
PODNIKATELŮ

Problematika nakládání s odpady práv-
nických a fyzických osob oprávněných k pod-
nikání byla v minulých letech již několikrát 
řešena. Bohužel si i nadále mnoho podnika-
telů neuvědomuje své povinnosti vyplývající 
ze zákona 185/2001 Sb., o odpadech 
a  o změně některých dalších zákonů (dále 
jen „zákon o odpadech“) a s tím spojené rizi-
ko až statisícových sankcí za jejich neplnění. 
Chci proto připomenout jejich základní po-
vinnosti z hlediska zákona o odpadech a rov-
něž varovat před možnou pokutou, předev-
ším od České inspekce životního prostředí.

Je obecné pravidlo, že v případě přestě-
hování se do rodinného domku si zřídíme 
popelnici na nové adrese. Ne všichni vědí, 
že obdobné pravidlo platí ze zákona také 
u založení podnikatelské činnosti a s tím 
souvisejícím zřízením provozovny, ve které 
svou činností v menším či větším množství 
produkujeme odpady. Někdo možná 
namítne, že při své činnosti produkuje 
zanedbatelné množství odpadu, které si 
v  malém pytlíku vozí domů a vhazuje do své 
soukromé popelnice, a tak popelnici na 
odpad ze své činnosti nepotřebuje. Opak je 
však pravdou.

Dle zákona o odpadech každá právnická 
či fyzická podnikající osoba, při jejíž činnosti 
vznikají odpady, se řadí mezi původce odpa-
du a platí pro ni pravidla daná zákonem. 
Původci jsou tedy i živnostníci (například 
provozovatelé restaurace, kadeřnice, ob-
chodníci, osoby poskytující ubytování 
apod.). Právnické osoby a podnikatelé vždy 
odpovídají za odpad, který vyprodukují.

Každý původce odpadu je proto povinen 
dle § 16 zákona o odpadech splnit hned 
několik povinností, např. odpady zařazovat 

a  shromažďovat utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií, zajistit přednostní využití 
odpadů, odpady převést do vlastnictví pou-
ze osobě oprávněné k jejich převzetí, 
ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů, za-
bezpečit odpady před nežádoucím znehod-
nocením, odcizením nebo únikem a další. 
Pokud v souvislosti s podnikatelskou čin-
ností vzniká nebezpečný odpad, je původce 
odpadu povinen mít uzavřenou písemnou 
smlouvu na likvidaci tohoto odpadu s opráv-
něnou firmou.

Původci odpadů, kteří produkují odpad 
podobný komunálnímu, mohou proto svůj 
odpad předat sebou zvolené odpadové 
firmě, anebo mohou na základě smlouvy 
s  městem Bechyně využít systému zavede-
ného městem pro nakládání s komunálním 
odpadem. Od této volby se pak odvíjí další 
povinnosti podnikatelů. Jestliže si živnostník 
vybere vlastního odběratele, musí si objed-
nat dle svých potřeb (v závislosti na tom jaký 
odpad jako podnikatel produkuje) příslušnou 
službu, převážně vždy se jedná o nádobu na 
směsný komunální odpad a pak podle 
potřeby o nádoby na využitelné složky 
(papír, plasty, sklo apod.). V případě, že se 
podnikatel zapojí do obecního systému na 
základě písemné smlouvy s městem Bechy-
ně, má právo využívat počet zaplacených 
nádob na směsný odpad a může využívat 
i  nádoby na separovaný komunální odpad 
(papír, plasty, sklo), které jsou určené i pro 
fyzické osoby v rámci služby města ob-
čanům. Nemá však právo využívat služeb 
sběrného dvora.

V případě produkce jiných druhů odpadů 
než je odpad komunální, např. nebezpečný, 
stavební, bioodpad, gastroodpad, nábytek 
apod., jsou si původci povinni pro každý druh 
odpadu zajistit likvidaci zvlášť. Často chtějí 
sběrný dvůr k uložení odpadů využít i ře-
meslníci provádějící údržbu či opravy v by-
tech. Vězte, že tento odpad je odpad 
řemeslníků a ne obyvatele či majitele bytu, 
ať už se to týká malování bytu nebo třeba 
nové koupelny, pokud si tuto činnost nedě-
láte sami. Sběrný dvůr v Bechyni není určen 
pro odpad pocházející z podnikatelské 
činnosti. 

LB
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KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

VESELE DO 
SVĚTA VOLÁM, 
POLNICE 
SLYŠÍTE HLAS. 
VÍTĚZÍ 

MYŠLENKA DOBRÁ, 
JUNÁKŮ NADEŠEL ČAS…

Jak již bylo avizováno, letní sezóna v mu-
zeu se ponese v duchu oslavy 100 let 
skautingu v Bechyni (plánujeme i brožuru). 
Voláme všechny generace skautů, hledejte 
fotografie, pište vzpomínky a hlavně, co 
nejdříve kontaktujte pracovníky muzea ke 
společnému rozhovoru, pomůžete tak svými 
informacemi uchovat historii místních skautů 
pro další generace. Pokud můžete, šiřte 
informaci o slavnostním zahájení výstavy 
a  možném setkání skautů nejrůznějších 
generací dál. Toto by mělo proběhnout první 
víkend v červenci, právě v rámci otevření 
výstavy k výročí 100 let skautingu v Bechyni. 
Bližší informace budeme sdělovat postupně.

   

JJ

    
100 LET 
SKAUTINGU 
V BECHYNI 
(1920–2020), 
POČÁTEK 
HNUTÍ VE 
SVĚTĚ

Velice podrobně se historii skautování 
v Bechyni věnovala paní A. Plachtová, a to 
ve zpravodaji 12/2007 a v následujících 
číslech, ten je k dispozici v elektronické 
podobě na www.mestobechyne.cz. Můžeme 
si vzhledem k plánované oslavě 100 let 
skautů v Bechyni opět shrnout důležité 
momenty v jednotlivých obdobích jejich 
působení jak zde, tak v celém státě. Tato 
období jsou charakteristická tím, že se v nich 
střídaly éry svobody a rozkvětu skautingu 
s  obdobími ilegality, potažmo dokonce per-
zekuce. 

Zjednodušeně řečeno, skauting z Anglie 
do Čech „přivezl“ Antonín Benjamín Svojsík, 
který se inspiroval myšlenkami sira Roberta 
Baden-Powella. Tento důstojník armády 
britského impéria se úspěšně účastnil 
Búrské války vedené v dnešní Jihoafrické 
republice. Od příruček pro průzkumníky 
vedla cesta k prvnímu pokusnému táboru na 
ostrově Brownsea asi s dvaceti hochy. Tento 
rok konání (1907) je považován za počátek 
skautingu, o rok později vznikla příručka 
Scouting for Boys. Hnutí se šířilo bleskovou 
rychlostí a s nadšením dál. Podobné myš-
lenky rozvíjel na půdě Spojených států 
amerických Ernest Thompson Seton. Ten se 

inspiroval více v ideálu života v přírodě po 
vzoru indiánů apod., jeho cesta nakonec 
směřovala k založení hnutí lesní moudrosti – 
woodcraftu, nicméně opakované překlady 
jeho knih ovlivňovaly kdekterého českého 
chlapce v průběhu celého následujícího 
století. Český skauting ovlivnily také myš-
lenky a práce Miloše Seiferta, ten se později 
více přiklání k Setonovi narozdíl od Svojsí-
kova hnutí a zakládá Ligu woodcraftu (1922) 
v Čechách. Za zmínku zde stojí proto, že 
svůj život dožil v Bechyni a je pohřben na tzv. 
starém hřbitově. A. B. Svojsík vydal v roce 
1912 knihu Základy junáctví a také v létě 
tohoto roku zkouší táboření s dětmi. Slovo 
skauting označující dnes celosvětové hnutí, 

Rok 1936, Schusswohl V.

Ernest Thompson Seton (Wikipedie)

Prof. Antonín B. Svojsík (Wikipedie)

Miloš Seifert 1917 (woodcraft.cz)

Robert Baden-Powell (Wikipedie)



+ZAHÁJENÍ 
TURISTICKÉ SEZÓNY 
V MUZEU, 
OPĚT SPOUŠTÍME 
BAZAR

Zároveň se zahájením sezóny v dubnu 
(4. 4. od 15 hod – otevření výstavy Bechyň-
ské veduty a výstavy restaurovaných plastik) 
spustíme opět bazar na podporu restauro-
vání děl ze sbírky muzea. Na záchranný 
zásah čeká obraz, který vyobrazuje koru-
nování Panny Marie. Jedná se o dílo větších 
rozměrů (120×187 cm) se vzácným vyobra-
zením svaté Boží Trojice, je datován do roku 
1640. Pro jeho opravu byla odhadnuta 
investice 76 935 Kč. Přispět lze přímo, 
finančně, do sběrné kasy v muzeu. 

Dále přijímáme též starožitnosti, suve-
nýry, knihy, nevyžádané dary apod. do 
improvizovaného bazaru. Pokud se pak 
něco z bazaru někomu líbí, může vložit do 
kasičky libovolný příspěvek. 

JJ

AŽ SE JARO 
ZEPTÁ, CO SE 
DĚJE V 
INFOCENTRU 
V ZIMĚ

Po zimě nezimě je tu jaro a my se na něj 
těšíme s vámi. Přes zimu jsme pro vás 
připravovali letáky a mapy, které jsme 
zaktualizovali, abyste nám nezabloudili. 
Zazimovaná elektrokola jsme poslali na 
kontrolu a očekáváme jejich brzký návrat. 

V dubnu se v Městském muzeu koná 
výstava Jiřího Trnky „Bechyňské veduty 
v  barevné grafice a akvarely, oleje, pastely“, 
ke které vydáváme i sérii pohlednic. 
Umělecké pohlednice s bechyňskou téma-
tikou tak rozšíří nabídku zboží v infocentru 
pro tento rok.

Divokým větrům podlehl náš banner 
v  parku, ale my jsme tu stále pro vás a rádi 
vám zodpovíme jakýkoliv dotaz. 

-joma-

jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a 
mladých lidí pochází z anglického scout – 
zvěd, průzkumník. Český skauting byl 
známý tím, že inspiraci u původních 
ideových zakladatelů adaptoval svým 
způsobem na naše prostředí. O tom svědčí 
používaný výraz Junák (organizace Junák – 
český skaut, z. s.), odkazující se na 
slovanskou mytologii. 

Do Čech přišel skauting v předvečer 
první světové války. Obecně bylo cílem 
zavádění skautingu vytváření protiváhy 
městskému životu, a to formou nekonfor-
mního pobytu v přírodě spojeného s ná-
cvikem soběstačnosti ve všech oblastech. 
Mladý chlapec měl tak první příležitost odejít 
z řádu rodiny a církve a trávit volný čas 
vlastní aktivitou. K tomu sloužila fyzická 
práce, morální a duchovní růst, otužování 
a  získávání různých poznatků. Pro vznik 
skautingu byla příznivá situace také v tom, 
že v té době česká společnost začala 
projevovat zvýšený zájem nejen o francouz-
skou, ale také o anglickou kulturu a objevily 
se první knihy o přírodě a zvířatech, zejména 
zmíněné povídky E. T. Setona.

Jak bylo již uvedeno, v Bechyni byl 
založen skauting jako jeden z odborů míst-
ního Sokola v roce 1920. O vznik organizace 
Baden – Powelových skautů v Bechyni se 
přičinili Vlastimil Schusswohl, Josef Slavík, 
Pravoslav Sovák, a to v roce 1920. Klubovny 
se nacházely nejprve v propůjčených třídách 
ve škole, na různých půdách a v kůlnách, až 
později v domě v Dlouhé ulici, na zámku, 
v  budově dnešního muzea. Bylo třeba najít 
systém práce, upevnit své ideje a postavení 
na maloměstě. 

JJ

Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

ź sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně 
v každé době,

ź plnit povinnosti vlastní a zachovávat 
zákony skautské,

ź duší i tělem být připraven pomáhat vlasti 
a bližním

ź (dobrovolné ... k tomu mi dopomáhej 
Bůh).

M Ě S T S K É  M U Z E U M 
v Bechyni přijme brigádníka 
na pozici edukačního průvodce k výstavě 
o lesní moudrosti a skautingu (na základě 
DPP., min. vzdělání SŠ, vhodné pro 
studenty VŠ pedagogického zaměření). 

Práce by byla vykonávána během 
předem vzájemně smluvených prázdni-
nových víkendů a v září a říjnu letošního 
roku ve dnech dle dohody. 
Bližší informace: 
muzeum@kulturnidum.cz, 774 911 067. 

+HOLIDAY WORLD 2020 
VE ZNAMENÍ SRDCE

Ve dnech 13.–16. 2. 2020 se v pražských 
Letňanech uskutečnil veletrh cestovního 
ruchu Holiday World a Region World.

Bechyně krom své malebnosti předsta-
vila novou certifikovanou pěší trasu, která se 
ocitla na seznamu nejlepších stezek Evropy 
Leading Quality Trails Best of Europe tři , a 
poutní stezky propojující hlavní poutní cíle – 
Klokoty, klášter Milevsko a klášter Bechyně.  
Jihočeský stánek se prezentoval novým 
mottem „Jižní Čechy opravdová láska“, 
protože zamilovat se do jižních Čech jde tak 
snadno. Motiv srdce nás tak bude provázet 
následujícími roky na všech možných 
piktogramech. 

Mgr. Štěpán Ondřich
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+PERLENÍ 2020

Otevřené setkání amatérských divadel-
ních souborů, Bechyňské Perlení, které se 
tradičně koná na přelomu ledna a února, se 
letos přehouplo do druhého čtvrtstoletí své 
existence. Nabídka představení od souborů 
z různých koutů republiky byla opět pestrá 
a  potvrdila, že o neprofesionální divadelní 
aktivity je stále zájem na straně tvůrců 
i  diváků.

Kromě samotných představení byla sou-
částí programu i „povídání o viděném“, na 
nichž si mohli hrající soubory vyslechnout 
reflexe od diváků, divadelních kolegů a lek-
torů (Vladimír Zajíc a Petr Toman) a tuto 
zpětnou vazbu případně využít ve své další 
tvorbě. Formulování postřehů, dojmů a ná-
zorů na představení bylo také příležitostí pro 
diskutující rozvíjet schopnost analyzovat di-
vadelní tvar a jeho působení na vlastní 
vnímání.

Páteční večer zahájil domácí DS Lužnice 
inscenací KarlaVontroby Srdce pro krále. 
Její předlohou byl příběh z antické mytologie 
o králi Admetovi a jeho ženě Alkéstis, který 
zdramatizoval Artur Marya Swinarski ve hře 
Alcestin návrat. Děj Srdce pro krále je 
přesazen do současnosti v nejmenované 
konstituční monarchii a nabídl převážně 
tragikomické situace odvíjející se od úvodní 
zápletky královnina zmrtvýchvstání, v nichž 
se postupně odhalují skutečné charaktery 
jednotlivých postav. Jistým úskalím se jevilo 
značně široké žánrové rozpětí – od antické 
tragédie, přes pohádku (či telenovelu?) až 
po černou crazy komedii – což kladlo na 
herce (i diváky) nemalé nároky.

Pražské Divadlo Refektář navázalo 
komedií Majky Kotisové Co není přece je 
podle hry Ludvíka Aškenázyho. Je-li král 
neomylný, je v případě omylu potřeba 
upravit realitu tak, aby se jednalo o pravdu. 
V  této „umělecké a tvůrčí“ práci vyniká ba-
ronka von Vraždová (v jemně ironickém 
podání Jindřišky Netrestové), která neváhá 
držet státní soukolí v chodu za jakoukoliv 
cenu – kromě přiznání chyby. O absurdní 
komické situace nebylo nouze a inscenaci 
lze též ocenit coby komentář k naší součas-
nosti, v níž mocní tohoto světa bezostyšně 
označují černou za bílou či naopak, jak se jim 
zrovna hodí.

Sobotní dopoledne patřilo Divadelnímu 
spolku při N. K. N. Jemnice s inscenací 
Marca Camolettiho: Na správné adrese. 
Diváci mohli zhlédnout rozvernou komedii 
postavenou na nedorozuměních vznikají-
cích, když si čtyři ženy obývající společný byt 
nezávisle na sobě podají rozdílné inzeráty a 
následně se potkávají se zájemci, čtyřmi mu-
ži, ovšem v poněkud „nesprávném“ pořadí…

Odpolední program otevřel Ochotnický 
spolek ŽUMPA z Nučic jednoaktovou 
tragikomedií Jakuba Kolára Klub, která 
nabídla sondu do mužské povahy a slabostí 
v surrealistickém prostředí „bašty malomoc-
ných, klubu odhozených mužů“. Herecká 
studie pro dva protikladné mužské typy, jimž 

zdatně sekundoval formálně přesný stevard, 
byla neokázalým a příjemným komorním 
počinem, který mohl v pozitivním smyslu 
asociovat Sartreovo S vyloučením veřejnosti 
či antiutopický film Humr.

DS Bezchibi Brtnice se prezentoval hu-
dební komedií Heleny Eliášové We Are the 
Talents, která si kladla za cíl především 
pobavit diváky – na účet hudebních ta-
lentových soutěží. Protagonistkami show 
byla šestice finalistek představujících „proto-
typy“ lidí, kteří se do talentových soutěží 
hlásí, doplněných karikaturou sexuchtivého 
moderátora. Převážná část stopáže byla 
věnovaná písním (z playbacku) a paro-
dickým dialogům s moderátorem; k nahléd-
nutí pod povrch načrtnutých posta vči jejich 
osudů diváci příležitost nedostali.

DS Náplavka z Lysé nad Labem přivezl 
inscenaci To jsme my! Náplavka grotes-
que, volně inspirovanou divadelními scén-
kami P. H. Camiho, kterou do autorského 
scénáře převedl Jan Burda. Výraznou 
složkou inscenace byl jevištní pohyb (soubor 
se nechal inspirovat hereckou metodou 
„Jacques Lecoq“) a také vynikající živá 
kapela doprovázející sérii černohumorných 
až surrealistických minikomedií.

Pražský DS Amartum přispěl detektivním 
příběhem se zpěvy Zločin v přístavní krč-
mě z pera Vlastimila Neklapila, autora a re-
žiséra v jedné osobě. Děj se odehrává 
v  osamělé krčmě na odlehlém ostrově, v níž 
se nedobrovolně schází malá skupinka 
hostů – a kdosi začíná vraždit. Dílčí osudy 
jednotlivých postav sledujeme až do finále, 
kdy dojde na takřka „poirotovské“ objasňo-
vání. Ovšem jak se ukázalo, potřebné indicie 
nebyly v průběhu sděleny, následkem čehož 
hra místo logického uzavření „případu“ 
skončila spíše popisem událostí, které diváci 
neviděli.

Přehlídku završil DS Tyl Říčany hořkou 
komedií Michaela McKeevera Neběhej 
s  nůžkama v ruce. Hra současného ame-
rického dramatika vypráví o muži, kterému je 
diagnostikována závažná nemoc, a proto 
odjíždí, aby se uchýlil do ústraní. Nečeka-
ným „sparring partnerem“ se mu stane 
podivný stopař, s nímž se rozhodne svůj 
život rekapitulovat a sepsat paměti. Osud ho 
přivádí do opuštěného motelu, kde se 
setkává s mladou vdovou, a příběh o smyslu 
života, lásce a smrti nabere nové obrátky. 
Jednoznačným kladem inscenace bylo ma-
ximální herecké nasazení a režijní uchopení 
nelehkého a potenciálně sentimentálního 
tématu.

PT

+VÝSTAVA K 60. 
VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
LMK SKONČILA

V letošním roce slaví Leteckomodelářský 
klub v Bechyni 60 let svého trvání. Členové 
klubu se rozhodli ve spolupráci s Kulturním 
střediskem uspořádat výstavu svých prací 
a  ukázat tak veřejnosti průřez své činnosti. 
Výstava měla být hlavně inspirací pro 
mládež a rodiče k možnosti trávení volného 
času. 

Za 60 let existence našeho LMK urazil 
technický pokrok kus cesty. Začátky činnosti 
byly ve znamení volných modelů stavěných 
převážně ze dřeva, balzy a překližky. Později 
se začaly objevovat první vlaštovky ovládání 
modelů na dálku pomocí radiových vysílačů. 
80. léta byla již ve znamení RC souprav 
s  proporcionálním ovládáním. A v současné 
době vládnou v systému řízení modelů 
programovatelné digitální systémy nabíze-
jící nesčetné množství funkcí zajišťující 
bezpečné a komfortní ovládání modelů. 
Tímto vývojem prošel i náš klub leteckých 
modelářů. Výstava nabídla to nejlepší, co se 
dneska u našich modelářů v Bechyni na-
chází a s čím také létají. Dnes, kdy je akutní 
nedostatek zručných a šikovných rukou, 
měla být výstava pobídkou i pro ty, kteří si 
myslí, že se dá vše koupit a nemusí tím 
pádem přiložit ruku k dílu. Značná část 
modelů byla vlastním dílem jednotlivých 
modelářů, což svědčí o jejich šikovnosti, 
trpělivosti a erudici. Škoda jen, že v dnešní 
době mezi nastupující generací nenachází 
své následovníky. 

V rámci výstavy bylo uskutečněno za 
tónů Vltavy více jak sto letových ukázek 
halových modelů ve velkém sále, které 
předváděl náš předseda klubu pan Kučera 
a  pan Ing. Roman Adam. Proběhly i dětmi 
oblíbené soutěže s házedýlky. 

Návštěvnost se po uveřejnění reportáže 
Jihočeskou televizí navýšila tak, že jsme to 
ani neočekávali. Jihočeský rozhlas natočil 
několik rozhovorů s pořadateli i návštěvníky. 
Celkem jich na výstavu zavítalo na 900. 
Děkujeme tímto všem, kteří přispěli dobro-
volným vstupným. Závěrem lze tedy kon-
statovat, že zájem veřejnosti byl nad 
očekávání a že se výstava vydařila. 

Děkujeme všem, personálu KSMB, mo-
delářům a ostatním, kteří se podíleli na 
zdárném průběhu této akce. 

Letu zdar!
Členové LMK Bechyně

XXV. ročník
B E C H Y Ň S K É
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ST 4. 3.  MAŠKARNÍ HERNA
9.00 – 11.00 hodin / RC Hrošík

ST 4. 3.  KLÁRA PAVLOVCOVÁ, DANA 
  VOSTOVÁ, MIROSLAV MARTÍNEK 
  – ilustrace, grafika a linoryt
Vernisáž v 16 hodin / Galerie Galvína

ST 4. 3.  RADŮZA S KAPELOU
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 280 a 350 Kč
Uslyšíme průřez dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z nového 
alba Muž s bílým psem (říjen 2018), ale i písničky z prvních desek. 
Radůza se zvládne doprovodit na několik hudebních nástrojů, její 
zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy.

Předprodej v kanceláři KD, v Městské knihovně, Městském 
informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

PÁ 6. 3.  TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 5. lekce
19.00 hodin / Velký sál KD 

SO 7. 3.  POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
9.00 – 10.00 hodin / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou

SO 7. 3.  ZLATOVLÁSKY
10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Neposlechnout příkaz krále se nevyplácí, ale můžete porozumět 
řeči zvířat. Někdy je lepší nevyzradit tajemství, protože tím můžete 
ublížit někomu, koho máte rádi. Dvě loutkové pohádky o Zlato-
vlásce pro celou rodinu.
Hraje: Divadlo Lokvar

NE 8. 3.  JITEX 70 – KRÁTKÝ PROGRAM
Od 15.00 hodin / Přísálí KD / Vstupné 30 Kč
V rámci plánovaného ukončení výstavy JITEX 70 v Městském 
muzeu (20. 3. 2020) Vás zveme na krátký program – přednášku 
k  tématu (autorů výstavy z Prácheňského muzea v Písku) a malou 
módní přehlídku. Chceme připomenout též historii pobočky n. p. 
Jitex v Bechyni. Přijďte s námi posedět, zavzpomínat. 

ST 11. 3.  PIJEME KÁVU 
  S PAVLEM BRANDEJSEM
18.00 hodin / RC Hrošík / Vstupné 50 Kč
Povídání s autorem knih z historie našeho města na téma „Zmizelá 
Bechyně potřetí: Stavěli i bourali“. O proměnách vzhledu Bechyně 
v  uplynulých dvou stech letech, tak jak se zachovaly na starých 
fotografiích. Doporučujeme včasnou rezervaci na e-mail: 
info@rodacibechyne.cz nebo na telefonu 736 640 157. 

KULTURNÍ
ÚT 17. 3.  CAVEWOMAN
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč

Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat 
na volné pokračování kultovní one man show Caveman. 
Poslední vstupenky jsou ještě stále k dispozici v kanceláři KD, 
v  Městské knihovně, Městském informačním centru a on-line na 
www.kulturnidum.cz a www.ticketportal.cz.

ST 18. 3.  CAMERA OBSCURA – PAVEL TALICH
Vernisáž v 19.00 hodin / Galerie 2+1 

PÁ 20. 3.  TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 6. lekce
19.00 hodin / Velký sál KD 

PÁ 27. 3.  TANEČNÍ PRO VŠECHNY – 7. lekce
19.00 hodin / Velký sál KD 

PÁ 27. 3.  KONCERT KAPEL TOMÁŠ PALUCHA
  A MAGGA GINCO
Od 19.30 hodin / Kino / Vstupné dobrovolné
Tomáš Palucha – alternative rock (Praha), Magga Ginco – Heavy 
psych/stoner rock (Bechyně).
Pořádá Vendy a Standa ve spolupráci s KSMB.

PŘIPRAVUJEME

PÁ 3. 4.  NOC S ANDERSENEM
17.00 – 20.00 hodin / Městská knihovna / Pro děti 7–12 let
Tentokrát nabízíme zábavné ODPOLEDNE plné úkolů, soutěží 
a  pohádek, kterými bychom chtěli oslavit 15. výročí vzpomínání na 
spisovatele H. CH. Andersena v Bechyni. Pokud chcete přijít, 
zastavte se do konce března pro bližší informace v knihovně!

PÁ 3. 4. – SO 4. 4.  BECHYŇSKÉ JARO
Jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a reci-
tačních kolektivů – XXVIII. ročník 

SO 4. 4.  ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY 
  V MĚSTSKÉM MUZEU
Od 15.00 hodin / Městské muzeum / Vstup zdarma
Otevíráme výstavu restaurovaných plastik světců aj. předmětů ze 
sbírek muzea (výstavou vás komentářem provede restaurátor), 
zároveň bude možné shlédnout prodejní výstavu obrazů pana 
Stanislava Trnky, Bechyňské veduty v barevné grafice, oleje, 
pastely, akvarely.

ÚT 21. 4.  JOM HA-ŠOA
14.00 hodin / Parčík u židovského hřbitova
Čtení jmen obětí holocaustu.

ČT 23. 4.  OLYMPIC 
  PERMANENTNÍ TOUR 2020
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 590, 650 a 690 Kč
Jedinečný koncert nestárnoucí legendy české hudební scény.

VYPRODÁNO
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NOVÝ START
Pomoc nezaměstnaným osobám 
k bezproblémovému návratu na pracovní trh

ÚVODNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE
Středa 4. března od 14.00 hodin / Klubovna KD /

Určeno pro:  osoby v evidenci úřadu práce
  pracující osoby, které hledají nové zaměstnání
  maminky na rodičovské dovolené

Nabízíme rekvalifikační kurzy, řidičské průkazy, poradenství s od-
borníky, osobnostní rozvoj, hlídání dětí během vzdělávání a proplá-
cení jízdného do Bechyně.

Zájemci kontaktujte Bc. Lenku Bečkovou na telefonu 723 449 409 
nebo přes e-mail: centrummilisek@email.cz.

Projekt je financovám s ESF – OP Zaměstnanost prostřednictvím 
MAS LUŽNICE

POHYBOVÉ AKTIVITY

SM SYSTÉM
Pondělky / 18.00–19.00 hodin / a úterky / 8.30–9.30 hodin / 
do 17. března, Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým 
lanem vhodná pro každý věk. Komplexní systém péče o pohybový 
aparát, funkci vnitřních orgánů a celkové zpevnění těla.
Informace M. Bambasová, tel. 608 223 271.

JÓGA 50 PLUS 
Úterky / 8.30–9.30 hodin / 9.45–10.45 hodin/ RC Hrošík / 
Lekce 80 Kč
Důraz je kladen na pomalé provádění pohybů, uvolnění kloubů 
a  svalů. Naučíme se správně dýchat a lépe se tak spojit se svojí 
životní energií. S sebou si prosím přineste podložku a deku.
Info Kristýna Topinková, tel. 731 584 824.

ZUMBA PRO DĚTI
Úterky / 16.30–18.10 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.

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 zlep-
šování 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.

KALENDÁR

www.kulturnidum.cz

BŘEZEN 2020

DLOUHODOBÉ AKCE

VÝSTAVY

GALERIE 2+1

CAMERA OBSCURA – PAVEL TALICH
Výstava přímých záznamů z camery obscury potrvá do 12. dubna.

MĚSTSKÉ MUZEUM

JITEX 70 (Dozvuky v Bechyni)
Jedná se o pokračování letošní výstavy Jitex 70 (výstavy k výročí 
založení národního podniku), která se konala v Prácheňském 
muzeu v Písku. Nyní v Bechyni představíme její část, např. postup 
zpracování bavlny, některé stroje, historii a fotografie z pobočného 
závodu zde v Bechyni, módu, kterou se podnik Jitex prezentoval.
Výstava potrvá do 20. března roku 2020. 

Stálá expozice, věnovaná místnímu regionu od pravěku až po 
20. stol., otevřena i během zimních měsíců podle pracovní doby 
informačního centra. Vstupné 40 a 30 Kč 

GALERIE GALVÍNA

KLÁRA PAVLOVCOVÁ, DANA VOSTOVÁ 
A MIROSLAV MARTÍNEK 
– ilustrace, grafika a linoryt

RC HROŠÍK

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

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

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky / 9.30–10.00 hodin děti 0,5–1 rok / 10.00–10.45 hodin 
děti 1–3 roky / RC Hrošík / 
Vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

KURZY, PŘEDNÁŠKY

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Čtvrtky / 16.00 hodin / Klubovna KD
Kroužek „ANGLIČTINA HROU“ pro školkové děti ve věku 3–7 let. 
Bližší informace Lenka Táchová, 
email: tachova.lenka@gmail.com, popřípadě tel. 605 111 802.

ASSESSMENT CENTRUM 
NANEČISTO – poradna
Hledáte práci nebo změnu? Je vám více jak 50 let? 
Máte zdravotní handicap nebo nedostatečné vzdělání? 
Čtvrtek 5. a 19. března / 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. 
Bližší informace Mgr. Alena Řezáčová, odborný poradce 
Assesment centra v Táboře a v Bechyni: 778 508 548, nebo 
prosperitapisek10@seznam.cz. 
Veškeré aktivity projektu jsou zdarma!!!
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KINO BECHYNE 
 www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně
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3. ÚTERÝ VE 20.00

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie – ČR, SR

Adaptace stejnojmenného bestselleru 
slovenské spisovatelky Evity Urbaníkové 

(Všechno nebo nic).
99 min, přístupný od 12 let, 100 Kč

6. PÁTEK V 17.00

FRČÍME
Animovaný / Komedie – USA

Snímek nás zavede do světa fantazie, ve 
kterém se představí dva elfští teenageři, 
kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, 

aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň 
kousek toho magického.

112 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

6. PÁTEK VE 20.00

NEVIDITELNÝ
Thriller – USA

Film Neviditelný není běžný horor 
s děsivým monstrem, lekačkami a 

občasnými dávkami humoru na 
odlehčení. Tohle je hodně temný příběh, 

který vás nenechá ani na chvíli 
vydechnout.

124 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 15 let, 130 Kč

11. STŘEDA VE 20.00

CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie – ČR

Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne 
zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu 
poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, 

rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit 
a učinit jí tak trochu netradiční návrh.
97 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

14. SOBOTA V 17.00

TLAPKOVÁ PATROLA: 
VŽDY VE STŘEHU
Animovaný – Kanada

Neohrožená Tlapková patrola znovu míří 
do kin, tentokrát v úplně novém a 

speciálním závodnickém filmu.
70 min, český dabing, přístupný, 110 Kč

14. SOBOTA VE 20.00

BLOODSHOT
Akční / Fantasy – USA

Ve snímku podle komiksového 
bestselleru ztvárňuje Vin Diesel vojáka 
Raye Garrisona, který byl zabit v boji a 

znovu oživen korporací RST jako 
superhrdina Bloodshot.

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

18. STŘEDA VE 20.00

3BOBULE
Komedie – ČR

Volné pokračování letní komedie z 
prostředí prosluněných moravských vinic.

100 min, mládeži přístupný, 130 Kč

21. SOBOTA V 17.00

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Pohádka / Fantasy – ČR

Aby princezna Ellena zachránila své 
království i sebe samotnou, musí v sobě 

nalézt odvahu a čisté srdce a jednou 
provždy se postavit dávné kletbě.
99 min, mládeži přístupný, 120 Kč

21. SOBOTA VE 20.00

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Horor / Thriller – USA

Po obrovském úspěchu prvního dílu se 
John Krasinski pustil do mnohem 

epičtějšího pokračování, v němž potkáme 
řadu nových charakterů, natolik odolných, 

že dosud dokázaly přežít.
98 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 130 Kč

25. STŘEDA VE 20.00

MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN
Rodinný / Akční / Komedie – USA

Povedená akční i rodinná komedie o tom, 
jak může dopadnout setkání agenta CIA 

jménem JJ, kterého hraje oblíbený 
drsňák s dobrým srdcem Dave Bautista 

(Strážci Galaxie) a devítileté Sophie, 
která odhalí probíhající tajnou operaci.

100 min, český dabing, mládeži 
přístupný, 130 Kč

28. SOBOTA V 17.00

LEDOVÁ SEZÓNA: 
ZTRACENÝ POKLAD

Animovaný / Komedie – USA
Lední medvěd a polární lumíci v exotické 

džungli? Proč ne, když to situace v 
animované komedii Ledová sezóna: 

Ztracený poklad vyžaduje!
111 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

28. SOBOTA VE 20.00

EMMA
Romantický / Komedie – Velká Británie

Adaptace nesmrtelné romantické klasiky 
Jane Austenové o dívce, která si tak 
dlouho zahrávala s city jiných lidí, až 

sama onemocněla citem nejzáludnějším, 
tedy láskou.

132 min, české titulky, přístupný, 120 Kč

KONCERT V KINĚ
Pořádá Vendy a Standa 
ve spolupráci s KSMB

27. PÁTEK V 19.30 HOD.

TOMÁŠ PALUCHA 
(ALTERNATIVE ROCK PRAHA) 

MAGGAGINCO 
(HEAVY PSYCH-STONER ROCK 

BECHYNĚ) 
Vstupné dobrovolné

OPĚT NOC 
S ANDERSENEM?

Celorepublikovou akci nocování s Ander-
senem vymyslely knihovnice dětského 
oddělení v Uherském Hradišti jako oslavu 
200. výročí narození spisovatele Hanse 
Christiana Andersena na podporu dětského 
čtenářství. Naše knihovna se připojila až 
v  roce 2005, kdy jsme zasadili před knihov-
nou Pohádkovník a užili si s dětmi netradiční 
večer plný her, soutěží a čtení. Pomáhaly 
nám tehdy skautky ze Sudoměřic, které 
patřily pod bechyňský oddíl. Jako mávnutí 
kouzelného proutku se zdá těch uplynulých 
15 let. 

Strom Pohádkovník nevydržel velká 
vedra posledních let a netradiční nocování 
na neobvyklém místě už není takovou 
vzácností. 

Letos chystáme změnu! Místo nocování 
v  pátek 3. dubna uspořádáme zábavné 
odpoledne pro děti od 7 let ve spolupráci se 
skauty v rámci oslav 100. výročí založení 
skautingu v Bechyni. Sraz v 17 hodin před 
knihovnou, předpokládaný konec ve 20 ho-
din! Poprvé tedy nenabízíme tištěné 
přihlášky, ale přesto bychom uvítali nahlá-
šení účasti vašich dětí, abychom měli 
představu o přibližném počtu účastníků. 
Bližší informace získáte v knihovně.  

Dovolte mi zavzpomínat na uplynulá léta, 
kdy se v knihovně přespávalo. Pro celkem 
187 nocležníků jsme vymýšleli zábavný, 
dobrodružný a snad i trochu tajemný nebo 
dokonce až strašidelný program. Bavilo nás 
to a děti snad taky! Pokaždé jsme si nejdříve 
povídali o životě a díle dánského pohádkáře 
Hanse Christiana Andersena, nezapomněli 
jsme na tvorbu českých spisovatelů Václava 
Čtvrtka, Ondřeje Sekory, Ivy Procházkové, 
Jana Drdy, Jaroslava Foglara, Františka 
Hrubína a dalších, kteří nám vždy nějak 
ovlivnili průběh celého večera. Na detektivy 
jsme se změnili, když jsme si četli ukázky 
z  knihy Vrťapka a prokletí zubu moudrosti. 
Plnili jsme zajímavé úkoly spolu s hrdiny 
Čtyřlístku. Historie jsme se dotkli návštěvou 
archeologické výstavy v městském muzeu, 
procházkou po starobylé Bechyni a výpra-
vou do podzemí františkánského kláštera. 
Mezi velmi oblíbenou činnost patřilo hledání 
schránek a plnění úkolů v přírodě. Lodě, 
šipky, kouzelné ubrousky, mumie, mrave-
niště, vlaštovky, leporela, maškarní masky, 
keramické misky, lampiony, drátoví brouci 
z  kamínků, hlavy skřítků, prstové loutky, 
papíroví ptáčci, to vše jsme si vyrobili! 
Zpracovali jsme v programu tradice Veli-
konoc a zajímavá byla beseda o hmyzu. 
Využívali jsme i shodného termínu divadelní 
přehlídky Jaro a účastnili se některých 
představení. Jen jednou jsme museli 
nocování zrušit z důvodu nemoci.

A tak i letos poděkujeme hlavním orga-
nizátorkám za dobrý nápad, který jsme 
převzali, a za památeční pohlednice, které 
nám každoročně posílají. Poděkování patří 
znovu i těm, kteří nám pomáhali!

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

   2. 3. Lázeňství v Bechyni
  – přednáška + film 14.30
   2. 3. Pránájáma, jak mysl mění hmotu 16.00
   2. 3. Záznam koncertu André Rieu 19.00
   4. 3. Rok na Blatech, film 14.30
   4. 3. Módní přehlídka, 2. patro Olga 19.00
   6. 3. Dietní zásady, přednáška 14.30
   9. 3. Mocný rod Rožmberků v již. Čech. 14.30
   9. 3. Pránájáma, vědomé dýchání
  – přednáška 16.00
   9. 3. Filmový večer 19.00
 10. 3. Exkurze SUPŠ v Bechyni 14.00
 11. 3. Pránájáma, jednoduché rady 
  pro zdraví 16.00
 11. 3. Filmový večer 19.00
 12. 3. NU SKIN, přednáška o život. stylu 15.00
 13. 3. Zvyky na Blatech, film 14.30
 16. 3. Schwarzenbergové a jižní Čechy 14.30
 16. 3. Pránájáma, jóga mysli, přednáška 16.00
 16. 3. Tibetský buddhismus 
  – přednáška + film 14.30
 17. 3. Léčíme přírodou, Karitol a rašelina 15.00
 18. 3. Pránájáma pro zdraví, přednáška 16.00
 18. 3. Přírodní léčivé prostř., přednáška 19.00
 20. 3. Dívka od Anapúrny
  – zdravý životní styl 16.00
 23. 3. Bechyňský františkánský klášter
  – přednáška 14.30
 23. 3. Pránájáma, meditace uzdravuje 14.30
 23. 3. Tajemství dávných léčitelů
  – přednáška 19.00
 24. 3. Exkurze SUPŠ v Bechyni 14.00
 24. 3. Dějiny motorismu, přednáška film 15.00
 25. 3. Využijme životní kosmickou energii 16.00
 25. 3. Akupresura s Indem PhDr. Sandhu 19.00
 26. 3. Kosmet. z kozího mléka – prezen. 14.00
 30. 3. Historie bechyňského lázeňství
  – přednáška 14.30
 30. 3. Pránájáma, uzdravujeme tělo i mysl 16.00
 30. 3. Indie od severu k jihu 

   Těšíme se na Vás

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

PROGRAM

ÚNOR 
Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.  Vstupné 40 Kč

   3. 3. úterý RM band
   7. 3. sobota Allegro band
 10. 3. úterý Live music tropicana
 14. 3. sobota Allegro band
 17. 3. úterý Duo Echoes
 21. 3. sobota INYCH - kytara
 24. 3. úterý RM band
 28. 3. sobota Live music tropicana
 31. 3  úterý Duo Echoes

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod. Vstupné 50 Kč

  6. 3. pátek Duo Echoes
 13. 3. pátek Capella
 20. 3. pátek Countrio
 27. 3. pátek Countrio

NOVÁ ZELEŇ V LÁZNÍCH

Z důvodu plánované rekonstrukce lázeňského domu Libuše probíhá od měsíce února 
v  jejím těsném okolí na ploše jednoho hektaru revitalizace zeleně. Největších změn 
zaznamenala jihozápadní stráň, která byla dlouhodobě neudržována.

Úkol se zdál nelehký. V první řadě bylo nutné rozšířit a na mnoha místech zpozvolnit 
stávající pěšiny na pojezdovou šíři tak, aby citlivě zapadly do celkového rázu krajiny 
a  zároveň nedošlo k rozsáhlému kácení a poškození okolních dřevin.

Jakmile bylo místo přístupné technice, provedla se probírka porostu. Odstranily se 
především suché a neperspektivní dřeviny, a to včetně velké skupiny tisů u lázeňského domu 
Libuše. Tento krok, ač nelibě 
nesen částí nezasvěcené veřej-
nosti, bylo velmi důležité provést, 
neboť se tím otevřela celá řada 
atraktivních průhledů jak na budo-
vu, tak i blízké okolí. Veškerá tato 
ztráta zeleně bude v jarních 
měsících kompenzována výsad-
bou cca třemi a půl tisíci trvalek, 
keřů a stromů. Veškeré práce 
provádí firma Okrasné zahrad-
nictví Sekal, Bechyňská Smoleč. 
Pan Roman Sekal i my pevně 
věříme, že výsledek různorodostí 
a  přitažlivostí mnohonásobně 
předčí dosavadní stav.

Dagmar Faktorová
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ZE ŠKOL
IDENTITA 
– PROJEKT 
TŘÍDY 8. A

Naše škola byla oslo-
vena, abychom vstoupili do 

celorepublikového projektu: Veřejné čtení 
jmen obětí holocaustu. 

27. leden je Dnem památky obětí 
holocaustu a předcházení zločinům proti 
lidskosti. V letošním roce uplynulo již 75 let 
od osvobození koncentračních táborů.

Téma naši třídu zaujalo a rozhodli jsme 
se do akce zapojit. Začali jsme sbírat o holo-
caustu informace. A bylo jich nejen hodně, 
ale byly i velmi zajímavé. Ve výtvarné 
výchově jsme si vybrali témata a symboly ke 
zpracování. Rozhodli jsme se, že je uděláme 
formou koláží. Pracovali jsme ve skupinách. 
Začala vznikat jednotlivá tabla, která každá 
skupina pojala jinak. V hodinách slohu 
a  literatury jsme poslouchali pohnuté osudy 
přeživších osob. Doma jsme měli prostor pro 
přečtení některých knih, o kterých jsme 
v  hodinách informovali formou referátů. 
Výstupem projektu byla výstava výtvarných 
děl a někteří z nás se zúčastní 21. dubna 
veřejného čtení.

Díky této akci jsme se dozvěděli mnoho 
nového a zajímavého z období 2. světové 
války, což se nám hodí i do hodin dějepisu, 
kde toto téma probíráme.

Mgr. Milena Borková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTIPohádková škola pro předškoláky

 ve čtvrtek 26. března 2020 od 16.15 do18.00 hodin.  

Základní škola ve Školní ulici zve předškoláčky s doprovodem na třetí 
hravé odpoledne v rámci projektu „Předškolák“ 

ZÁPIS DETÍ  DO PRVNÍCH TRÍD v
v

Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucích prvňáků,
zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne na obou bechyňských školách 

v pátek 3. dubna 2020 od 14.00 do 18.00 hodin. 
Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, kterým 
byl pro školní rok 2018/2019 povolen odklad povinné školní docházky. K zápisu s sebou 
přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odklad povinné školní docházky
V případě, že pro své dítě budete žádat o odklad povinné školní docházky, 

nezapomeňte se včas objednat na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny 
Tábor (381 252 851) nebo do Speciálně pedagogického centra při Základní škole 
logopedické v Týně nad Vltavou (385 731 824). Doporučující posouzení k odkladu od 
těchto školských poradenských zařízení a doporučující posouzení dětského 
lékaře musí být do školy doručeno nejpozději do 30. 4. 2020. Pokud nebude tento 
termín dodržen, nebude odklad povinné školní docházky možný. Možnost odkladu 
je tedy potřeba konzultovat s učitelkami v MŠ.

Mgr. Milan Kožíšek, ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně
Mgr. Milan Petr, ředitel ZŠ Bechyně, Školní 293

 

TĚŠÍME SE NA VÁS

+BLIŽŠÍ INFORMACE 
K ZÁPISU 
DO 1. ROČNÍKU V ZŠ 
BECHYNĚ, ŠKOLNÍ 293

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 
2020/2021 proběhne v pátek 3. dubna 2020 
od 14 do 18 hodin. 

Přednostně budou přijímány děti ze 
spádového obvodu naší školy. V případě, že 
bude zájem o vzdělávání v ZŠ Bechyně 
Školní vyšší, mohou být na základě dohody 
mezi školami a zřizovatelem ve školním roce 
2020/2021 otevřeny dvě první třídy (za 
předpokladu nástupu minimálně 32 dětí). 

Pokud budete žádat o odklad povinné 
školní docházky, přineste s sebou doporuču-
jící posouzení od školského poradenského 
zařízení a od dětského lékaře (musí být 
dodáno nejpozději do 30. 4. 2020).

Mgr. Milan Petr,
ředitel ZŠ Bechyně, Školní 293

POKUSNÉ 
OVĚŘOVÁNÍ 
BUDE POMALU 
KONČIT

Základní škola Františka Křižíka Be-
chyně se již třetím rokem účastní projektu 
pokusného ověřování „Vzdělávací programy 
paměťových institucí do škol“. Do projektu je 
zapojeno celkem 84 škol v České republice. 
Toto pololetí je zřejmě posledním obdobím 
pokusného ověřování, které bude v srpnu 
vyhodnoceno a MŠMT rozhodne, zda tato 
nová forma vzdělávání bude zahrnuta do 
Rámcového vzdělávacího programu, aby ji 
mohly využívat všechny základní školy.

Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové 
pedagogiky na zvýšení kvality výuky spole-
čenskovědních předmětů na základních 
školách. Do projektu je zapojeno mnoho čes-
kých muzeí (např. Památník Terezín, Národ-
ní technické muzeum v Praze a v Brně, 
Památník Lidice, Husitské muzeum Tábor, 
Národní muzeum Praha), ale je možno 
navštívit i vybrané hrady a zámky ve správě 
Národního památkového ústavu. Tyto insti-
tuce prostřednictvím zážitkové pedagogiky 
a  oživené historie přibližují mladé generaci 
návštěvníků nejrůznější historická období 
a  témata. Zapojeným školám jsou hrazeny 
veškeré náklady na dopravu a vstupné. 
Naše škola tak na dotacích za tři roky 
obdržela již 720.000,- Kč.

Ve školním roce 2017/2018 jsme usku-
tečnili 19 návštěv a vyvezli celkem 531 dětí 
z  I. stupně a 184 dětí z II. stupně. Ve školním 
roce 2018/2019 to bylo 17 výjezdů a 484 dětí 
z I. stupně a 191 dětí z II. stupně. V I. pololetí 
roku 2019/2020 pak vycestovalo 281 dětí 
z  I. stupně a 51 dětí z II. stupně. 

Věříme, že i exkurze v poslední etapě 
pokusného ověřování se budou našim 
dětem líbit.

Mgr. Milan Kožíšek, 
ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně
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Poznámky k programu:
Nemusíte dorazit hned v 16.15, ale zvolíte si čas, který vám vyhovuje (do 17 h)
Půjdete na dráhu postupně, aby děti mohly plnit úkoly a netvořily se fronty.
Příchod hlavním vchodem, šatna pro odložení věcí v respiriu prvního pavilonu.
Dítě s rodiči projde školou po stanovištích až do školní družiny.

Na programu je pohádková cesta budovou školy, plnění lehkých úkolů 
a sbírání razítek. 



Z HISTORIE

+Z DENÍČKU 
LYŽAŘSKÉHO 
VÝCVIKU:

Den prvý: Po příjezdu na ubytovnu žák F. J. 
odložil batoh na přímotop. Následky byly 
katastrofální – velký smrad a i reflexní 
sklíčka na batohu se roztavila, ještě že jsme 
nevyhořeli hned první den.

Den druhý: Krutá noc na chlapeckém pokoji 
– rány do stěny byly takové, že nespal ani 
pes v boudě před chatou. Když jsme 
konečně usnuli, jeden z chlapců S. R. začal 
vydávat místo chrapotu sípot sviště.

Den třetí: Krutá noc na dívčím pokoji. M. M. 
chrápe a E. R. nejenže nezavře ústa přes 
den a má poslední slovo, v noci mluví ze 
spaní.

Den čtvrtý: Riziko na svahu! Žák P. R. 
v  běžném životě třídy jevící se jako nesmělý 
člověk, se na lyžích chová jako zdivočelé 
zvíře a je přímo postrachem svahu. Přejede 
a svalí na koho narazí.

Den pátý: Skokanka zájezdu E. Š.! Bohužel 
ne ze skokanského můstku, ale opouští 
skokem lanovku ze dvou metrů.

Den šestý: Nejlepším tanečníkem lyžařské 
sezóny se stává pan učitel Pazourek.

Den sedmý: Poslední den. Vyčerpaní nejen 
žáci, ale i pedagogové (hlavně paní učitelka 
Krejčová ) opouští kurz. Stačilo. Za rok na 
shledanou.

Žáci 8.A, ZŠ Školní ul.

+PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 
ZÁBAVNOU FORMOU 
NA POČÍTAČI

Základní škola Františka Křižíka Be-
chyně již osmým rokem využívá výukový 
portál Proškoly.cz. V měsíci únoru jsme 
obnovili licenci na další rok a současně jsme 
provedli aktualizaci seznamů žáků všech tříd 
naší školy (včetně našich prvňáčků). Portál 
obsahuje učební materiály a testy zaměřené 
na čtenářskou gramotnost, f inanční 
gramotnost, cizí jazyky (AJ, NJ), český 
jazyk, dopravní výchovu, ale obsahuje i testy 
pro nejmenší, testy dětských schopností, 
paměťové testy, plošné testy nanečisto, 
testy k volbě povolání a různé kvízy. Nově 
jsou zařazeny i testy na Fake news, některé 
testy jsou určené pro děti se specifickými 
poruchami učení. Zapojit se může každý žák 
i jeho rodič doma u svého počítače. Všichni 
žáci naší školy již obdrželi na papírku svá 
přihlašovací jména a hesla. Na stejném 
papírku pod stejným přihlašovacím jménem 
mají svá hesla i rodiče žáka, případně jeden 
jeho kamarád. Práce s portálem je velmi 
jednoduchá. Na www.proskoly.cz zadáte 
své přihlašovací jméno, heslo a můžete začít 
pracovat. Žáci si budou prohlubovat 
probírané učivo, rodiče si mohou zopakovat, 
co všechno museli v době své povinné školní 
docházky umět. Každý test nabízí po 
ukončení vyhodnocení a v případě úspěchu i 
možnost vytisknutí certifikátu o absolvování 
příslušného testu s krátkým zhodnocením. 
Věřím, že se tento portál bude líbit dětem i 
jejich rodičům.

Mgr. Milan Kožíšek, 
ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně

PUTOVÁNÍ ZA 
MALÝMI SAKRÁLNÍMI 
STAVBAMI 
BECHYŇSKA

Václav Kálal: Naše kříže

Kraj světa jděte
a nikde jich tolik nenajdete,
jak v našem kraji!

U polí rostou a v křižovatkách
a život jimi hovoří ve zkratkách,
trnovou korunou a rukama probodenýma, 
kalichem utrpení…

Kraj světa jděte 
a nikde jich tolik nenajdete
a nikde jimi nejsou tak obroubeny cesty, 
neb potok, tohoto kraje je potok Smutný
a Boží muka jsou – lidská muka. 

Pojďme se projít krajinou kolem Bechyně 
po stopách historie sakrálních staveb.

Touto krajinou protéká řeka Lužnice, do 
ní přitéká ze směru od Bernartic potok 

Smutný (říčka Smutná) a od Hodonic u Nuzic 
potok Židova strouha. Archeologické nálezy 
z posledního období ukazují, že Bechyňsko 
bylo v mnoha pravěkých epochách inten-
zivně osídlené. V povodí říčky Smutné se 
dodnes nacházejí mohylové hroby ze 
střední doby bronzové (1600–1250 př. n. l.). 
Další intenzivnější osídlení je v okolí 
Bechyně prokázáno až pro starší dobu 
železnou, tzv. halštatskou (800–400 př. n. l.). 

Začněme nejbližší obcí – Senožaty. Ty 
obtéká z jedné strany Lužnice a z druhé 
strany potok Smutný. Přicházíme-li do Seno-
žat po silnici od Bechyně, přivítá nás křížek 
na místě, kde stával už na začátku 19. stol. 
V  době, kdy byl pořizován seznam sakrál-
ních staveb (první polovina 19. st.), se 
„v  Senožatské obci nachází jedna kaplička 
zděná, ale kdo ji postavil u nás není 
pamětníka. Kříže jsou 2. Jeden stojí na 
bechyňské cestě – ten vystavěla obec 
Senožatská, druhý stojí mimo v roklích, ten 
stavěl Jakub Hladký ze Senožat.“ Na 
soupisu z r. 1834 se pravděpodobně 
kapličkou myslela zděná boží muka na konci 
obce.
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Už v roce 1834 nechala obec Senožaty 
postavit místo „sešlého kříže“ na cestě 
k  Bechyni nový. Zástupci obce se jménem 
celé obce zavázali jej „vždy v dobrém stavu 
zachovati.“ 

Zapsáno 11. prosince 1834, podepsán 
Martin Honsa – rychtář. /1/ 

Manželé František a Barbora Hladkých, 
majitelé statku č. 25, nechali v Senožatech r. 
1868 na svůj náklad postavit kamenný kříž. 
Zavazují se tento kříž udržovat a tento 
závazek se přenáší i na následujícího 
majitele statku č. 25 a byl zapsán do 
gruntovních knih. /2/ 

U  bechyňského okresního soudu byla 
5. května 1868 sepsána listina, ve které se 
senožatské zastupitelstvo zavazuje k udr-
žování kapličky postavené na obecní 
náklady. V kapličce měl být umístěn obraz 
Jana Nepomuckého. Závazek podepsali: 
Hladký Frant., Honsa Jan, Haškovec Jan. /3/

V  současné době jsou v Senožatech 
a  okolí další křížky. Jeden je přímo na návsi 
vedle kapličky. Upomíná padlé v 1. svět. 
válce: Frant. Chmelu, Josefa Bendu, Frant. 
Bendu, Frant. Kocourka, Josefa Knížete, 
Frant. Knížete, Jos. Vitelu a  Václava 
Haškovce. /4/ 

Další křížek stojí u Lužnice pod lomem. 
Jsou na něm 2 kartuše, obě připomínají 

tragické utonutí. Jedna vzpomíná Miladu 
Haškovcovou, dívku, která při návratu z hub 
na protější straně řeky se s dalšími děvčaty 
brodila přes řeku. Bohužel se propadla do 
jámy po těžení písku a utonula. Druhá 
připomíná utopení Antonína Poláčka z 
Čadce ze Slovenska. /5/

Přicházíme-li do Senožat z Bechyně 
Čechovou ulicí a „švestkovou alejí“, tak na 
rozcestí směrem k  mlýnu Na prádle stojí pod 
stromem také křížek. Po jeho zdevastování 
postavili Senožatští nový. /6/

A nakonec nás ze Senožat směrem do 
Opařan vyprovázejí zděná boží muka zvaná 
Korbelova, dříve Jelínkova. Podle vyprávění 
místních se rozhodl postavit tato boží muka 
otec hluchoněmého chlapce jako vyjádření 
prosby k Pánu Bohu v  uzdravení svého 
synka. Když otec Jelínek vezl z  blízkého 
lomu kámen na stavbu božích muk, chlapec, 
který mu šel naproti, na otce nečekaně 
zavolal: „Na co, tatínku, vozíte ten kámen?“ 
Takže se můžeme zastavit u božích muk 
postavených jako prosba a také poděkování 
Pánu Bohu za uzdravení dítěte. /7/

Senožatští se o svoje drobné sakrální 
stavby vzorně starají.

Jiřina Trčková
Foto: Jiří Bílek

1

2

4

5

6

7

3



TĚLOVÝCHOVA & SPORT 

+ V HERMÍNĚ PRŠÍ

Restaurace HERMÍNA pořádá dne 

14. 3. 2020 
turnaj v karetní hře „PRŠÍ“.

Prezentace hráčů je od 13.30 do 14.30 
a  startovné činí 150 Kč. Zahájení turnaje 
je v  15.00 hodin. Pro hráče je zajištěné 
občerstvení a pro vítěze jsou připraveny 
skvělé ceny. 

Přijďte si zahrát a hlavně se pobavit 
a zasmát.

Těšíme se

+ ŠACHOVÝ SPOLEK 
MILD BIVOJ 
BECHYNĚ

1. JIHOČESKÁ DIVIZE

19. leden 2020 – 6. kolo

DDM Písek 
– ŠS Mild Bivoj Bechyně A 4,5:3,5
Body: Absolon, Alexa – 1; Mazur, Bernáth, 
Valtr – 0,5

V rekordně oslabené sestavě jsme 
marně bojovali aspoň o remízu až do 
posledního pěšce.

2. únor 2020 – 7. kolo

ŠS Mild Bivoj Bechyně A 
– ČZ Strakonice B 5,5:2,5
Body: Houdek, Bernáth, Absolon – 1; Brom, 
Jandl, Mazur, Malý Pavel, Valtr – 0,5

Důležitá výhra v boji o záchranu, když 
jsme zápas měli jednoznačně pod kontrolou.

3. JIHOČESKÁ DIVIZE

18. leden 2020 – 7. kolo

VŠTE České Budějovice D 
– ŠS Mild Bivoj Bechyně B 0,5:4,5
Body: Hrubant, Jírovec, Man, Kukla – 1; 
Malý Jan – 0,5

Jednoznačné vítězství hostů, které naši 
hráči úměrně oslavili.

1. únor 2020 – 8. kolo
ŠS Mild Bivoj Bechyně B 
– Sokol Tábor D 2:3
Body: Jírovec, Kukla – 1

Smolná prohra, když jsme nevyužili 
všechny možnosti.

MLÁDEŽ

Dobrá zpráva je, že stále víc dětí se 
zapojuje do turnajových akcí a někteří z nich 
nám opravdu dělají radost.

20. leden 2020 – Velká cena JČ kraje 
v šachu mládeže: 3. turnaj, Čes. Budějovice

Petr Borys už absolvoval několik turnajů 
a získané zkušenosti využil k zisku 6 bodů ze 
7 možných a obsadil 1. místo, čímž získal 
svoje největší vítězství. SUPER!

Jindřich Hašlar byl na svém prvním 
turnaji tohoto typu, ale prokázal, že i přes 
menší zkušenosti a častou zbrklost hodně 
vidí a získal skvělé 4 body ze 7 možných 
a  obsadil krásné 14. místo.

Toník Dousek se zúčastnil svého úplně 
prvního turnaje a přes jeho malé zkušenosti 
a počáteční nervozitu získal výborných 2,5 
bodů a obsadil 24. místo.

31. ledna 2020 – CHESS LADY, Planá n/L 
V Plané se konal již 13. ročník šachového 

turnaje pro šachistky z celé republiky. Této 
akce se zúčastnila i jediná naše šachistka, – 
Terezka Barborová. Byl to pro ni dost těžký 
turnaj, nepřekvapila, ani nezklamala. Nako-
nec získala 2 body ze sedmi možných 
a obsadila 36. místo.

15. únor 2020 – Pizza cup: 3. turnaj, Tábor
Turnaje pro začínající hráče se zúčastnili 

dva naši malí šachisti. Petr Borys po nemoci 
neměl dnes svůj den a se 3 body se 6 mož-
ných obsadil slušné 5. místo.

Vynikající výkon podal Jindřich Hašlar, 
který toho zatím moc neodehrál, ale proká-
zal talent pro tuto hru a s 5 body ze 6 mož-
ných uhrál perfektní 2. místo, když podlehl 
jenom vítězi. SUPER!

Štefan Bernáth

+ JUNÁK 
– ČESKÝ SKAUT 
STŘEDISKO BECHYNĚ

V sobotu 8. 2. se náš oddíl „Jitřní Stovka“ 
za pomoci rodičů Marka Hinšta a Daníka 
Durdiaka, vydal auty do Milevska. Zde 
v  klášteře premonstrátů se konal další roč-
ník kvalifikačního turnaje Osadníků z Katanu 
na mistrovství ČR.

Organizátor, P. Mgr. Atanáš Jozef 
Leškovský OPraem, dřívější správce naší 
farnosti a zakladatel deskových her v 
Bechyni, měl pro účastníky vše pečlivě 
připraveno. Tak hurá, jdeme hrát a soutěžit, 
přesně podle hesla výše jmenovaného „Kdo 
si hraje, nezlobí“.

+VÝZVA

 
V letošním roce snad bude slavit město 

Bechyně, a možná že i samotní Zářečáci, 
nejvýznamnější událost tohoto roku, kterou 
je 300 let od připojení/anektování Zářečí 
k  městu. Touto cestou se obracíme na naše 
spoluobčany, myslíme tím Bechyňáky, 
Zářečáky a mohou se připojit i Větrováci, zda 
by neposkytli své vzpomínky a zážitky 
soužití a žití v této tak významné lokalitě.

Josef Štefl

Pro náš oddíl je tato soutěž srdeční 
záležitostí, vždyť na téma „Osadníků“, jsme 
uskutečnili dvě táborové hry. Naše skupina 
čítající deset hráčů byla tou nejpočetnější 
i  přes to, že v tomto termínu v našem okrese 
byly jarní prázdniny a mnozí ostřílení hráči 
chyběli.

Pro naše nováčky to byla první oficiální 
soutěž, kde si zahráli se skoro profesio-
nálními hráči. V kategorii Junior se Natálce 
Jankovičové podařil postup do finále, které 
se bude hrát v Praze. My ostatní jsme získali 
po jednom bodu.

V dubnu se koná turnaj Osadníků v Be-
chyni, věříme, že uhrajeme další body a stej-
ně jako Naty vyjedeme společně do Prahy.

Tak na viděnou a hranou v Bechyni.

Vafi

Spolek rodáků a přátel Bechyně
a Kulturní středisko 

města Bechyně
Vás srdečně zvou na 

jedenácté středeční posezení

Pijeme kávu 
s Pavlem 

Brandejsem

„Zmizelá Bechyně potřetí, 
na téma

STAVĚLI I BOURALI“

Povídání s autorem knih z historie 
našeho města, o proměnách vzhledu 

Bechyně v uplynulých dvou stech 
letech, tak jak se zachovaly na 

starých fotografiích, se uskuteční 

ve středu 11. března 2020  
od 18.00 hod. 

v RC Hrošík v přízemí Kulturního 
domu v Bechyni.

S ohledem na omezený počet míst 
v novém prostoru doporučujeme 

včasnou rezervaci míst na e-mailu: 
info@rodacibechyne.cz, nebo na 

telefonu 736 640 157 
Vstupné: 50 Kč bude použito na činnost 

Spolku rodáků a přátel Bechyně
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KERAMIKA BARTÁK
Výroba ručně točené originální 
keramiky

www.keramikabechyne.cz

Čechova 294, 
391 65 Bechyně
Tel. 603 485 052

Město Bechyně děkuje těmto sponzorům za podporu XVI. plesu 
věcnými a finančními dary. 
Další sponzory uveřejníme v dubnovém 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

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

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

www.zahradnictvibechyne.cz

reklamní, umělecká, reportážní
svatby, křtiny, promoce
adjustace a rámování

a

Fotografie

Martin Okrouhlica
5. května 767 Bechyně
Tel.: 605 460 339
www.martinokrouhlica.cz
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Na Růžku
Miroslav Valenta, Libušina 312

ź samoobslužná jídlena
ź nejrychlejší jídlo v Bechyni
ź rozvoz předem 

objednaných jídel

www.naruzek.cz

Restaurace
Cukrárna U Lososů
Káva, chlebíčky, smaženky
Dorty, zákusky, lázeňské oplatky
a

Libušina 154 
Bechyně

Tel.:723 314 934

Český 
rybářský 
svaz 

Místní
organizace 

Bechyně

Zdeněk Trešl
Zámečnické, 
topenářské 
a instalatérské práce

Tel.: 775 683 004

 472

Bechyňsko
17

nám. T.G.M. 148
tel.: 606 752 103

Libušina 151, Bechyně

Veronika Drdová
601 351 876

Kristýna Jankovičová
704 359 016

Borovany

Alena Antalová
Bakule Jan
Bytenes Bechyně spol. s r. o.
Kohoutek Aleš, Bc.
Kohoutek Predrag, Mgr.

Lesy Města Bechyně
Lípa ČR s.r.o., Radětice
Manželé Antlovi
Maťko Peter
Myslivecký spolek Borečný

Nováková Lenka, Týn n/Vlt.

Švejda Miloslav – soukromý 
zemědělec

Verzich Stanislav
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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

 

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

NEJLEVNĚJŠÍ 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ

 
400 Kč/prm

bříza   
 800 Kč/prm

dub
    

850 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 500 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

950 Kč/sprm  

 1000 Kč/sprm

 

 

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.

skodaplus.cz

ŠKODA PLUS
MĚNÍME MINUSY
  OJETÝCH VOZŮ
     NA PLUSY

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568, Týn nad Vltavou
Tel.: 358 732 616
www.autoservisnovotny.cz

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky 
Tetra hnědá, Dominant ve všech bar-
vách, Green Shell – typu Arakauna 
a  Dark Shell – typu Maranska

Stáří:     15 – 19 týdnů
Cena: 169 – 219 Kč/ks

Prodej Bechyně 
u vlakového nádraží 
15. 3. a 19. 4. 2020 – 14.00 h
30. 3. 2020 – 14.15 h

Výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky

Informace:  Po–Pá 9 – 16 hod. 
Tel: 601 576 270, 728 605 840 

www.drubezcervenyhradek.cz


