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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYŇSKÝB

Milí přátelé 
v Bechyni!

Není snadné nacházet 
slova, která by popsala 
přesně vše, co bych vám 
rád tímto osobním vzka-

zem sdělil. Přesto se o to pokusím, neboť 
prožíváme období, které si nikdo z nás 
nedovedl představit ani v těch nejbizarněj-
ších snech.

Jsem starostou města Heřmanův Městec 
téměř šest let. Za tu dobu jsem si v židli, 
kterou zastávám, prožil nejednu situaci, 
kterou bych před nástupem na radnici vůbec 
netušil. Jak kladnou, tak zápornou. Mezi ty 
pozitivní patřily rozhovory se starostou 
vašeho města Ing. Pavlem Houdkem a jeho 
zástupcem Ing. Jiřím Rejlkem, ze kterých 
vzešla vzájemná shoda utvořit partnerskou 
spolupráci našich měst. Tu posléze potvrdila 
obě zastupitelstva.

Ani jeden z nás tehdy nedokázal zcela 
pojmenovat formy spolupráce a partnerství, 
o které se postupnými kroky od vzniku 
statutu partnerských měst snažíme. A to ať 
mluvím o radnici a spolupráci úředníků, či 
společenském životě, kultuře, sportu nebo 
třeba i školství a práci s mládeží.

Obě města stejně jako celý svět letos 
potkal příběh koronavirových hrozeb, ome-
zování běžných činností a opatření, která 
začala měnit chod kolem. Vy jste se jistě prali 
se všemi nástrahami, stejně jako my. Není 
tento rok vůbec jednoduchý. V Heřmanově 

Městci jsme k tomu všemu však dostali ještě 
bonus v podobě nedělního odpoledne 
14. června, kdy naše město zasáhla nebý-
valá blesková povodeň. Podolský potok, 
který běžně naměří hladinu v maximální výši 
25 cm a šířce lehce nad jeden metr, se nám 
během několika minut proměnil ve čtyřiceti-
metrovou řeku s více než dvěma metry vodní 
výšky. Stačilo deset minut a změnil se nám 
celý svět. Dnes mohu hrdě prohlásit, že jsme 
abnormálně těžkou situaci zvládli, a i když 
škody na území města jdou do milionů, tak 
každým dnem a týdnem opravami celého 
území zapomínáme na červnový šok. Byť já 
osobně jej z hlavy nikdy nevymažu…

Když pominu městský majetek a majetek 
příspěvkových organizací, jako je nejvíce 
zasažený Domov pro seniory a zámecký 
park, kde také sídlí, tak více než dvacet 
domácností čelilo řádění vodních živlů ve 
svých domech a zahradách. Ihned po 
povodni jsme proto vyhlásili veřejnou sbírku 
(pro případné zájemce je stále aktivní – více 
na webové adrese: http://www.hermanuv-
m e s t e c . c z / b l e s k o v a - p o v o d e n - v -
hermanove-mestci/), která nám umožnila 
ihned finančně pomáhat těm, co to v daný 
moment nejvíce pomoc potřebovali a kdo se 
ocitli v situaci nejtěžší.

A teď se dostávám k meritu věci, proč 
jsem oslovil Váš zpravodaj a požádal o zve-
řejnění tohoto textu. Mezi dárci, kteří 
dokázali ve velké krátkosti naplnit náš účet 
téměř půlmilionem korun, bylo hned v úvodu 
Město Bechyně. Rozhodnutím zastupi-
telstva jsme na účet obdrželi dar 50.000 Kč. 

Proto míří VELKÉ DĚKUJI k Vašim 
zastupitelům a do Vašeho města. Proto Vám 
takto píšu. Není běžné v dnešní době 
pomáhat, být nezištný a nezapomínat na 
druhé. A Vaše město reagovalo bez-
prostředně a rychle. Pan starosta Houdek 
i  osobně a s velkým zájmem o nás a naši 
situaci. Své jsem mu napsal v osobním 
děkovném dopise, část však ve shodném 
textu píšu nyní i Vám:

Váš dar nevnímáme jen jako finanční 
pomoc, ale i jako výraz pomoci našeho 
partnerského města. Města, které s námi 
partnerství uzavřelo teprve nedávno, neleží 
na dohled od nás, přesto je nám tak blízko. 
Ještě jednou tedy jménem našeho města 
děkuji. Moc si této pomoci vážíme a uvě-
domujeme si, jak skvělé partnerské město 
při nás stojí. 

Aniž bych Vám jakkoli přál něco těžkého 
do Vašich životů, tak věřte, že na Vaši pomoc 
nebudeme zapomínat a velice rádi pomů-
žeme kdykoliv, kdy to jen budete v budoucnu 
potřebovat Vy.

S výrazem velkých díků a vědomí, že 
v  Bechyni jsme nalezli opravdové přátele, 
Vás s vděkem z Heřmanova Městce zdraví

 starosta města Josef Kozel

SRDEČNÉ POZDRAVY Z HEŘMANOVA MĚSTCE
A JEDNO VELIKÉ – DĚKUJEME!

foto: Miroslav Matouš
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+ PODĚKOVÁNÍ ZA 
PARTNERSTVÍ 
V PROJEKTU 
ORANŽOVÝ ROK 2020 
V BECHYNI

Tak jako v předchozích letech, i letos 
Město Bechyně využilo nabídku partnerství 
v projektu „Oranžový rok 2020 v Bechyni“ se 
společností ČEZ a.s.

Chtěl bych tímto poděkovat společnosti 
ČEZ a.s., která v rámci uvedeného projektu 
finančně podpořila pořádání tradičních 
bechyňských akcí, a to Divadlo v trávě, které 
bylo do projektu zařazeno jako náhrada za 
neuskutečněnou „Koloběžkovou grand prix 
Bechyně“. Dále byly podpořeny „Keramické 
t rhy Bechyně“,  „Bechyňský fest ival 
dechových hudeb“ a „ Bechyňské doteky“. 

Pavel Houdek,
starosta

+ VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, 
NÁVŠTĚVNÍCI 
KERAMICKÝCH TRHŮ 
V BECHYNI

Rádi bychom poděkovali opravdu VŠEM 
za návštěvu a spolupráci!!! Setkali jsme se 
spoustou pozitivních ohlasů na akci jako 
takovou, na prodejce, od prodejců, od náv-
štěvníků trhů i na návštěvníky, na sortiment 
a jeho skladbu :-). Chválen byl program s vy-
stupujícími kapelami, kejklířem, akrobatem, 
ohňovou show, dílničkami pro děti. Jsme 
opravdu rádi, že jsme letos trhy tak, jak je 
známe, mohli pro Vás uspořádat.

Moc děkujeme městu Bechyně a zastu-
pitelům, Jihočeskému kraji, Nadaci ČEZ, 
firmě JIKA, Účetnictví Admin Hana Filipová, 
Elektru Filip, SJ Electronic, Erding a.s., 
Mikroně holding s.r.o., Farmě u lesa, Agře 
Březnice a.s., Izotem, Kulturnímu středisku 
města Bechyně, TA-Servis, Kafka Transport, 
Autoservisu Novotný, Panství Bechyně, 
Veterinární ordinaci MVDr. Miroslav Dynda, 
Keramice Barták, Martinu Kavkovi, Gene-
car-autobaterie Varta, Alče Kissové, Karlu 
Dvořákovi, Honzovi Bakulemu, Bamboo 
vitnamské Restauraci, Páslerům, RC 
Hrošík, Službám města Bechyně, Burze 
Hodonice a všem ochotným pomocníkům.

Myslíme, že těch cca 1410 minut akce za 
to opravdu stálo.

Zdraví Vás pořadatelé – Spolek tradičních 
keramických řemesel z Bechyně.
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+REKONSTRUKCE 
LIBUŠINY TŘÍDY

Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni 
v  nemalé míře ovlivňuje život občanů i náv-
štěvníků města. V současné době je již 
dokončen kanalizační řad v úseku mezi 
křižovatkou ulic Lázeňská × Libušina a kři-
žovatkou ulic Za Trubným × U Vodojemu. 
Zároveň je v tomto rozsahu již dokončen 
vodovodní řad a dešťová kanalizace. 

V současné době jsou prováděny 
stavební práce v úseku od křižovatky ulice 
Lázeňská × Libušina směrem k náměstí 
T.  G. M. Jedná se o výkopové práce v sou-
vislosti s vodovodním a kanalizačním 
řadem. Z tohoto důvodu bylo provedeno 
odfrézování vrchní části asfaltu, čímž vznikla 
nerovnost vozovky. Při průjezdu touto částí 
Libušiny ulice prosím dbejte zvýšené 
pozornosti. 

Na parkovišti před OD Rubín je v součas-
né době zákazáno stání vozidel. V rámci 
bezpečnosti provozu prosíme o respekto-
vání dopravního značení. Zároveň žádáme, 
aby obyvatelé č.p. 185 a č.p. 186 používali 
zadní vchody do těchto bytových domů a tím 
se spolupodíleli na bezpečném průběhu 
stavby. 

Vzhledem ke složitosti stavby, která se 
týká hlavní komunikace města Bechyně 
a  v  návaznosti i bočních ulic, je ovlivněn jak 
automobilový provoz, tak provoz pro pěší. 
Prosíme o vzájemné respektování a maxi-
mální opatrnost. Děkujeme za trpělivost. 
Město Bechyně i provádějící firma DAICH 
s.r.o. vynakládá veškeré síly ke zdárnému 
dokončení stavby.

Kateřina Brožová, odbor investic
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+JITEX V BECHYNI SE 
LOUČÍ

Budova pobočky textilního závodu Jitex 
v Bechyni se po téměř 40 letech stává 
pozvolna minulostí. Těžké stroje ukusují 
z  její konstrukce velká sousta a z této 
monumentální hostiny na ploše víc jak tři 
tisíce metrů čtverečných zůstává jen změť 
cihel, betonu a železa. I ty brzy zmizí a na 
jejich místě vyroste něco nového. Přejme si, 
aby nám to všem bylo k užitku.

MJ
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

STO LET 
SKAUTINGU 
V BECHYNI 
1920–2020

1968–1970, 
LÉTA OPĚTOVNÉHO 
VZEDMUTÍ A DALŠÍ 
LIKVIDACE

Jaro 1968 přináší změnu v politickém 
ovzduší a této situace využívá v Praze 
skupina nadšených a věrných skautů k ob-
nově hnutí. Radost z obnovy oddílů a letních 
táborů neměla dlouhého trvání. Po okupaci 
Československa v srpnu roku 1968 a zpří-
snění režimu znovu začal boj o záchranu 
skautingu. Opětovný totální zákaz se 
podařilo oddálit po mnoha kontroverz-
ních ústupcích až do 15. 9. 1970. Mnoho 
skautů opět odešlo do emigrace, na malých 
městech činnost ustala, ve větších se oddíly 
i  s vedoucími „schovali“ do jiných legálních 
organizací. Nicméně tato krátká možnost 
znovuobnovení skautingu byla podobně 
jako v poválečných letech nesmírně důle-
žitá, neboť umožnila předat skautské ideály 
nové generaci dětí a vychovat novou gene-
raci vůdců. To umožnilo zachování kontinuity 
hnutí a usnadnilo jeho obnovu po pádu 
komunismu.

Proces obrody v Bechyni

V Bechyni se úkolu obnovy činnosti 
skautů ujal Miloš (Majka) Čech se svojí 
manželkou Jiřinou. Bechyňská organizace 
vždy byla mezi prvními, které se rychle 
v  době legální činnosti aktivovaly, a to 
hlavně díky pomoci Jaroslava Karafiáta 
z  Bechyně vzešlého, který do začátku 
pomáhal informacemi z ústředí z Prahy. 
V  dubnu roku 1968 M. Č. podal do místních 
škol zprávu o uvažovaném obnovení Junáka 
v Bechyni. Následně se na terasách klá-
šterní zahrady sešlo kolem 100 dětí. Bylo 
možno začít s letními tábory (Záblatí u Pra-
chatic, Mlázovy u Klatov), které by přinesly 
dětem potřebný výcvik ve skautském duchu. 

Luboš Vontor předává vlajku Majkovi 
Čechovi, na akci dohlíží Jaroslav Urban

Skauti se setkávali v klubu na náměstí 
(čp. 12), v internátu keramické školy 
(klášter), dívky pak v jedné z věžiček v měst-
ských hradbách. Později došlo k vystavění 
vlastní klubovny v lázeňském lesíku u vleč-
ky. Mezi dospělými byl poměrně velký zájem 
o zapojení do pomoci s družinami, vedou-
cími se často stávali členové místní vojenské 
posádky. 

V červnu roku 1968 se téměř devadesát 
členů bechyňského oddílu zúčastnilo osla-
vy 65 let trvání elektrifikované trati 
Tábor–Bechyně. V letních měsících v blíz-
kosti Bechyně tábořil 16. oddíl z Prahy. 
Tábořiště navštívil celostátní náčelník 
Rudolf Plajner. Bechyňští tak měli možnost 
se s ním setkat. Skauti se v září zúčastnili 
akce Junáci ve službě vlasti – místní 
vojsko zapůjčilo auto, proběhl sběr papíru. 
Tyto akce celostátně vedené jako Milion 
hodin republice probíhaly ve formě úklidu 
lesů, parků, sběru bylin, papíru, stavby 
kluboven atd. K výročí 50 let od založení 
republiky (1918–1968) byl v parku před 
kulturním domem za přítomnosti skautů 
vysazen strom Lípa republiky.

sběr papíru

Vodní skauti 
  

K prvnímu oddílu klasických skautů 
v Bechyni přibyl druhý, vodácký oddíl. 
Založil jej br. Jiří Tázler (Pram) na jaře roku 
1968. Oddíl později přebral Josef Bosák 
(Bosan). Po zákazu v roce 1970 vodácký 
oddíl již nebyl nikdy obnoven. Vodácký sport 
zde zůstal, ale byl následně provozován pod 
hlavičkou jiných organizací. Vodáci též 
podnikali své vlastní tábory, např. v létě roku 
1969 tábořili u  řeky Lužnice (na Rujaně) v Be-
chyni, společně s oddílem ze Světlé nad 
Sázavou. Toto přátelství vydrželo i do 
příštího roku, kdy opět společně absolvovali 
letní tábor na Šumavě u Nové Pece. 

Celé středisko bylo přinuceno ukončit 
svou činnost 31. srpna 1970. Středisko 
Junáka bylo zrušeno, klubovna včetně 
materiálů a sportovních potřeb zabavena 
bez finanční náhrady. Majetek byl převe-
den do Pionýrské organizace a vedoucím 
udělen zákaz jakékoliv práce s dětmi.

+VYŠLA BROŽURA 
K VÝROČÍ 100 LET 
SKAUTINGU V BECHYNI

Brožura mapuje historii působení skautů 
v Bechyni od roku 1920 do současnosti. 
Obsahuje barevné fotografie. Zakoupit ji 
můžete v Městském informačním centru 
v budově muzea (90 Kč).

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

úvodní sraz skautů, 
všichni pohromadě

4



+ZE VZPOMÍNEK ANNY 
BLAŽÍČKOVÉ NA 
PŮSOBENÍ ODDÍLU 
KATOLICKÝCH 
SKAUTEK 
V BECHYNI 1945–1948

V minulém čísle jsme se v rámci zpráv 
z  dění v Městském muzeu věnovali pová-
lečné obnově skautských oddílů v Bechyni, 
jejich činnosti až do konečného politického 
zákazu v roce 1950. Ještě před válkou v Be-
chyni zahájil svou činnost oddíl katolických 
skautů, zvláště přispěním Václava Dvořáka 
a za velké podpory majitele zámku Alfonse 
Paara. Na vznik (1938) a poválečnou 
krátkou existenci dívčího katolického oddílu 
zavzpomínala spisovatelka a bohemistka 
paní Anna Blažíčková, která se také zúčast-
nila slavnostního zahájení výstavy probíha-
jící v muzeu k tomuto tématu od 5. července.

 JJ

Skautské oddíly pracovaly dva roky od 
začátku druhé světové války. Vykazovaly 
pestrou činnost. Oddíl katolických skautek 
spolupracoval se skautkami z Prahy, 
Tábora, Soběslavi, navštěvoval celostátní 
akce jako sjezd katolické mládeže, spolu-
pracoval s místním Spolkem katolických 
dívek a žen, skautky hrály divadlo a loutková 
představení pro veřejnost, účastnily se 
koncertů, ovšem především se věnovaly 
svým skautským činnostem, jako byly výlety 
(například procesí do Klokot), honby za 
pokladem, soutěže, táboráky, výstavy 
vlastních prací apod. 

V polovině roku 1940 byla činnost skau-
tingu na dobu války přerušená, majetek 
skautů musel být odevzdán na četnickou sta-
nici, ale v roce 1945 byl vrácen. Zachovaly 
se i staré znaky družin. Brzy po květnové re-
voluci 1945 se sešla schůzka sester z býva-
lých skautských oddílů v hostinci u Šašků. 
Učitelce Marii Svatkové byla ponechána 
předválečná funkce okrskové velitelky. 

Do oddílu katolických skautek jsem se 
spolu se svou sestrou Růženou, mým dvoj-
četem, přihlásila brzy po jeho znovuzalože-
ní. Souběžně se podnikala v Bechyni 
agitace, aby mladí vstupovali do svazu mlá-
deže podporovaného státem. Dozvěděla 
jsem se o tom, když mne na ulici potkala 
Slávka Habadová a nabídla mi ve svazu 
členství (sama pak byla vedoucí ve skautu). 
Řekla, že je to záměr vlády, aby do svazu 
vstoupila pokud možno celá mladá generace 
a můj nezájem vyzníval jako protistátní čin. 
Ale já měla zájem jiný: skauting a Sokol. 

Sokol nám se sestrou rodiče schválili. 
Skauting ne. Měli jsme doma hospodářství, 
7 hektarů vlastních a pronajatých polí a kaž-
dou volnou chvíli i celé prázdniny jsme obě 
trávily prací na polích. Činily jsme se jako 
dospělí. V roce 1945 nám bylo 12 let. Otec 
prohlásil, že skauti se jen válí na táborech 
u  řeky a že to není nic pro nás. Jenže byl 
dobrák a našemu naléhání neodolal. 

Paní Svatkovou jsem znala ze školy, učila 
mě. Jako skautská vedoucí byla nedostižná. 
Chodily jsme občas společně ke zpovědi, na 
mše svaté do kláštera, skautské sliby se sklá-
daly slavnostně před oltářem farního kostela. 

Klubovnu jsme měly v klášteře. Když se 
sešlo ze schodů, byla to bývalá svíčkárna 
nalevo proti rajské zahradě. Z nevelké 
místnosti vedly dveře na travnaté podlouhlé 
prostranství mezi zdí kláštera a zdí ohrani-
čující celý areál, budovy, zahradu. Tady, na 
dost úzkém plácku, se konaly naše letní 
schůzky, rozdělávaly jsme si tam i ohýnek. 
Klubovna byla zařízena nábytkem, vyrobe-
ným otcem dvou sester Vomáčkových už 
v  prvorepublikové době z březového dřeva 
darovaného knížetem Paarem. Skautky 
pomohly vytvořit desítky sedaček z březo-
vých kulatin, pan Vomáčka vyrobil tři stoly. 
Že nám kníže pán něco daroval, nebylo nic 
neobvyklého, jindy to byly třeba finance, znal 
naše potřeby. Oddílové poměry trochu 
vylepšil například také tím, že nám dal 
k  dispozici noclehárnu na zámku, abychom 
si mohly zvát k pobytu skautky ze spřáte-
lených oddílů. 

(pokračování příště)

První členky: Musílková, Bakulová, 
Pavlínová, Burianová a Janáková

+POČIN, ZÁCHRANA 
KERAMICKÉHO 
RELIÉFU Z BUDOVY 
BÝVALÉHO JITEXU

V rámci výstavy JITEX 70, dozvuky v Be-
chyni, kterou bylo možno zhlédnout v Měst-
ském muzeu začátkem letošního roku, jsme 
navštívili budovu bývalé pobočky v Bechyni, 
o které jsme měli zprávy, že je určena k de-
molici. V místě schodiště nás překvapil 
zajímavý keramický reliéf. Vyžádali jsme 
posudek na toto dílo ze strany Národního 
památkového ústavu. 

Autory keramického reliéfu z roku 1981 
byli významní jihočeští výtvarníci, keramik 
Antonín Škoda (1935–2000) a malíř Jaro-
slav Koliha (1924–2014, pocházel ze 
zdejšího regionu). Tento tandem svého času 
vytvořil řadu hodnotných monumentálních 
keramických reliéfů v architektuře (vysoké 
školy, sportovní haly, restaurace, obřadní 
síně atd.). 

Snahu muzea o záchranu této mozaiky 
nakonec podpořilo město Bechyně. Děku-
jeme technickým službám za pomoc s de-
montáží. Dílo je nyní uloženo v depozitářích 
muzea. 

Pokud se chcete seznámit s dalšími 
drobnějšími keramickými díly A. Škody 
a  vidět na fotografiích i další jeho keramické 
reliéfy, navštivte výstavu 
Jihotvar: Hrdějovická keramika 60. let 
20. století v bechyňské pobočce AJG do 
30. 9. 2020.

Ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli 
k  záchraně reliéfu a k zachovaní určité 
kulturní hodnoty regionu. 

JJ
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katolické skautky v průvodu do kostela, 
vedoucí M. Svatková před farářem



SO 12. 9. „…JEŠTĚ CHVÍLI LIDMI…“ 
Vernisáž v 15.00 hodin / Galerie Galvína
Výstava fotografií Adély Havlíčkové a obrazů Jaromíra Matouška.

ÚT 15. 9.  CONCERTINO PRAGA 2020
17.00 hodin / Vokův sál / Zámek Bechyně / Vstupné 80 a 40 Kč
Přijďte si poslechnout vítěze soutěže pocházející z Bulharska, 
České republiky, Itálie, Rakouska a Ruska.
Jihočeský festival Concertino Praga se koná pod záštitou starostů 
měst Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Třeboň, Bechyně a za 
podpory Panství Bechyně. 
Vstupenky v předprodeji na recepci hotelu Panská.

ST 16. 9.  OLYMPIC 
 PERMANENTNÍ TOUR 2020
 

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 690, 650 a 590 Kč
Jedinečný koncert nestárnoucí legendy české hudební scény. 
Skupina Olympic ve složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta 
a Martin Vajgl zahraje skladby z posledních čtyř alb Souhvězdí 
šílenců, Souhvězdí drsňáků, Souhvězdí romantiků a Trilobit. 
Samozřejmě dojde i na největší hity.
Přesunutý koncert z 23. 4.
Vstupenky zůstavají v platnosti. 

SO 19. 9.  POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
9.00 – 10.00 hodin / RC Hrošík / Vstup zdarma
Výtvarná dílnička před pohádkou.

SO 19. 9.  O PALEČKOVI
10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč
Herci na klasickém pohádkovém příběhu dětem citlivě ukazují, jak 
pevné je pouto mezi dítětem a rodinou. Řada písniček je 
doprovázena živě - kytara, zobcová flétna.
Hraje: Malé divadélko Praha

PŘIPRAVUJEME

ST 7. 10.  PARTIČKA NA VZDUCHU
20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 550 Kč
A je to tady! Po 3,5 letech se rádi vracíme za Vámi do Bechyně! 
Podzimní turné je tady a skvělá improvizační partička, která si říká 
Partička, se vrací k Vám! 
Geňa, Michal, Bohouš, Igor, Marián a vždy jeden speciální host. 
To je opět jistota perfektní a originální zábavy. 
V předprodeji na www.ticketstream.cz

SO 10. 10.  MUZEJNÍ NOC
Ve spolupráci s organizací Junák – český skaut, středisko Bechyně, 
z. s., Hasičským muzeem a Muzeem turistiky.

ST 21. 10.  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.
Přesunuté představení z 19. 5. 2020. 
Vstupenky zůstavají v platnosti.
Využijte uvolněné vstupenky z původně vyprodaného představení.

ÚT 24. 11.  VÁCLAV NECKÁŘ 
 SE SKUPINOU BACILY 

 – Půlnoční turné
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 490 Kč, 450 Kč a 390 Kč

KULTURNÍ

Koncertní program se skupinou Bacily je retrospektivou pěvecké 
kariéry Václava Neckáře. V programu zazní písně ze začátku 
kariéry v pražském divadle Rokoko (například Tu kytaru jsem koupil 
kvůli tobě, Stín katedrál, Lady Jane, Ša-la-la-la-li), pak z krátkého 
období skupiny Golden Kids (Suzanne, Časy se mění), především 
však ze spolupráce se skupinou Bacily, se kterou koncertuje od 
roku 1971 (Dr. Dam di Dam, Kdo vchází do tvých snů, má lásko, 
Planetárium, My to spolu táhnem dál, Láska ztracená, Tvým 
dlouhým vlasům, Podej mi ruku a projdem Václavák, Lásko 3,2,1 
a  start, Andělé strážní), až po píseň Půlnoční.
V předprodeji v kanceláři KD, Městské knihovně, Městském 
informačním centru v  budově muzea a na www.kulturnidum.cz.

DLOUHODOBÉ AKCE

VÝSTAVY

GALERIE 2+1
VÝSTAVA VE VÝLOZE
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Václava Pichla je přístupná po 
zapůjčení klíčů v knihovně nebo kdykoliv zvenčí, pro malé 
návštěvníky jsou přichystány schůdky. Potrvá do 30. září 2020.

MĚSTSKÉ MUZUM
VÝSTAVA K VÝROČÍ 100 LET SKAUTINGU 
V BECHYNI 
A HERNA V DUCHU LESNÍ MOUDROSTI
Galerie muzea, sál / Vstupné 50 a 40 Kč (zahrnuje i návštěvu 
stálé expozice), rodinné 150 Kč, v rámci skupiny vstup á 20 Kč 
a vedoucí zdarma, skauti v krojích vstup zdarma
Výstava k výročí 100 let skautingu v Bechyni představuje 
dochované dokumenty, fotografie aj. z průřezu celé historie tohoto 
hnutí v Bechyni (galerie muzea). Je doplněna hravou částí o lesní 
moudrosti (sál). Výstava potrvá do 18. 10. 2020. 

KALENDÁR
www.kulturnidum.czZÁŘÍ 2020
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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.

POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES
Pondělky / 18.00–19.00 hod. / 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 hod. / RC Hrošík / Lekce 80 Kč
Intenzivní intervalový kondiční a posilovací trénink pro zrychlení 
metabolismu, redukci váhy a zlepšování kondice. Při lekci 
využíváme posilovací a balanční pomůcky (TRX, BOSU, činky, 
medicimbaly).

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

BOSU CARDIO®
Čtvrtky / 19.00–20.00 hod. / 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 650 Kč (platnost 3 měsíce), permanentka 
na 5 lekcí 330 Kč (platnost 1,5 měsíce). Info Romana Honsová, 
tel.721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně.

JÓGA 50 PLUS
Úterky / 8.45 – 9.45 hodin / Klubovna KD/ 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 731 584 824.

DANCE4 FIT KIDS
Úterky / 16.30–17.30 hod. / 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.

KURZ COUNTRY TANCŮ
Neděle od 4. října / 18.00 hodin / Velký sál KD
Zveme dospělé, skorodospělé i dlouhodospělé příznivce country 
hudby, zdravého pohybu a společenského života k účasti na 
odborně vedených, přesto finančně nenáročných tanečních 
večerech ve stylu klasické country. Začátečníci i ti, kteří již nějakou 
zkušenost s country tanci mají, páry i jednotlivci se mohou 
informovat a přihlásit na telefonním čísle 724 750 917.
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GALVÍNA
„…JEŠTĚ CHVÍLI LIDMI…“
Výstava fotografií Adély Havlíčkové a obrazů Jaromíra Matouška.

AJG
JIHOTVAR: HRDĚJOVICKÁ KERAMIKA 60. LET 
20. STOLETÍ 
Denně 10.00–18.00 hodin / Mezinárodní muzeum keramiky / 
Základní vstupné 50 Kč
Výstava mapuje málo známou, přesto ve své době velmi 
oceňovanou a uznávanou produkci výrobního družstva Jihotvar 
závod Hrdějovice od vysloveně „bruselského“ stylu pastelových 
barev po režnou keramiku, odkazující na tradiční postupy výroby 
a  zdobení. Projekt se soustřeďuje na předního návrháře pro toto 
družstvo, talentovaného a osobitého výtvarníka – keramika 
Antonína Škodu, a zároveň upomíná 20. výročí umělcova úmrtí. 
Druhou neméně významnou osobnost tvoří schopný organizátor 
výroby a autor řady výrobků Karel Příhoda. Výstava též připomene 
některé další významné keramiky té doby, kteří tvořili v Hrdějovicích.
Potrvá do 30. 9.

PAULINA SKAVOVA – PAR FORCE
Denně 10.00–18.00 hodin / Mezinárodní muzeum keramiky
Lov byl odpradávna součástí lidské společnosti a jejích dějin. Díky 
své rozsáhlé mytologii a přirozené posvátnosti lesa a divočiny byl od 
počátku věků také tradičním a vděčným námětem pro uměleckou 
tvorbu. Stejně dlouho jako je lov spojen s nutností obstarání potravy 
a tedy biologickým přežitím, je vnímán i jako symbol vzájemné 
interakce mezi mužem a ženou, a je tak pevně spojen s vášní, 
erotickou přitažlivostí a přežitím v rámci rodu. Přesně k tomu 
odkazuje i cyklus, ve kterém jsou torza a postavy ženy ozdobené 
antilopími nebo mufloními rohy naaranžovány jako lovecké trofeje. 
Magie smrti a sexualita – obojí nacházíme v různých podobách, 
propojeních a souvztažnostech i ve stejnojmenné výstavě sochařky 
Pauliny Skavové.
Výstava potrvá do 30. 9.

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 od 3. září  / 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.

Městský zpravodaj Bechyně / ZÁŘÍ 2020 7

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR 
je povinnost od 1. září 2020 používat roušky při 
vnitřních kulturních akcích nad 100 diváků. Proto vás 
prosíme, berte si VŽDY roušky na akce s sebou, platí 
také pro kino.

Sledujte, prosím, náš web a FB profil pro případné 
aktuální informace.



SEZÓNA 
U NÁS 
NEKONČÍ 
S LÉTEM

Podzim je nádherně barevný a navíc 
teploty už nedosahují závratných výšek jako 
v létě a proto není důvod nevyjet si na výlety. 

V Městkém informačním centru jsme 
v  září stále pro vás každý den od 9 do 17 
hodin. Najdete u nás mapičku města 
i  Toulavy, řadu letáků a rádi vám doporučíme 
výlety po okolí. Navíc stále půjčujeme 
elektrokola, která vám pomohou dostat se 
do každého kopce. 

Infocentrum najdete v budově Městského 
muzea, kde můžete navštívit stálou expozici 
o historii města Bechyně a také výstavu ke 
100 letům místního skautingu. V jednom ze 
sálů je postaven stanový tábor, a tak si zde 
sestavíte totem, zabalíte na cestu, poznáte 
hvězdnou oblohu nebo si jen tak zalezete do 
doupěte za zpěvu ptáků a vůně dřeva. 
Odměnou za splnění úkolů vám bude 
vyluštění tajenky. 

V nabídce infocentra již naleznete 
kalendáře Bechyně 2021, stolní i nástěnný, 
od Spolku rodáků a přátel Bechyně a také 
jejich ročenku, která se věnuje starému 
hřbitovu u barokního kostela sv. Michala. Ve 
stálé nabídce máme knihy o keramice 
a  nově brožuru ke 100 letům skuatingu 
v  Bechyni, přijďte se podívat.

JS

LÉTO, JAK 
MÁ BÝT…

Všem lidem prospívá dopřát čas od času 
duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž 
životní sílu a veselá nálada volna rozežene 
každý smutek.

Seneca, římský filozof

Podařilo se Vám najít tu nejlepší mož-
nost, jak nejlépe prožít svou nejkrásnější 
dovolenou? Snad ano. Dočkali jsme se 
konečně tradičního léta, s dávkou potřeb-
ného deště i slunečních paprsků. Odpočinu-
tí, s chutí vstupujeme do devátého měsíce 
tohoto „zvláštního“ roku. 

Věříme, že nedojde k dalším omezujícím 
opatřením a plánované akce se nám podaří 
uskutečnit. Vracíme se k tradiční výpůjční 
době a připomínáme, že je potřeba si 
dezinfikovat ruce u vchodu do kulturního 
domu. 

Naše snažení chceme namířit hlavně 
k  dětskému čtenáři. Během září se po-
kusíme domluvit s učiteli termíny a téma 
knihovnických besed pro žáky prvního 
stupně. Nejdříve bychom pozvali loňské 
prvňáčky, kterým dlužíme slavnostní 
pasování na čtenáře. Této slavnosti bude 
jako obvykle předcházet seznamovací 
návštěva knihovny a pohádkový závod. 
Seznámíme děti s knižními novinkami 
z  našeho fondu. Ostatním čtenářům 
nejnovější tituly nabízíme hned při vstupu do 
knihovny. 

V měsíci červenci jste měli možnost 
zúčastnit se slavnostního uvedení dvou 
básnických sbírek z edice „B“ kulturního 
domu před vinárnou Galvína, které proběhlo 
ve velmi srdečné atmosféře a oba tituly Nebe 
přepeřuje Jaromíra Matouška a Nová ticha 
Etiena Leviho jsou Vám k dispozici v naší 
knihovně. Zároveň se objeví i na festivalu 
malých nakladatelů TaBook 1.–3. 10. 2020 
v  Táboře, kam jste všichni srdečně zváni. 
V  bohatém programu najdete například 
výtvarné výstavy, autorská čtení, muziku, 
divadlo, doprovodný program pro děti atd.

EH+ POZVÁNÍ MEZI 
SKAUTY

Vážení rodiče,

mnozí z vás jistě navštívili výstavu 100 
let skautingu v Bechyni, kde jste viděli 
naši činnost až do současnosti.

Také letos jsme schopni do oddílu 
Jitřní Stovka a Lípa přijmout několik 
nových členů. Počet zájemců je omezen 
kapacitou vedoucích a velikostí klubovny. 
Pokud máte děti na prvním stupni ZŠ, 8 až 
10 let, tedy druhá až čtvrtá třída, zveme 
vás na naši první společnou schůzku. 

Ta se uskuteční ve středu 2. 9. od 
16:00 do 18:00 hod. na místní faře.

Zde si děti zahrají hry, zkusí některou 
ze skautských dovedností, seznámí se 
s členy oddílů a jejich vedoucími.

Kdo bude mít zájem, vyzvedne si 
přihlášku pro vstup dítěte do oddílu.

Další podrobnosti, týkající se schůzek, 
budeme řešit během měsíce září.

Vafi
filipivaclav@seznam.cz

HERNA V DUCHU LESNÍ MOUDROSTI OTEVŘENA 
AŽ DO 18. ŘÍJNA 2020

Pokud jste s dětmi nestihli v průběhu 
prázdnin navštívit HERNU V DUCHU LESNÍ 
MOUDROSTI v Městském muzeu, ještě 
stále to můžete napravit. Vyčleňte si ovšem 
dostatek času, protože nebudete chtít odejít 
a děti vás odejít vlastně ani nenechají.

Budete překvapeni, s jakým zaujetím se 
pustí do řešení úkolů a sami se neubráníte 
tomu si vyzkoušet, jestli se orientujete v ma-
pách, zda umíte zachránit život, sbalit se 
správně na cesty... přijďte to zjistit.

MJ
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2. STŘEDA VE 20.00

CASTING NA LÁSKU
Romantický / Komedie – ČR

Komedie o tom, jak všichni pořádní 
chlapi vymřeli!

83 min, mládeži přístupný od 12 let, 
120 Kč

4. PÁTEK V 17.00

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Animovaný / Rodinný – USA

Animované dobrodružství pro celou 
rodinu, kde hlavní roli hrají kouzelné 
sušenky, jaké by chtěl prostě každý. 

Sušenky mají tvar zvířátek a mají moc 
vás proměnit právě v to zvíře, které 

sníte.
105 min, český dabing, mládeži 

přístupný, 120 Kč

9. STŘEDA VE 20.00

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Romantický / Komedie – ČR

Výhra balíku peněz v loterii člověku 
rozhodně změní život. Otázka je, jak…

99 minut, mládeži přístupný, 120 Kč

11. PÁTEK V 17.00

MOSLEY
Animovaný – Nový Zéland, Čína
Mosley a jeho rodina stejně jako 

ostatní kozloni slouží lidem. Nikoho ale 
nezajímá, že kozloni jsou inteligentní 
bytosti, které mluví a používají jazyk 

jako lidé.
97 min, český dabing, mládeži 

přístupný, 100 Kč

15. ÚTERÝ VE 20.00

ŽENSKÁ POMSTA
Komedie – ČR

Na skupinové psychoterapii se setkají 
tři ženy zralého věku. Mají stejný 

problém: nevěru manželů. Spontánně 
se rozhodnou, že lepší, než drahá 

psychoterapie, bude pomsta. S tou si 
vzájemně pomůžou a pro své nevěrné 

manžely připraví skutečné peklo na 
zemi.

88 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

19. SOBOTA V 17.00

PRINCEZNA ZAKLETÁ 
V ČASE

Fantasy / Pohádka – ČR
Aby princezna Ellena zachránila své 
království i sebe samotnou, musí v 

sobě nalézt odvahu a jednou provždy 
se postavit dávné kletbě.

115 min, mládeži přístupný, 130 Kč

22. ÚTERÝ VE 20.00

DĚDA, POSTRACH RODINY
Komedie / Rodinný – USA

Hvězdami nabitá rodinná komedie o 
velké a nelítostné válce vnuka s 

dědou, kterého hraje Robert de Niro.
98 min, český dabing, mládeži 

přístupný, 120 Kč

24. ČTVRTEK VE 20.00

HAVEL
Životopisný / Drama – ČR

Celovečerní film přináší příběh jedné 
z nejvýraznějších osob naší historie 
Václava Havla z časů disentu, kdy 

ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét 
státníka nečekejte,“ slibuje režisér 

Slávek Horák.
100 min, mládeži přístupný od 12 let, 

120 Kč

26. SOBOTA V 17.00

MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY 
PÍSNIČKY

Animovaný / Rodinný – Rusko
Okouzlující animované příběhy 

nerozlučné dvojice, která si získala 
srdce dětí i dospělých na celém světě.

78 min, český dabing, mládeži 
přístupný, 120 Kč

30. STŘEDA VE 20.00

BÁBOVKY
Komedie / Drama – ČR

Film Bábovky natočený podle knižního 
bestselleru spisovatelky Radky 

Třeštíkové vypráví o tom, že všichni 
jsme propojení a díky tomu i malé věci 

dokážou někdy otřást světem.
97 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

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

Na projekci si vezměte s sebou roušky, od 100 diváků jsou povinné!
Změna programu vyhrazena. NOVÝ 

START

– POMOC 
NEZAMĚSTNANÝM 
OSOBÁM 
K BEZPROBLÉMO-
VÉMU NÁVRATU NA 
PRACOVNÍ TRH 

Projekt „Nový start“ reali-
zovaný Centrem Mladé rodiny 
Milísek, z.s. Milevsko v  Bechyni.

1) Bezplatný projekt pro ženy na
 MD/RD, nezaměstnané osoby,
 osoby v evidence ÚP nebo
 osoby, které hledají nové
 zaměstnání

2) Motivačně vzdělávací program 
 s psychologickou diagnostikou

3) Možnost bezplatně získat
 REKVALIFIKACI, ŘIDIČSKÝ
 PRŮKAZ

4) Proplacení jízdného, bezplatné
 hlídání dětí

III. běh vzdělávacího programu

OTEVÍRÁME 9. září 2020 
v prostorách Hotelu U Draka. 

V případě zájmu nás neváhejte 
kontaktovat! Tel.:  723 407 029, 
 723 449 409, 
počet míst je omezen.

Průvodní aktivity projektu:
ź Psychologické poradenství 

s  PhDr. Jaromírem Matouškem 
pátek 25. 9. 2020

ź Právní poradenství s Mgr. Ja-
nem Röhrichem středa 30. 9. 
2020

NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM! 
tel.: 723 407 029

Prostor poradny 1. patro 
Hotelu U Draka.

Těšíme se na Váš zájem.

Centrum mladé rodiny 
Milísek 
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+ KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ 
DĚKUJE ZA PODPORU KULTURNÍHO 
LÉTA 2020

Ministerstvu kultury České republiky, Jihočeskému kraji, Nadaci ČEZ, 
Českému rozhlasu České Budějovice, Městu Bechyně, MAS Lužnice, obci 
Sudoměřice u Bechyně, Blaťackému souboru Vlastiboř, RC Hrošík, SUPŠ 
Bechyně, ZUŠ Václava Pichla, SDH Bechyně, Panství Bechyně, Farnosti 
Bechyně, Městské policii, Policii ČR, Službám města Bechyně, Lázním 
Jupiter, oddílu kanoistiky TJ Jiskra Bechyně, Zahradnictví Beneš, Optice 
Ursíny, Čajobaru U Sovy a Něco Mezi.

Za pomoc při organizaci Standovi Fukovi, Jardovi Drdovi, Jirkovi 
Uchytilovi, Danu Dvořákovi, Janu Škorcovi, Dagmar Cibulkové, Heleně 
Příhodové, Zdeňkovi Bartákovi a  všem zaměstnancům Kulturního 
střediska města Bechyně. A v neposlední řadě panu starostovi Ing. Pavlu 
Houdkovi. Dále bych chtěl poděkovat Vám divákům, pro které vše děláme, 
a doufáme, že se Vám naše akce líbí a zůstanete nám věrní.

 

Za Kulturní středisko města Bechyně Mgr. Štěpán Ondřich
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+ ZAJÍMAVOSTI 
Z HISTORICKÝCH 
ANÁLŮ O NAŠEM 
VODNÍM PŘEDMĚSTÍ – 
WASSERVORSTADT – 
ZÁŘEČÍ

Rok 1660 – Postavena Boží muka 
sv. Anny u mostu v Zářečí s nápisem: na 
jedné straně – 1660 adalbertus hollusstzky 
fiericvavit – 1660 Adalbert Holušický se 
postaral o postavení; na straně druhé: Ex 
voto in honore sacratissmae vir Mariae – Ve 
slávě nejsvětější Panny Marie

Rok 1720 – Zářečí je připojeno k městu 
Bechyně jako jeho předměstí II. Žili tam 
převážně kamnáři a hrnčíři v pronajatých 
barácích V tomto roce je pravděpodobně 
vztyčena nejvzácnější barokní socha v Be-
chyni – Zářečí, socha sv. Jana Nepomuc-
kého. Je umístěna v ohybu cesty vedoucí od 
Kamenného dvora k zářečskému mostu. Její 
autorství bylo léta připisováno Jiřímu Pacá-
kovi, současníku a žáku Matyáše Bernarda 
Brauna.

Zajímavá zpráva o Zářečí se týká stavby 
nového mostu v Zářečí roku 1774. Nížepolo-
ženého roku byla držána sessi u přítomnosti 
celého magistrátu, p. rychtářů, též p. star-
ších obecních v příčině vystavění nového 
mostu.

Kdyžto od knížete pána decret publicíro-
ván byl, že na vystavení téhož 400 zl. z dů-
chodu panskýho nám zapůjčeny býti mají, to 
sice bez interesu, které v třech letech pře-
dem zapraveny býti mají. Za kteroužto milost 
jeden každý z magistrátu řekl: „Zaplať pán 
Bůh!“

Naproti tomu ale František Seybrt vyslal 
s  tím doložením, že to žádná milost není, že 
páni tam vícej jezdí, ať si tu milost nechají 
a  více takových nedovolených řečí vydal.

Kdežto páni rychtářové ani slovo nepro-
mluvili tak nejináč, jakoby tomu chtěli. Ale 
magistrát takové rouhavé řeči nedovoluje 
a  nedovolují na slavný ouřad zanésti. 
A  protož za takové provinění on purkmistr 
p. Františka Seybrta na 8 dní do arestu 
odsuzuje a též tak z ouřadu staršího 
obecního suspendíruje. Stalo se za ouřadu 
purkmistra p. Václava Pavlíčka v přítomnosti 
všech radních pánů. 26. Marti 1784.

Píše se rok 1779, kdy dne 10. února žádal 
dělostřelec Dominik Hrdlička, soukeník, aby 
se směl do Bechyně nastěhovati a svou 
živnost zde konati. Byl jak magistrátem, tak 
vrchností zamítnut. Dne 22. června dostavila 
se na radnici počestná vdova po zemřelém 
Matěji  Matouškovi, zedníku z č. 10 
předměstí vodního (dnešní čp.501) Rosalie 
a trpce naříkala. Nemá mužského dědice, 
sama nemůže dům a pole spravovati, 
nemůže kontribuci platiti a musí najímat ku 
všem pracím dělníka. Chtěla by se tedy 
provdati a prosí pány, aby jí poradili, koho by 
si vzíti měla, neboť jako počestná vdova, 
nemůže sama si ženicha vyhledati. Slyšela 
prý, že jakýsi Hrdlička se chce do města 
nastěhovati a zde usaditi. Ona neví odkud je, 
ale jestli by byl svobodný a páni to schválili, 
chtěla by se zaň provdati, když by propuštěn 
byl z vojny, že jej chce přijmout a jemu dům 

svůj připsati. Pánům na radnici se tato 
skromnost a důvěra vdovy velice líbila 
a  ihned poslali na zámek přípis, v němž 
horlivě se o propuštění Hrdličky přimlouvali. 
Dne 17. srpna 1779 došel pak ze zámku 
decret tohoto znění: Když žadatel Dominic 
Herdlitschka propuštěn od vojska býti chce 
a  prokáže, že jest spolumajitelem domu 
č. 10 v Bechyni, chceme jej do svého pod-
danství přijmout, městské právo mu uděliti 
a  dovolíme mu, aby se s vdovou Matouško-
vou oženil – podepsán Paar. Dominik 
Hrdlička prokázal se tímto dekretem a byl 
z  vojny propuštěn, přispěchal do Bechyně 
a  nalezše s Rozárkou v sobě zalíbení dosta-
vili se na radnici a učinili tam: POŘÁDNOST. 
Kolandum: Zavazuje se Dominic Herd-
litschka, že to dítě Marianu po nebožtíku 
Matěji Matouškovi za svou vlastní přijímá 
a  beze vší mohovitosti a dědictví, tak jako i ty 
děti, kteréž by jim po kopulaci Pan Bůh dáti 
mohl, stejně dítkami jeho býti mají, čehož se 
městskou knihou pojistiti má a bude se jemu 
na to vlastní rukou podepsati. A. Chleborád 
dodává doušku: Myslíme, že paní Rozálie 
byla v té věci chytřejší než všichni páni na 
radnici a znala Dominika Hrdličku jistě dávno 
a dobře…

Rok 1845 – po požáru dřevených domků 
v Zářečí projektuje sanační úpravy a zakládá 
nové stavby V. Skalák. Většina zde docho-
vaných staveb je barokního původu s po-
zdějšími přestavbami.

K roku 1854 – Správa velkostatku 
povolala r. 1854 ze Zbraslavě znamenitého 
hrnčíře Václava Klause a ten zřídil v Zářečí 
továrnu, kterou r. 1876 rozšířil a upravil pro 
výrobu hliněného a kameninového zboží. 
Továrna vyráběla i kamna, dlaždice, ka-
meninové roury. Svoji výrobu provozoval 
v  Zářečí u převozu za řekou, proto se tam 
dlouho říkalo „Na Klausovně“. Původem 
však byl z Bavor, z rodu německých výrobců 
kamenin. Tím by bylo možno vysvětlit i spe-
cificky výtvarný charakter bechyňského 
zboží v té době, neboť toto zboží jasně 
nenavazuje na jakékoliv české hrnčířské 
tradice. Klaus byl prvním hrčířem, který 
v  letech sedmdesátých znal u nás výrobu 
kameniny.

V roce 2000 se zářečský mluvčí Hugo 
obrací na našeho politika stejného jména 
a  zasílá mu osobní pozvání na zářečskou 
pouť:

Vážený pane předsedo, z výše uve-
deného vyplývá, že Vaše osoba (uváděná, 
co by znamenitá) založila v našem útulném 
regionu keramickou tradici. Myslíme si, že 
z  těchto důvodů by Vaše srdce mělo tlouci 
pro naše krásné Zářečí. 

Navrhujeme Vám dvě možnosti:

– přijďte k nám a znovu a dál se můžete 
patlat v hlíně a prohlubovat svoji bývalou 
znamenitou pověst. Možná, že to bude 
k  dobru Vašemu i našemu.

– ta druhá je snad ještě jednodušší, poohléd-
něte se tam u Vás po nějaké rezervičce, 
která by pomohla vylepšit to naše tvrdé 
živobytí. Máme vlastní vlajku, noviny, 
ombudsmana, rotu pomalého nasazení, 
válečné loďstvo i svého nepřítele (osadu 
Větrov). Ale hlavně svoji tradiční Zářečskou 
pouť, na kterou Vás tímto zveme...

V měsíci červnu roku 1870 byl opět 
opravován dřevěný most v Zářečí – jediné 
spojení přes řeku Lužnici. Vyhláška okres-
ního hejtmanství praví: Následkem potřeb-
ných oprav mostu na řece Lužnici u města 
Bechyně pozůstávajícího, kteréž dnem 
7. června 1870 započnou a do 25. června 
1870 trvati budou – bude spojení od 
Sudoměřic do Bechyně po mostě přerušeno. 
Povozy, jež toho času tady pojednou, musí 
od tak zvaného „Kamenného Dvoru“ nad 
Bechyní ležícího, cestu vozovou k hořejšímu 
mlýnu nastoupit, kde po prámu přes Lužnici 
buď u dolní lázně, neb u hořejšího mlýna, 
převezeny budou. 

Rok 1885 – postaven v Zářečí železný 
most do Bechyně – Okresní zastupitelstvo 
i  knížecí správa posoudili starý dřevěný 
most jako neopravitelný, proto se jmenovaní 
zástupci dohodli postaviti most železný bez 
středního pilíře. Špatným měřením byl 
dodán most kratší o 2 metry, proto se musel 
pilíř v Zářečí posunout do řeky Lužnice. 
/špatné měření provedla Okresní správní 
komise při Okresním výboru v Bechyni/ Na 
litinové desce mostu bylo napsáno: Patent 
zemského vrchního inženýra J. Maýra. 
Dodavatel: číslo 1029 Vojtěšské hutě na 
Kladně 1885. A aby se situace neopakovala 
i  v roce 2003 s výstavbou nového mostu, byl 
pověřen tiskový mluvčí Spojených států 
Zářečských – p. Hugo, předat projektantovi 
Ing. Ladislavu Šaškovi nové ocelové pásmo 
na dokonalé přeměření, neboť Zářečí již 
nehodlalo Bechyni postoupit další dva metry 
území s ohledem na ničivé záplavy. Části 
příhradového tělesa starého mostu jsou 
dnes k vidění v Národním technickém 
muzeu ve městě Plasy.

A jsme v roce 1893– Hostinský v Dolních 
lázních p. Vojtěch Šonka dal kopati v komoře 
svého hostince základy pro z řízení nové 
prostorné lednice a tu v hloubce asi půl 
metru pískové země přišli dělníci na tři 
rozličné, úplně zachovalé lidské kostry, jež 
mohly asi 30 až 40 roků v zemi ležeti. Na 
jedné lebce znáti jest ránu a tu pravděpo-
dobno, že se zde skrývá stopa hrozného 
zločinu. Že nalezené kostry, z nichž dvě 
ležely vedle sebe a třetí trochu výše nad 
nimi, budí všeobecný úžas v celém městě, 
lze si domysliti. Dolní lázeň, která jest přes 
200 r. stará, byla v knížecích rukou, načež ji 
koupil rod Fáberův, z něhož přešla přemě-
nou v roce 1849 na rod Pokovský a vloni 
24. června ji majitel pan František Pok prodal 
opět vrchnosti, kteráž hostinec ten znovu 
opraviti dala a zřizuje tam pěknou restauraci 
a dosadila tam p. Šonku, byla do dnešního 
dne stále hojně lidmi navštěvována. Tento 
tajemný čin bude vyšetřovati komise z Mi-
lévska od c. k. okr. hejtmanství, načež teprve 
budou kostry na hřbitově sv. Michala k věč-
nému odpočinku uloženy, jelikož ho v té 
komoře nalézt nemohly. V  Zářečí se traduje, 
že konští handlíři obehráli sedláky z Hodonic 
v Dolních lázních v kartách a ti se s nimi 
vypořádali tak, že je zamordovali a zakopali 
pod podlahu koňské stáje v místě kamen-
ných žlabů.

Rok 1920 – V okolí Bechyně řádí od delší 
doby banda lupičů, která je postrachem 
celého okolí. Rozsáhlé lesy poskytují jim 
dobrého úkrytu. Na počátku prosince roku 
1919 dostalo se této bandě vůdce v osobě 
nebezpečného trestance Josefa Hamerleho 
z Bechyně – Zářečí u Milevska, který uprchl 
z  vězení v Táboře, kde odpykával si 5letý 
žalář pro vraždu a loupež. Četnictvo marně 

Z HISTORIE
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po lupiči pátralo, obyvatelstvo vesnic bálo se 
pomsty Hamerlovy a proto nechtělo nic 
sdělit. Po Novém roce zjistili četníci z Be-
chyně a Sudoměřic, že zločinec zdržuje se 
v  lesích „Napajedlích“ a „Americe“, odkudž 
dochází ku své manželce do Bechyně-
Zářečí. 5. ledna obklíčila četnická hlídka 
sestávající ze strážmistra Josefa Fryčka, 
závodčího Františka Candy a Josefa Jandy 
Hamerlův domek, který byl uzamčen. Po 
vyzvání žena trestancova otevřela a řekla, 
že prý Hamerle uprchl přes hranice. Četníci 
byt důkladně prohledali a když žádali, aby 
otevřeny byly skříně ve světnici stojící, žena 
zdráhala se tak činit. Když konečně přece 
otevřela, spatřil Candra, jenž do skříně se 
podíval přes otevřené dveře, že hledaný je 
ve skříni ozbrojen vojenskou karabinou. 
Výkřikem: „Sedí tam, má pušku v ruce“, 
upozornil své druhy, kteří si připravili pušky. 
Hamerle vyskočil, postavil se do kouta 
světnice, kde byl kryt policí a namířil na 
Fryčka, jenž byl vzdálen pouze 3 m. Janda, 
jenž stál stranou, zpozoroval nebezpečí, 
neboť bylo jisto, že lupič se nevzdá, a proto 
rychle vypálil proti němu ránu, kterou zlosyn 
zasažen byl do krku, pustil pušku a padl na 
zem. Byl ošetřen, zavolán lékař a soudní 
komise. Hamerle, jenž vůbec již nenabyl 
vědomí, za krátko zemřel. Jeho karabina 
byla ostře nabita, pojistka otevřena, takže 
stačilo stisknutí a oba četníci, kteří stáli za 
sebou, byli by zastřeleni. Manželka 
Hamerlova vypověděla, že žádala muže, 
aby se četníkům vzdal, ten však prohlásil: 
„Jen přes mou mrtvolu!“ Tím, zbaveni jsou 
lupiči v lesích bechyňských vůdce a jelikož 
jest jim četnictvo na stopě, jest oprávněná 
naděje, že obyvatelstvo v okolí Bechyně 
zase bude moci si vydechnout.

Rok 1922 – vznikají nové stavby v Zářečí 
– při silnici od mostu za Dolní lázní vede 
pěšina k nádraží, za touto pěšinou vpravo 
bývalo pole, jehož dolní díl byl vlhký, proto 
nechali jej na louku, jako jest protější levá 
část, horní části jsou pole pro brambory, žito 
a oves. Na této pravé louce náležejíce k lázni 
Dolní, majetek to panský, jest rozpracován 
pro stavbu nových domků. První u samé 
silnice staví Skalák; v středu jsou vrata, 
s  obou stran byty o 3 oknech. Cestou za 
lázní k bývalé keramické továrně u samé 
louky zvané na „Chmelnici“, proti domku 
Janáka, staví povozník Burian hospodářský 
domek pro sebe. Na tomto pozemku bývala 
před 18. lety chalupa Vlasákova, kterou 
vrchnost koupila a zbořila, pozemek ten 
nechala zarůsti travou na louku. U samé 
silnice a pěšiny koupil si invalida Drdák místo 
a postavil si tam prkennou budku, v níž 
prodává tabák a potřebnosti kuřácké.

1933 – Na předměstí Zářečí v Bechyni 
byly při bourání zdi domku p. Havla nalezeny 
staré mince — asi 60 kusů, pocházející ze 
sedmileté války a několik kusů z doby 
Leopolda „pyskatého“ a Marie Terezie. 
Mince prohlédl p. prof. Mařan, správce 
musejních sbírek obecních, a uložil je do 
musea.

Rok 1960 – městská kronika – 
Samostatnou část prvomájového průvodu 
zcela samostatně podřízená vlastnímu 
harmonikovému tempu byla část průvodu 
občanů Zářečí. Jejich jednotný a spontánní 
pochod byl s velkou odezvou přijat všemi 
občany – diváky na chodnících a vyvolal 
ohlas potlesku…

Josef Štefl

STARÝ HŘBITOV

O Spolku rodáků a přátel 
Bechyně je známo, že se 
snaží, aby „starý hřbitov“ u sv. 
Michala byl příjemným místem 
v centru města.

Letos pokračujeme v opra-
vách náhrobků některých významných 
osob, o které se už nemá kdo starat. I v těch 
horkých dnech letošního léta se Jiřímu 
Bílkovi ml. a Josefu Zuntovi podařilo znovu 
postavit náhrobek starosty Václava Kolafy, 
zrestaurovat litinový náhrobek mecenáše 
Kašpara Malého.

Podařilo se nám zjistit, že litinové kříže na 
našem hřbitově jsou ze železáren v Pod-
brdsku, Hořovic, Rokycan, Rožmitálu pod 
Třemšínem.

Při srpnové komentované procházce 
„starým hřbitovem“ jsme se setkali s ku-
rátorkou hořovického muzea, která se 
přiznala, že k nám přijela na výzvědy. 
V  Hořovicích chtějí udělat podobnou akci 
jako my. Nás těší, že se odborníkovi naše 
akce líbila. Paní kurátorka byla překvapena 
velikým počtem litinových křížů, protože 
hřbitovů, kde je jich tolik různých pohromadě 
je již velmi poskromnu. My jsme zase byli 
překvapeni tím, že u nich vůbec nejsou 
secesní kříže z Rožmitálu.

O náš hřbitov projevilo zájem také město 
Sušice. Vyslalo sem kurátora jejich muzea, 
aby v Bechyni vyhledal hrob JUDr. Josefa 
Ambrože Gabriela, bechyňského notáře 
(1875–1880), významné sušické osobnosti. 
V Sušici si letos připomínají jeho 200leté 
narozeniny. Hledajícímu p. Lhotákovi po-
mohl s informacemi přítomný Jiří Bílek. Hrob 
totiž už nemá žádné označení. Sušičtí se 
rozhodli nechat zhotovit nový náhrobek. 
Jsou příkladem toho, jak si váží osobností, 
které přispěly k prospěchu města.

Na závěr zprávy o letní činnosti Spolku 
rodáků a přátel Bechyně chceme poděkovat 
partě dobrovolníků organizované paní 
Andreou Balčíkovou Horákovou, která se 
zapojila do čištění a restaurování vybraných 
zrezivělých litinových křížků, aby se zachrá-
nily i pro budoucí generace.
Mnohokrát Vám děkujeme! 

Věříme, že se do záchrany pokladu na 
„starém hřbitově“ zapojí další Bechyňáci.

Za Spolek rodáků a přátel Bechyně

Jiřina Trčková 
a Jiří Bílek ml.

Před renovací

Po renovaci
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Zářijová odpoledne 
a večery v 2. patře LD Olga 

Tento program je zdarma:

 1. 9. Nostalgická Bechyně 15.00

 2. 9. Vědomý dech pro své zdraví 15.00

 2. 9. Omán, beseda s promítáním 19.00

 3. 9. Prezentace kosmetiky 
  z kozího mléka 13.00

 7. 9. Vítání lázeňských hostů 
  + historie lázeňství 14.30

 7. 9. Preventivní diagnostika 
  podle ájurvédy 15.00

 8. 9. Karitol a rašelina, léčíme přírodou 15.00

 9. 9. Nebezpečné překyselení organismu 15.00

 10. 9. Prezentace kosmetiky 
  z kozího mléka 13.00

 11. 9. Zvyky na Blatech 14.00

 14. 9. Režim dne pro zdraví 15.00

 14. 9. Akupresura – osobní konzultace 16.00

 14. 9. Akupresura s PhDr. B. Sandhu CSc. 19.00

 15. 9. Rybníkářství v jižních Čechách 14.30

 16..9. Nespavost, přednáška 
  s praxí dýchání 15.00

 17. 9. NU Skin, zdravotní životní styl 15.00

 18. 9. Problematika dolních končetin 14.30

 21. 9. Vítání lázeňských hostů, 
  historie lázeňství  14.30

 21. 9. Síla vlastní mysli, 
  přednáška s výukou 15.00

 21. 9. Cestujeme po Indii 
  s. M. Rychlíkovou + film 19.00

 22. 9. Dietní zásady při osteoporoze 14.30

 23. 9. Meditace je pomoc pro každého 
  a jak na ni 15.00

 25. 9. Osteoporoza – přednáška 14.30

 28. 9. Vědomé dýchání pro zdraví 15.00

 28. 9. Síla ájurvédských bylin 
  s výstavkou 19.00

 29. 9. Karitol a rašelina, léčíme přírodou 14.30

   Těšíme se na Vás

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

PROGRAM

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

   1. 9. úterý RM band
   3. 9. čtvrtek Capella
   8. 9. úterý Echoes
 10. 9. čtvrtek Capella
 15. 9. úterý Echoes
 17. 9. čtvrtek Live Music Tropicana
 22. 9.  úterý INYCH – kytara
 24. 9. čtvrtek Capella
 29. 9. úterý Echoes

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

   4. 9. pátek Ševětínka
 11. 9. pátek Countrio
 18. 9. pátek Ševětínka
 25. 9. pátek RM band

Krajinář Stanislav Rypl, který se 
v měsíci září představí v lázeňské 
galerii, se narodil 17. 11. 1917 a po 
dokončení obecné školy v Olo-
mouci – Řepčíně absolvoval 

obchodní akademii v Uherském Hradišti. Jako 
student vynikal ve sportu, kromě běžeckých 
disciplín dominoval ve vrhu koulí a hodu oštěpem. 
Po ukončení studií byl zaměstnán jako účetní v zá-
vodech Tomáše Bati, později jako ekonom ve 
Výzkumném zelinářském závodě v Olomouci, 
přičemž kreslil a maloval, obdařen prokazatelným 
nadáním. 

V cestě za výtvarným uměním ho nejvíc 
inspiroval jeho strýc, akademický malíř. 
K  oblíbeným technikám Stanislava Rypla patřila 
olejomalba, kterou uplatnil při zpodobňování 
krajiny z oblasti Hanácka: ta pro něho byla 
hlubokou citovou záležitostí. Pracoval také 
s  akvarelem, pastelem nebo tuší a veškeré tyto 
techniky bravurně ovládal. Vytvořil i několik 
gobelínů a plastik, jedna z nich se nacházela po 
dlouhá léta ve vstupní hale Výzkumného ústavu 
zelinářského v Olomouci. 

V pozdějším věku si oblíbil jižní Čechy, kam 
jezdíval za svým synem, kde spolu na Blatensku 
budovali chalupu. V 90. letech Stanislava Rypla 
už provázely značné zdravotní problémy, síly 
a  chuť pokračovat v tvorbě ubývaly, nakonec 
zemřel 1. 4. 1998 ve Strakonicích po prodělané 
mozkové příhodě a infarktu. 

V jeho tvorbě nalezneme širší námětovou 
pestrost, zátiší, kytice, ale převažuje zobrazování 
krajiny, často v dynamickém pojetí a ostřejší 
barevnosti, pokaždé s výraznou náladou denního 
času. Kromě již avizovaných krajin z regionu 
Hanácka, zahrnuje výstava i  práce vznikající při 
jeho pobytu v Jihočeském kraji a květinová zátiší. 

Pavel Šmidrkal a Zdeněk Smolík

KRAJINA KOLEM HANÉ I NAŠE JIHOČESKÁ

MOŘE 
BLÍZKÉ 
I VZDÁLENÉ, 
VZRUŠENÉ 
I ZASNĚNÉ

Herečka Jarmila Švehlová, jež svůj hlas propůjčila desítkám 
filmových postav, např. světoznámým herečkám Sharon Stone, 
Ingrid Bergmann, Liv Ullman, Kathrin Dennevue, je také výraz-
nou malířkou, kterou na cestě k tvorbě radami podpořil věhlasný 
výtvarník Jiří Andrle. Sama křehká bytost stále dívčího zjevu, 
přenášející něžnost a snění na svá plátna, se v Galerii záliv 
představí s náměty moří a krajin. Sblížení s dílem Jarmily 
Švehlové v nás  oživí přítomnost na mořském břehu za ranního 
rozbřesku či při odchodu dne, nebo za běhu větru, který zvedá šumící sukně vlnám. Mraky 
protkané zastřeným světlem slunce, které si už jen ostýchavě vyká s mořskou hladinou, 
vyvolá v divákovi pocity vzdálených světů, nesoucích svá hluboká tajemství. Autorka 
zklidňuje tok naší fantazie, ale zároveň jí otvírá doširoka hranice: můžete s ní naplňovat své 
sny o zázraku lásky, která nedokáže ublížit a nese naději. Jarmila Švehlová osobně zahájí 
výstavu svých nádherných obrazů v lázeňské galerii v budově Olga v sobotu 28. září 2020 
v 19.00 hod. 

Výstavu pro vás připravili Osvětáři jihu
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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 – 229 Kč/ks

Prodej Bechyně 
u vlakového nádraží 
20. 9., 11. 10. a 8. 11. 2020 – 14.00 h
1. 10. 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

NABÍZÍM PRÁCE 
MINIBAGREM

VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE, HRUBÁ 
REKULTIVACE A ÚPRAVA TERÉNU, 
ČIŠTĚNÍ STOK 

Minibagr Takeuchi TB016 vybaven 
roztahovacím podvozkem s gumovými 
pásy. Podkopové lžíce 30 a 60 cm, 
naklápěcí svahová lžíce. 

n Hloubka podkopu 2 m 
n Šířka a výška bagru 1m / 2,4 m
n Hmotnost 1,6 t 

TELEFON: 721 040 562
EMAIL: fuskyn@seznam.cz

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

 

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

SLEVA!

Prodám Dacia Duster SUV
1,6 i 77 kW, r. v 2014, benzin+LPG, 
najeto 51 000 km. ABS, ESP, ASR,

asistent rozjezdu do kopce, funkce 
Economi a mnoho dalších. Couvací sen-
zory, barva šedá–khaki. 
NOVÁ zimní kola. 

Auto jako nové za 240 000 Kč. 
Zdravotní důvody, dohoda možná. 

Mob. 737 359 191 kdykoliv, Bechyně.

Mám zájem o koupi bytu 2+1 
s výtahem v Bechyni.

Volejte: 608 120 244

www.persaltus.cz

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

sprm

950 Kč/sprm

1000 Kč/sprm

 

+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.

650 Kč/

  

 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT 

+ OSADNÍCI Z KATANU

27. 6. 2020 proběhl v Bechyni již tradiční 
kvalifikační turnaj, kterého se zúčastnilo 24 
hráčů. Kvůli koronaviru jsme museli pře-
sunout místo konání na přísálí kulturního 
domu, a zde musíme poděkovat místnímu 
hasičskému sboru za zprostředkování 
těchto prostor. Čtyři hráči se kvalifikovali na 
mistrovství České republiky. Bechyně tento-
krát bodovala a na prvním místě se umístil 
Marek Procházka, druhý byl Buta Adrian 
a  třetí Scarlet Madaline. Nejlepším juniorem 
byl Liška Ondřej. 

Všem zúčastněným gratulujeme a 
děkujeme Kulturnímu domu za poskytnutí 
perfektního zázemí.

Za organizační tým Martin Herza 
a Ivana Frolíková.

TURISTICKÝ POCHOD 
A CYKLOTURISTICKÁ JÍZDA

BECHYŇSKÁ OSMA
Termín konání:   sobota 5. září 2020
Trasy pro pěší:  5–50 km
Trasy cyklo:  10–80 km

Místo startu:  Muzeum turistiky v Bechyni
  Široká ul. čp. 48 
  od 07:00 do 10:15 hod.
(stanoviště startu čeká i na příchozí od vlaku, 
který přijíždí od Tábora)

Cíl pochodu– budova Muzea turistiky 
v Bechyni, Široká ul. čp. 48 (dvůr muzea) 
Trasy vedou okolím Bechyně, údolím Lužnice 
a  potoka Židova Strouha. Navštívit můžete Týn 
nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí, Dubový 
vrch, přírodní park Plziny, horu Tábor, kostelík 
sv. Rozálie u Borovan, Dobronice...

Petr Chaloupek,Tel: 737 529 220, 
E-mail: bechyne.kct@seznam.cz,  

www.kct.bechynsko.cz
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Jezdíme spolu už 125 let.
Vyberte si model ŠKODA KAMIQ. K nadstandardní výbavě vám navíc 
nabízíme i celou řadu vzájemně kombinovatelných benefitů. Využijte 
například pojištění schopnosti splácet nebo prodloužené záruky 
až na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. Při výměně starého modelu 
za mladší dostanete za svůj stávající vůz výkupní bonus ve výši 
až 30 000 Kč. Bližší informace k nabídce naleznete na webových 
stránkách našeho dealerství  nebo na www.skoda-auto.cz. Osobně 
vám naši akční nabídku představíme v našem autorizovaném 
dealerství ŠKODA. Zastavte se, už můžete.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 95–116 g/km Ilustrativní fotografi e

se zvýhodněním až

ŠKODA

KAMIQ
již od

Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

339 000 Kč

85 000

Autoservis Novotný spol. s r. o.
Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616
www.autoservisnovotny.cz


