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Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Odjezd

od kostela v

Beneovì nad Èernou.
Po pøedchozí domluvì mono nastoupit na trase
Beneov  Kaplice  È. Budìjovice  Praha
Váení spoluobèané,
nastal nejkrásnìjí mìsíc roku  kvìten. Máj je nejen lásky èas, ale i období, kdy ve kolem rozkvétá.
Kvetou kvìtiny na námìstí, rozkvetl i obnovený sad smìrem na Klení. Bohuel se èasto stává, e stromy
jsou ponièené lidskou rukou. Platí to i pro kvìtiny vysázené do záhonkù a truhlíkù.
Doufejme, e posílením kamerového systému a vìtí ohleduplností k tomu nebude nadále docházet.
Obec poádala mìsto Kaplice o slubu Mìstské policie na území obce Beneov nad Èernou na základì
veøejnoprávní smlouvy. Rada Mìsta Kaplice tuto záleitost projednala a z dùvodu souèasné nedostateèné
personální obsazenosti ji neodsouhlasila. Následnì probìhla schùzka s npor. Mgr. Svatoslavem Jurkem
vedoucím oddìlení Obvodního oddìlení Kaplice, kdy zástupci obce poádali o posílení sluby na území
Obec Beneov nad Èernou, a ádosti bylo vyhovìno. Obvodní oddìlení si zmapuje problémy týkajících se
jak záleitosti vyhláky o poívání alkoholu a jiných návykových látek na veøejném prostranství, tak ostatní
problémy spojené s pøestupky a trestnou èinností. Policie posílí hlídky do obce Beneov nad Èernou a jejího
okolí s tím, e obec pøislíbila pro policisty OOP Kaplice zázemí pro potøebu výslechù a zápisù z kontrol.
Zastupitelstvo schválilo:
. Dohodu s Mìstem Kaplice o ukonèení veøejnoprávní smlouvy ze dne 17.12.2009 na úseku výkonu
pøestupkové agendy podle zákona 200/1990 Sb., o pøestupcích, v platném znìní a dalích zákonù. Tato
smlouva je ji bezpøedmìtná, protoe tyto pøestupky vykonává odbor dopravy a silnièního hospodáøství
MìÚ Kaplice.
. Smlouvu s advokátní spoleèností Øezníèek & Co.s.r.o. se sídlem U Èerné vìe 66/3, 370 01 Èeské
Budìjovice, pøedmìtem smlouvy je právní poradenství. Obec bude vyuívat pøedevím na vymáhání dluhù a
poplatkù, neoprávnìná uívání a ostatních záleitostí.
. Dohodu o pøevzetí stavby s Jihoèeským Krajem Èeské Budìjovice, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76,
IÈ: 70890650, pøedmìtem smlouvy  Investor je vlastníkem stavby Rekonstrukce mostu ev.è.15492
Beneov nad Èernou v jejím rámci byl proveden jako vyvolaná investice stavby SO 501  Havarijní
obtok vodovodu.
Kolik slunce a lásky èlovìk v máji naèerpá, o to ménì v zimì nemocí jej proèechrá
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Obec Beneov nad Èernou, flétnový soubor Sedmikrásky a Z Beneov nad Èernou srdeènì zvou
vechny maminky, babièky, tetièky k oslavì

Dne matek
v Beneovì nad Èernou
13. kvìtna 2016 od 15.00 hod
v sále hotelu Èerná
program:
15:0015:40
15:4015:55
15:5516:10

flétnový soubor Sedmikrásky
hudební skupinky Music Friends a Tøi ze Sedmi
prvòáèci s paní uèitelkou Zuzanou Krátkou (doprovází na akordeon)
druháci a tøeáci s paní uèitelkou Ladislavou Augustinovou (doprovází na klávesy)

Po vystoupení je pøipraveno obèerstvení v podobì kávy a zákusku.
Od 18:00 hod. zahraje a zatanèí folklórní soubor JAVOR z Lomnice nad Lunicí

Pokud bydlíte v Kuøí nebo v jiné okrajové èásti Beneova nad Èernou  moná nejen tam  bezpochyby jste
ji zaregistrovali zhorený nebo ádný pøíjem signálu O2. Je tomu tak pøesnì od 18.3.2016, kdy podle
informace dolo k jakémusi slouèení vysílaèù. Díky tomu se do míst, kde byl dosud pøíjem signálu
bezproblémový, v souèasné dobì nedovoláte. A co je asi horí, nedovolají se obyvatelé tìchto míst nikam,
èasto ani na tísòové linky.
Vzhledem k tomu, e operátor zøejmì nepokládá za dùleité se tímto problémem jednotlivcù zabývat, soudì
podle reakcí na zákaznické lince (jinam se bohuel nedovoláte), obrátili jsme se na Obecní úøad v Beneovì
nad Èernou. Rádi bychom jeho prostøednictvím odeslali petici k provozovateli O2 s ádostí o obnovení
slueb v pøedchozím rozsahu. K tomu ale potøebujeme Vai pomoc. Jsteli mezi tìmi, kterých se omezení
slueb týká, podejte prosím tuto informaci na OÚ v Beneovì nad Èernou nebo v Obecní knihovnì
v Beneovì nad Èernou. Potøebujeme zjistit, jaký je dosah omezených slueb a kolika obyvatel se skuteènì
týká. Staèí nahlásit telefonní èíslo a adresu na OÚ nebo mailem na knihovna@benesovnc.cz.
Dalí postup ji zaøídíme a budeme Vás informovat o odpovìdi O2.
Nemohu Vám samozøejmì slíbit, e se podaøí sluby obnovit, ale alespoò se o to pokusíme.
Rùena Lepová

Navtívíme tato místa: Plopiº, Gemelèièka, Èerpotok, Bodono, Siplak, Fogá, Varza¾, Stará a Nová Huta,
Socet, idáren, astelek, Baja, Derna, Haraov, Bystrá, Èierna Hora, Alesd, Borod, arany (zde stihneme i
odpusovou slavnost) a dalí.
Pokud jste v seznamu míst nenali to své je moné je po pøedelé konzultaci zaøadit do programu. Po dohodì
s prùvodcem je moné si udìlat i svùj program.
Výlety doplníme dle zájmu a chuti lehkými procházkami po okolí. Pøed návratem navtívíme tradiènì místní
trnici s výbornými domácími produkty.

JAROSLAV ZEMAN  CESTOVNÍ AGENTURA  prùvodce po Rumunsku
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Ve støedu 23.3. navtívila nai kolu spisovatelka Klára Smolíková. Nìkteré dìti znaly její komiksové kníky
Na hradì Bradì èi Vynálezce Alvu ji døíve, a tak se na autorku moc tìily.
Program, se kterým pøijela, byl zamìøený na Mistra Jana Husa (pøesný název Husùv dùm: Od husy k Husovi,
od Husa k husitùm) a byl urèen ákùm 3.  5. roèníku. Spoleènì se spisovatelkou se vydali po stopách Jana
Husa, zjistili, kdo byl a v jaké dobì il, jaký byl student a jaký uèitel, co znamenal pro své vrstevníky a proè
ho lidé následovali, dále také proè zaloili husité mìsto Tábor a jakými zbranìmi bojovali.
Dvouhodinová beseda, plná nových informací podávaných zábavnou formou, se vem moc líbila. Nìkteré
dìti si do své knihovny domù odnesly i autorkou podepsanou knihu èi komiksový èasopis.

Dne 23.3.2016 navtívil nai kolu známý autor komiksù Jiøí Procházka. V programu pro áky 6.9. roèníku
vysvìtlil ménì pouèeným, e komiks je jakýsi obrázkový pøíbìh s bublinami k zobrazení mluvené øeèi postav.
Pro mnohé bylo pøekvapením, e dìjiny komiksu sahají a do starého Egypta a e se ánr vyvíjel i v temném
støedovìku. Souèasná tvorba ji byla ákùm blií. Vichni znali Ryché ípy Jaroslava Foglara a øadu dalích
èeských i svìtových autorù.
V tvùrèí dílnì si mohl kadý prakticky vyzkouet, e vytvoøit komiks chce velké nadání i píli. Vem se poøad
velmi líbil a tìí se na dalí pokraèování. Velké podìkování patøí paní Lepové z místní knihovny, která toto
setkání obìtavì zprostøedkovala.
Frantiek Kumst

5. dubna jsme se s 9. tøídou vypravili na cestu Novohradskými horami. Projekt zahrnující témata zemìpisná
i dìjepisná byl plný poznání, radosti a také drobných pøekvapení. Nae cesta zapoèala výstupem na Kraví
horu, poté následoval pøesun do rakouského Harbachu, na vrchol Mandlstein, do mìsta Weitra a pøes
Karlstift, Pohoøí na umavì a Pohorskou Ves zpìt do Beneova. Celý den nás provázelo sluníèko a teplota
pøes 20°C. Ké by takových dní bylo víc!
tø. uè. Jan Køiklava

V pátek 15.4. se v nedalekém Èeském Krumlovì konala
pìvecká soutì Jihoèeský zvonek. Dvì ákynì naí
koly, tìpánka Èermáková a Barbora Kníková ze 4.
tøídy, se vydaly zkusit tìstí. Soutìily v I. kategorii (4. a
5. tøída) v oboru sólo, kdy kadá zazpívala dvì lidové
písnì, jednu s hudebním doprovodem a druhou bez
doprovodu. Celkový poèet soutìících v této kategorii
byl 14. Velkým pøekvapením pro nás bylo zlaté pásmo
(1. místo) s postupem do krajského kola, které získala
Barbora Kníková.
12. kvìtna nás èeká vyí úroveò této soutìe ve
Strakonicích. Drte nám palce J

Dne 20.4.2016 si vyjeli áci 7.  9. tøídy beneovské koly
do Trhových Svin, kde je èekalo pøedstavení praského
divadla Rùzných jmen Bílá nemoc od Karla Èapka. Snad
kadý zná pøíbìh dr. Galéna a jeho pøání, aby byl na celém
svìtì mír. Varování pøed nebezpeèím faismu je i v dnení
dobì aktuální. Herci pøedvedli na jednoduché funkèní
scénì solidní výkony, s nimi byli áci spokojeni. Vichni
si z klasického nastudování hry odnesli pocit, e záleí i na nás, jak se bude svìt vyvíjet dál. Dlouhotrvající
potlesk byl úèinkujícím nejvìtí odmìnou a podìkováním.
Frantiek Kumst
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V úterý 19.4.2016 se áci naí koly zúèastnili
okresního kola OVOV (Odznak vestrannosti
olympijských vítìzù). V nároèném pìtiboji si tøi
áci naí koly pøivezli medaile (Vojtìch
Tomeèka  2.místo, Alex Endl  2.místo a
Markéta Tomeèková  3.místo). Postup do
krajského kola si krásným 4.místem zajistila
jetì Tereza Gubaniová. Vem ostatním
dìkujeme za skvìlou reprezentaci naí koly.
Jaroslava Malá

V prùbìhu bøezna a dubna 2016 se vybraní áci 6. a 8. tøídy zdejí koly zúèastnili projektu Základy
urnalistiky, který byl poøádán ve spolupráci s Obecní knihovnou Beneov nad Èernou a zkueným novináøem
panem Václavem Votrubou.
Dne 3.3.2016 byli úèastníci projektu zasvìceni do tajù novináøského øemesla a dostali konkrétní úkoly
ke zpracování èlánkù rùzných typù.
18.3.2016 probìhla prohlídka Jihoèeského muzea v Èeských Budìjovicích. Výstava angrila  magická
cesta za bájným údolím vìèného tìstí v Himaláji inspirovala áky k dobrým novináøským výkonùm.
14.4.2016 p. Václav Votruba v místní knihovnì pøi workshopu èlánky nemilosrdnì rozebral a podrobil
kritice. Hlavy nepadaly, protoe pøíspìvky se vem vydaøily.
Následující den byly ve kole vyhodnoceny výsledky projektu. áci konstatovali, e se zajímavou formou
dozvìdìli mnoho uiteèných informací, které mohou uplatnit i ve svém ivotì, napø. pøi rozhodování o výbìru
støední koly nebo budoucího povolání.
Frantiek Kumst

Dne 18.3.2016 jsme navtívili Jihoèeské Muzeum v Èeských Budìjovicích, na téma údolí ANGRILA v
Tibetu.
ANGRILA je nejvìtí autorská výstava toho druhu ve Støední Evropì. Pøedstavuje magickou
cestu za bájným údolím vìèného tìstí ANGRILA, skrytým nìkde v Himálaji. Podává zajímavý
pøehled o ètyøech zemích: NEPÁL  TIBET  BHÚTÁN  INDIE. V obrovské íøi zábìru je síla
výjimeèné expozice.
Zamìstnankynì Jihoèeského Muzea Kateøina Tichá a Ludmila Dobrovská byly tak ochotné a odpovìdely
nám na pár otázek.
,,Jak dlouho pracujete v Jihoèeském muzeu?''
,,V Muzeu pracuji necelý rok''
,, Kolik práce vám dalo, ne jste tuto výstavu pøipravili?''
,, To jsem jetì bohuel nebyla zamìstnankyní muzea, ale prý tato pøíprava vech kouskù z Tibetu byla
nároèná''
,,Je o výstavu velký zájem?''
,, Ano. O víkendu je tady hodnì návtìvníkù a pøes týden základní a støední koly. Výstavu vidìlo i hodnì
cizincù, mnoho Nìmcù ,Nizozemcù, nechybìli ani zástupci z Japonska a Jíní Koree.
,,Myslíte si, e lidé, kteøí ijí kulturou v Tibetu, jsou astní a nebo mají svùj jiný svìt? ''
,, Jak jste sami shlédli ty expozice, tak mají jiný svìt, neøeí, tolik ten èas a neijí ve stresu. Myslím si, e
jsou astní.''
,, Líbí se vám tato výstava? ''
,, Mnì osobnì, se stranì líbí,'' odpovídaji obì pracovnice.
,, Co se vám nejvíce líbí? ''
,,Nejvíc? To je stranì teké to øíct, kadému se líbí nìco jiného, hezké je zazvonit si na zvonek tìstí, bát se
v tibetském pekle a pohladit si tygra z Tibetu.''
,,Jaké kousky výstavy jsou pøímo z Tibetu? ''
,,Vìtina exponátù je originálních pocházejících z himalájských zemí.''
,, Výstava je pro velký zájem prodlouena do 10.4.2016.''
Dìkujeme za rozhovor.
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kolní rok byl zahájen 2.záøí 1935 s 69 áky v obecné kole, v mateøské kole se 14 dìtmi.
Okresní kolní inspektor pan E. Drobil podal v srpnu rozklad proti zamítacímu rozhodnutí ve vìci zøízení
èeské mìanské koly se ádostí jejího povolení od 1.února 1936. Výsledkem byl pøíslib ministerstva
kolství a národní osvìty ke zøízení státní mìanské koly s vyuèovacím jazykem èeskoslovenským ve
kolním roce 193637.
15.záøí byla pøestìhována jedna tøída do místnosti v dome è.p. 207.
Èeské spolky v Kaplici poøádaly 15.záøí národní slavnost spojenou se dnem brannosti a letectví pod
patronátem okresního hejtmana JUDr. F. Fiedlera a velitele kaplické posádky podplukovníka Václava
Pisingera. kolních závodù se pøi této slavnosti zúèastnilo i actvo z Beneova. Za svùj výkon obdrelo 119
bodù a diplom.
Zatímní uèitel Karel Vale podstoupil 1.10. vojenskou presenèní slubu, místo nìj se výpomocným
uèitelem stal uèitelský praktikant Karel Wolf.
Veøejná oslava 28.øíjna se tentokrát konala v èeské kole. Bohatému programu pøihlíeli i zástupci mìsta
a uèitelský sbor nìmecké koly.
V listopadu dolo k dalí zmìnì v uèitelském sboru  místo výpomocné uèitelky Marie Procházkové
nastoupila Vlasta Houková.
V prosinci oslavila èeská kola 15 let svého trvání. Dìti sehrály divadelní pøedstavení, zúèastnily se
tafetového bìhu mìstem; konal se i taneèní veèírek. Zároveò probìhla slavnostní schùze k 15. výroèí
zaloení místního odboru Národní jednoty poumavské. Celá slavnost byla prosycena radostnou zprávou,
e stát povolil otevøení státní mìanské koly, kterou zaène v nejblií dobì stavìt Ústøední matice
kolská.
President republiky T.G.Masaryk se rozhodl ke 14.12.1935 odstoupit z úøadu. Lidé jeho rozhodnutí
pøijímali s velkým pohnutím. Za svého nástupce doporuèil doktora Edvarda Benee, který byl následnì
zvolen presidentem Èeskoslovenské republiky 18.prosince 1935.
ze kolní kroniky upravila Blanka Michlová
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Stav v oblasti Tøebíèka v dubnu 2016.
Uvidíme, jak se situace zmìní za mìsíc...

Zpráva z deníkových zápisù a dopisù vrchního uèitele
pana Josefa Kurka jeho synovi Viktoru Kurkovi.
Rok 1909
2.12.1909 Vysvìcení rezervoáru probìhlo dobøe.
Pìvecký sbor zaujal místo na kopeècích èerstvì
vyházené hlíny, na klouzavé pùdì dalo práci udret
rovnováhu. Majstrtykem byla tabule v mìstském
hostinci. Od té doby má nová hospodská velký odbyt
delikátních jitrnic a podobných dobrot. Z hostince se
stala velmi milá krèma.
Sotva máme vodovod, u se pracuje na novém
projektu elektrického osvìtlení. Byli zde u inenýøi ze
dvou velkých firem, ale existují jetì rùzné pøekáky.
Doufejme, e si jetì budeme moci uít této
vymoenosti. U teï si vichni tak zvykli na pøednosti
nového vodovodu, e hlasitì bìdují, kdy dojde na
jednu hodinu k pøeruení dodávky vody. Elektrické
zaøízení má být zøízeno ve Svaté Gabriele v blízkosti
Gassenbauerových a má být pohánìno jednou
turbinou.
Doktor Dick u delí dobu árlil na úspìch K.Leppina,
a tak se chopil pøíleitosti s elektrifikací, protoe mínil,
e se to musí podaøit. Ani by byla celá vìc zváena,
byli povoláni inenýøi. Ale ukázalo se, e to nejde tak
lehce. Svatá Gabriela mùe dávat na osvìtlení výkon
nejvýe 35 HP, druhá elektrárna za fabrikou na nitìné
knoflíky na pozemku Chr. Mayera mùe dávat 62 HP,
co by staèilo. Chr. Mayer chce ale jako odkodnìní za
poskytnutí pozemku instalovat 20 lamp se árovkami
ve svém domì bezplatnì na vìèné èasy. To by vylo
pøinejmením 20 tisíc korun, pozdìji by to obec
zatìovalo jako elezná kráva jetì mnohem víc.
Christian Mayer a jetì více Hans, málo prodchnuti
obèanským patriotismem, na tom trvají. Zkrátka,
doktor Dick nemá tìstí se svými pokrokovými
mylenkami. Tak se mu vedlo i døív, kdy chtìl pøevést Zveme vás na Noc kostelù v Beneovì nad Èernou
do Beneova okresní soud. K. Leppin je nyní
v letoním roce 10.6.2016.
zamìstnán zruením spoøitelny a nemá èas se zabývat
elektrickým osvìtlením. Ale pozdìji se urèitì chopí
Blií program v èervnovém èísle.
této vìci a jistì to pak pùjde, protoe on je chytrá
hlavièka. Doktor Dick se leká i nejmeních pøekáek.
K tomu se blíí obecní volby, které na jedné stranì
vyprovokují opozici, a na druhé stranì jsou ji nìkteøí
zastupitelé, mezi nimi i starosta, úøadováním unaveni.
Take mùe nastoupit zpáteènický proud a to by byl
konec elektrickému osvìtlení, které by bylo výhodné,
ale pøece jen o polovinu draí ne to souèasné.
pøeloila Blanka Michlová
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Pro vìtinu z nás nastává období, kdy radìji vyrazíme na zahrádku nebo do pøírody, zkrátka radìji se
zdrujeme venku ne v uzavøených prostorách. Ale pro nás v komunitní kole zaèíná také období, kdy se
zamýlíme nad náplní naí èinnosti, a zase pøijde doba plískanic a dlouhých podzimních a zimních veèerù.
A mùete mi vìøit, e vymyslet zajímavé a neokoukané aktivity je nìkdy docela oøíek. Kadopádnì si s tím
spolu s vámi urèitì poradíme.
Najdøív moná malá rekapitulace toho, co jsme za dva roky  ano, právì v dubnu uplynuly dva roky od
zaloení naeho spolku  staèili zrealizovat.
Pravidelnì nám bìí výuka nìmèiny a angliètiny a témìø od samého zaloení také cvièení jógy.
Probìhly také kratí kurzy, zamìøené vìtinou výtvarnì. Mìli jsme tu pletení z pedigu, øezbáøství, úpravu
fotografií v poèítaèi, enkaustiku, kaligrafii. O loòských prázdninách probìhla aktivita
fungující jako pøímìstský tábor pro dìti od 4 do 11 let.. Tuto aktivitu nabízíme i v letoním
roce, ale zatím se pøihlásil pou ze jeden zájemce. Máte li zájem zajistit v prvních dvou srpnových týdnech
toto hlídánípro své dìti, ozvìte se nejpozdìji
, abychom ve zvládli vèas pøipravit.
A teï tedy k aktuální nabídce nebo lépe, ke zjitìní Vaeho zájmu. Mohli bychom Vám nabídnout
následující kurzy: Kaligrafie  zamìøená na gotiku, øezbáøství, tvorba ozdobných krabièek, quilling  tvoøení
z papírových proukù. Bylo by moné otevøít jazykový kurz francoutiny, pøípadnì nìmèinu nebo
angliètinu pro zaèáteèníky. U jazykových kurzù je minimální poèet 7  8 studentù. Pøipravili jsme pro vás
anketu, kde mùete oznaèit svùj zájem o nìkterou z aktivit, pøípadnì napsat vlastní návrh. Anketní lístek
najdete na poslední stránce Ozvìn. Zároveò bude dostupný v knihovnì nebo na webovém odkazu na
stránkách komunitní koly http://www.zsbenesovnc.cz/komunitniskola.html a na nových stránka knihovny
a infocentra http://www.infocentrumbenesovnc.cz/. Budeme rádi, kdy se vám nae nabízené kurzy budou
líbit a pøijdete se potìit nìkterou z tvùrèích èinností.
Za K Beneov nad Èernou Rùena Lepová

Odpovìï na hádanku z minulého èísla neposlal nikdo.
Nedivím se, bylo to opravdu tìké.
Skálu z fotografie najdete v katastru obce Kuøí v lesíku nad
hotelem Bábel.
Dneska hádanka s trochu jiným zamìøením, které se vám
asi nebude moc líbit. Poznáte, kde jsme fotili?
Své odpovìdi posílejte na adresu knihovna@benesovnc.cz
nebo SMS na tel. 727 814 457 do 20. kvìtna 2016.
Pro výherce máme pøipraveny drobné ceny.
RL

1. letoní soutì mladých hasièù v Omlenicích
V sobotu 23.4.2016 jsme se s dìtmi zúèastnili
soutìe MH v Omlenicích. Beneov nad
Èernou reprezentovala dvì drustva. Mladí
áci se s èasem 19:23 umístili na krásném
ètvrtém místì z 20 drustev. Drustvo starích
ákù se umístilo na estém místì ze sedmnácti
s èasem 17:01.
Dìtem blahopøejeme ke krásným výsledkùm a
pøejeme hodnì úspìchù do dalích soutìí. V
kvìtnu na nì èeká pohárová soutì 14. v
Brloze a 21. Plamen v Kaplici.
Vedoucí MH Petra Lepová
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Líziny kamarádky Rebeka, Kiki, Kája a Benta naly svùj
domov v jezdeckém internátì na zámku Rosenberg, ve kterém se vechno toèí kolem toho, co je
jim nejdraí: jejich koní!Klukùm na internátu poøádnì zamotá hlavu nová spoluaèka z Francie.
Rebece, Kiki, Káje a Bentì to pøipadá naprosto smìné. Kdy si ale tu Francouzku do svého závodního
týmu vyberou Patrik s Danielem, holky to berou jako výzvu. Stávají se z nich soupeøky v závodì o vítìzný
pohár  a nejen o nìj.
Tøi pøátelé, kteøí objevili tajné schoditì do kouzelné øíe, Eric, Julie a Neal
se tentokrát plaví s princeznou Kíou po moøi. Náhle je uprostøed kouzelného oceánu pøepadne bouøe. Pøátelé
ztroskotají na ostrovì, který patøí jedné z èarodìjnic zlého kníete Spára. Eric, Julie, Neal a princezna Kía
musí z ostrova uprchnout døíve, ne je èernoknìník Spár chytí!
Kniha je zaloena na autentických
rozhovorech astrofyzika Huberta Reevese s jeho ètrnáctiletou vnuèkou. Stranou nezùstávají ani úvahy o
mimozemském ivotì, otázka hodináøe èili stvoøitele vesmíru nebo zamylení o odpovìdnosti lidstva za
stav naí planety. Kniha je vyprávìna lehce, srozumitelnì a plyne jako skuteèný dialog se zvídavou dívkou,
pøesto vak èasto zabíhá do neèekaných hloubek: je znát, e Hubert Reeves je zkuený popularizátor vìdy a
zároveò velký vìdec, jeho mylenky a postoje mìly èas dozrát. Sám autor knihu charakterizuje jako svùj
duchovní odkaz mladé generaci a je zøejmé, e si na nìm dal záleet.

Román zaèíná v praské pitevnì lékaøské fakulty a v sále
umírajících pardubického lazaretu konèí. Vìdecky zkoumaná tìla mrtvých a posléze polomrtvých z
východní ruské fronty spojuje oblouk osudù dvou protagonistù  otce a syna, Frantika a Antonína
Jedlièkových. Pøíbìh se otevírá osudným èervencovým dnem roku 1914, v napjaté spoleèenské atmosféøe 
co se stane po sarajevském atentátu, co bude dál? Povolávací rozkaz na základì synova udání dostává i
Frantiek. Pøi dramatickém putování frontou nachází fenu, vycvièeného sanitního ovèáka jménem Válka,
která ho bude vìrnì provázet na nelehké cestì plné zranìní a ztrát, na ní se k nim brzy pøipojí i syn
Toník
Staèí neuvìdomovaný, dávno zapomenutý náraz, bezvýznamná nehoda,
chybné drení tìla èi sportovní pøepínání a krèní páteø se stává citlivìjí, labilnìjí i zranitelnìjí, co
negativnì ovlivòuje funkce nìkterých orgánù.Postiení trpí napø. poruchami spánku, migrénami, závratìmi,
alergiemi, revmatickými potíemi, syndromem vyhoøení, úzkostí, dechovou nedostaèivostí, chronickými
zánìty a bolestmi, pøecitlivìlostí na hluk, poruchami vidìní èi tinnitem. Takové potíe nebývají pøièítány
krèní páteøi, neléèí se jejich pøíèina a problémy se stávají chronickými i mimoøádnì obtínými. Zkuená
lékaøka a autorka pøedstavuje prostøedky, které k odstranìní potíí nabízí klasická medicína, fyzioterapie,
osteopatie, ale vímá si i dalích moností léèby.
Rowan pracuje v elitní poární jednotce. Pùsobí sice jako køehká
blondýnka, ale opak je pravdou. Od jedné akce, pøi ní zahynul její kolega, týrají Rowan oklivé výèitky.
To, co ji drí nad vodou, jsou práce a spolehlivý parák Gulliver, který zaehl v jejím srdci poár. Jene
právì toto poblouznìní ji mùe stát ivot, kdy se zaènou dít velmi podivné vìci...
Vincent Laurin, rozvedený mu ve støedním vìku, se v severním
védsku iví jako pilot vlastního vrtulníku. Jeho bývalá ena Henny si vak najala dobré advokáty a chystá
se sebrat mu vechno, na èem mu záleí. Vincent se na konci sil rozhodne spáchat sebevradu, aby odeel se
ctí. U nasedá do vrtulníku, aby se s ním roztøítil ve skalách, kdy dorazí rozzuøená Henny a hodlá si ho
podat. Souèasnì na místo míøí jejich dcera Lovisa, aby
rodièùm oznámila astnou zprávu  s pøítelem èekají
dítì. Ke svým rodièùm u ale nestihne dorazit. Henny,
která zatím vztekle buí do Vincentovy helikoptéry,
najednou zaène jeèet a sápe se do kabiny jako zbìsilá.
Vincent musí i s ní okamitì vzlétnout. Lovisa, ílená
strachem, souèasnì hledá cokoliv, co by jí pomohlo se
ukrýt. Jene celý svìt se sesouvá, nic nedrí na svém
místì.
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23. dubna jsme uzavøeli dalí cyklus trénování pamìti, který od podzimu probíhá v beneovské knihovnì
jednou za ètrnáct dní vdy ve støedu od 17. hodin. Moná by stálo za to zopakovat, co vlastnì trénování
pamìti je.
Èetné vìdecké studie opakovanì prokazují, e pokles kognitivního výkonu není nevyhnutelnou souèástí
procesu stárnutí. Mnohým z nás se vak zdá, e právì pro nás to neplatí, jak jinak bychom mohli mít tolik
problémù s pamìtí? Neustále hledáme klíèe, brýle, nepamatujeme si, kam jsme co uloili, co máme nakoupit
a pro co jsme vlastnì li do té lednice. Zhorující se pamì nám zaèíná pùsobit váné starosti, zaèínáme se
s obavami pozorovat a to nae problémy jetì zhoruje. Tak na to existuje jen jedna úèinná pomoc. Pokusit
se získat hmatatelný dùkaz o tom, e ve skuteènosti si jetì skvìle pamatujeme a e jsme se jen zbyteènì a
dlouhodobì podceòovali. (Ing. Dana Steinová)
Slova pøedsedkynì Èeské spoleènosti pro trénování pamìti a
mozkový jogging (ÈSTPMJ) naznaèují, e nìkterým problémùm s Tentokrát zkusím, jak jste pozorní pøi
pamìtí lze pøedcházet vlastní aktivitou. I kdy máme pocit, e nás sledování televizních pohádek. Do
kterých pohádek patøí následující
se jetì tento problém netýká, funkce mozku se zaèíná zhorovat
vìty?
po 25. roce ivota. A dalí zajímavostí je, e první pøíznaky
Alzheimerovy choroby jsou podle odborníkù rozeznatelné 20  40 Já jsem malej, ale ikovnej
let pøed vypuknutím nemoci. Kdy se to tak vezme, trénování
pamìti je opravdu pro vechny vìkové kategorie, dìtmi poèínaje a Odvolávám, co jsem odvolal a
dospìlými kadé vìkové kategorie a vzdìlání konèe. Obèas slyím slibuji, co jsem slíbil
podobné názory typu Pøece se nebudu nikde ztrapòovat, e nìco
Jeíku, ty lumpíku
nevím. Na to lze øíct pouze tolik, e trénování pamìti není
zaloeno na vìdomostech. Nezáleí na tom, jestli máte základní
Zkuste to bez pomoci a odpovìdi
nebo vysokokolské vzdìlání. Lekce jsou postaveny na
polete na tel. 727 814 457 nebo na
technikách, které se nauèíte bìhem kurzu a zvládnou je i dìti.
mail knihovna@benesovnc.cz.
Dalí pokraèování kurzu zaène opìt na podzim. Budeme se tìit,
Na první tøi, kteøí správnì odpoví,
e se k nám pøidají dalí zájemci.
Trenér pamìti I. stupnì Rùena Lepová èeká kníka.
RL

 v sobotu 14. kvìtna 2016 od 9 hod
v KLUBU ULITA

Kde ????

.. základna DDM Slavkov

cena  1160 Kè
urèeno pro úèastníky od 15 do 90 let

 pøedpokládaný konec v 15 hod
Cena za osobu 300 Kè / omezený poèet
úèastníkù/
Rezervace do 10. kvìtna na tel. 725 885 562 p.
Petra
Domù si odnesete nejen nové zkuenosti, ale i
vlastnoruènì vytvoøený drobný originální perk 
náunice, bro èi pøívìsek.

: ubytování, akvarelové barvy, výtvarné
pomùcky pro kresbu, malbu temperou, odborná konzultace a
vedení výtvarníkem.
Stravu si zajiují úèastníci sami. Mono vyuít vybavené
kuchyòky nebo nedaleké restaurace.
Nutná rezervace pøedem v kanceláøi DDM u p. Petry Malákové
do 27. kvìtna 2016,
blií info na tel. 725 885 562

akvarel pod vedením paní Mgr. Jany Pekové
kresba a malba  Mgr. Ivan Maurer, Mgr. Veronika Petová Vlková
Akce realizována ve spolupráci s DDM Tábor.
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13.  14. kvìtna 2016
Pøijïte si prohlédnout atraktivní elenièní modely koleji, k vidìní ve
výstavní síni v kaplickém kinì budou po dva dny

Výstavní sín kina Kaplice

Zveme vás na promítání filmu
a následnou besedu s reportérem,
spisovatelem a dokumentaristou
.
Snad ádná èeská hereèka minulého století
nezaila tak rychlý vzestup a vzápìtí tak hluboký
pád. Snad nikdo si nevyslouil tolik obdivu a pak
nenávisti jako Lída Baarová, která zemøela v
Salzburgu v roce 2000. Stanislav Motl se jako
jediný z èeských novináøù a publicistù s Lídou
Baarovu pravidelnì setkával od roku 1990. O Lídì
Baarové napsal dvì knihy (Prokletí Lídy
Baarové a Lída Baarová a Joseph Goebbels) a
natoèil tøi filmové dokumenty.

14. kvìtna 2016, sobota od 14.00 hodin
13. roèník na téma OLYMPIÁDA NARUBY. Pro dìti a jejich
(pra)rodièe poøádají Poutníci Kaplice o.s. ve spolupráci s expedicí
Apalicha. Èekají na Vás hry a soutìe na stanovitích a nakonec malá
odmìna. V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce uskuteèní ve stejném
èase na stejném místì v sobotu 21. kvìtna, bohuel ji bez úèasti
expedice Apalucha
Mìstský park v Kaplici
18. kvìtna 2016, støeda od 19.30 hodin
Zábavný poøad s jedineèným a nezamìnitelným humorem Zdeòka
Izera...Oblíbené scénky, parodie, mnoho skvìlých vtipù a imitování celé
øady populárních zpìvákù a zpìvaèek.
Kulturní dùm Kaplice
Pøedprodej od 18. 4., vstupné 200, Kè
13. kvìtna, pátek od 20.00 hodin
Koncert reggae skupiny, která vznikla pøed 10 lety na gymnáziu
v Èeském Krumlovì. Jako pøedkapela jim vystoupí veleínská pop
folková kapelka Dìtský pokojíèek. O afterparty se postará DJ Yanny.
Lístky v pøedprodeji v infocentru za 150 Kè / na místì 170 Kè.
Kulturní dùm Kaplice

M ìst o Bor ovany, úsek kult ur y si
Vás dovol uje pozvat
na zahájení výst avy fot ogr afií

Výstavu zahájíme vernisáí
ve výstavní síni v Beneovì nad Èernou
a obohatíme vystoupením hudebníkù DDM
Kaplice.
Výstava bude otevøena do 17. 6. 2016 ve vedních
dnech v dobì otevøení knihovny.

Zahájení výst avy v pondìl í 2. k vìt na
2016 v 17 hodi n Výstavní síò a chodba
pr elatur y bor ovanského kláter a,
ikovo nám ìstí 1  kláter, Bor ov an y
1.29. k vì t n a 2016
Ot evø eno dennì 912 a 1316 hodi n
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Olympijské mylenky v kulturnìzábavném odpoledním
programu
Prezentace oblastí Novohradsko  Doudlebsko
Setkání íèkaøù, kulturákù, pøátel zábavy a turistiky,
podnikatelù v cestovním ruchu, aktivních divákù,
Hrají kapely Sunny Band a Fontanela
Obèerstvení zajitìno

1. etapa: 10.00 hodin  13.00 hodin  výstup na
horu Vysoká (1034 m.n.m.)
13.00  14.00 hodin  pauza na obìd
2. etapa: 14.00  17.00 hodin  výstup na Kraví
(953 m.n.m.) a Kuní horu (923 m.n.m.)
Obì èásti putování povedou cestou kolem málo
známých skalních útvarù (Kamenný høib, Støepy,
Rotstein, Mùstek, Tøíraz, Severní høeben ad.).
Prùvodcem po celý den bude pan Milan Koeluh.

Poøadatelé: Destinaèní spoleènost Novohradsko 
Doudlebsko, Sdruení Rùe, Kulturní a informaèní
centrum Mìsta Nové Hrady. Ve spolupráci
s informaèními centry z regionu Novohradsko 
Doudlebsko.

Stupeò obtínosti: trasy zvládnou i ménì zdatní
turisté
Akce je souèástí projektu Aktivní dovolená na
Novohradsku  vrcholy v pøed i poolympijském
èase. Úèastníci obdrí herní karty ke zdolávání
vrcholù Novohradských hor a objevování dalích
zajímavostí turistické destinace Novohradsko
Doudlebsko. Úspìní absolventi tras a cílù obdrí
unikátní pamìtní minci.

Oznamujeme, e ode dne 5. 4. 2016 Domov pro
seniory Kaplice  pracovitì Kaplice, Míru 366,
poskytuje pobytovou sociální slubu na adrese
Nemocnièní 429, 381 01 Èeský Krumlov (areál
Nemocnice Èeský Krumlov, a.s., budova C, pøízemí).
Toto opatøení bude trvat po dobu rekonstrukce,
nástavby a pøístavby objektu v Kaplici. Provoz
Domova tak zùstává nepøeruen.
ádosti o poskytování sociální sluby pøijímáme
nadále, a to na výe uvedené adrese.
Více informací mùete sledovat na naich webových
stránkách www.domovkaplice.cz
Dìkujeme za pochopení
Mgr. Vladimíra Holczerová
øeditelka Domova pro seniory Kaplice
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Kontakt:
Dìkujeme za vyplnìní ankety

Který kurz z nabídky by Vás zaujal a chtìli byste jej
absolvovat?
Francouztina pro zaèáteèníky
Ano
Základní obsluha poèítaèe
Ano
Kaligrafie  Gotika
Ano
Malba na hedvábí
Ano
Patchwork
Ano
Øezbáøství
Ano
Qulling
Ano
Výroba ozdobných krabièek
Ano
Máte sami tip na kurz, který jste v nabídce postrádali a
kterého byste se zúèastnili? Uveïte:

Myslíte si, e komunitní kola je pøínosem pro nai obec?
Ano Ne Nevím
Byli jste dosud spokojeni s nabídkou kurzù Komunitní
koly?
Ano Ne
Zúèastnili jste se sami nìkterého z nabízených kurzù?
Ano Ne
Pokud ano, byli jste spokojeni s výbìrem lektora?
Ano Ne

Ji dva roky pro nae spoluobèany pøipravujeme nabídku
volnoèasových aktivit pod hlavièkou Komunitní koly
Beneov nad Èernou. Právì nastal èas pro pøípravu dalího
programu, a proto jsme tu s novou anketou. Budeme rádi,
kdy se s námi podìlíte o vae názory a postøehy.

