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Více na plakátech k akcím.
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kat. I. �tìpánka Èermáková   1. místo s postupem + diplom pro absolutního vítìze

kat. III. �tìpánka Èermáková � 1. místo s postupem
              Karolína Staòková � 1. místo s postupem
kat. V. Nikola Staòková � 1. místo s postupem
kat. VI. Tomá� Szojka � 1. místo
kat. VII. Natálie Trojáková � 1. místo s postupem

kat. I. �tìpánka Èermáková � 2. místo

kat. III. �tìpánka Èermáková � 1. místo s postupem
              Karolína Staòková � 2. místo
kat. V. Nikola Staòková � 3. místo
kat. VII.  Natálie Trojáková � 3. Místo

kat. II. �tìpánka Èermáková � èestné uznání

kat. III. �tìpánka Èermáková � 2. Místo

                              V�em na�im �ákùm  blahopøeji, dìkuji za vzornou
                              reprezentaci �koly a pøeji mnoho dal�ích úspìchù a
                              radosti z hudby.

Ale�  Parkan, DiS.

"Velký dík patøí i panu uèiteli Ale�i Parkanovi za
zodpovìdnou péèi nejen o �áky, ale i o prostøedí, v
nìm� výuka probíhá a zejména o modernizaci
nástrojového vybavení v poboèce ZU� F. Pi�ingera
Trhové Sviny v Bene�ovì nad Èernou. Také oceòuji
jeho ochotu a obìtavost s jakou vìnuje svùj volný èas
doprovodu �ákù na soutì�e i do vzdálených míst ÈR.
V neposlední øadì patøí podìkování i rodièùm, kteøí
umo�òují svým dìtem studium v ZU� a vytváøí
podmínky ke zdárnému vývoji svých ratolestí v
kulturní oblasti."

Vìra Kuthanová, øeditelka ZU�  Franti�ka Pi�ingera v Trhových
Svinech
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V posledním kvìtnovém týdnu jsme ve �kolní jídelnì pro na�e �áky pøipravili jídla, která získala nejvíce
bodù v anketì �Vaøíme na pøání �ákù.�
Leto�ní zamìøení bylo na vìt�í pestrost a správnou vý�ivu.
Tøídy navrhovaly: pìt druhù polévek, z toho jednu zeleninovou, pìt hlavních jídel s pøílohami, z toho jedno
se zeleninou a jedno s lu�tìninami, tøi druhy zeleninových salátù a dva druhy mouèníkù.
Hodnocení: polévky: hovìzí s perlièkami, èesneková, gulá�ová, �penátová, rajská

hlavní jídla: sma�ený sýr s hranolky, �pagety, kuøecí øízek s bramborem, èoèka na kyselo
        s uzeným masem, vepøová peèenì se zelím a bramborovým knedlíkem

zeleninové saláty: rajèatový, míchaný, mrkvový s jablky, okurkový
 mouèníky: domácí perník, kobliha, èokoládový pudink

V hodnocení nechybìli: kuøecí vývar, bor�è, bramborová polévka, segedínský gulá�, svíèková na smetanì,
rybí filé se sýrem, peèené kuøe, zeleninové rizoto, kuøecí prsa s kus kusem, buchtièky s krémem, �i�ky
s mákem, saláty  balkánský a zelný, mouèníky  bublanina, palaèinky, Mí�a øez, pohár.
Nìkteré tøídy vytvoøily pestrobarevné jídelníèky. Mlsouni z pøípravné tøídy dokonce na jídelníèek
namalovali ètyøi dorty a to tøípatrové!

Podívejme se na význam této akce z trochu specifického úhlu.
Co pøiná�í kromì uspokojení chutí, zá�itku, kdy �áci mají pøíle�itost uskuteènit své po�adavky?
Mù�eme z toho èerpat pouèení, �e to jsou osobité chutì a stravovací návyky, s kterými dìti pøicházejí do
�kolních jídelen a zamìstnanci mohou pøipravit sebelep�í pokrm a pøitom u nìkterých strávníkù neuspìt.
Samozøejmì ka�dý je vybaven jinou chutí, z rodiny zvyklý na jinou kuchyni, jiný styl stravování, jinou
nabídku potravin. Na to, aby mu nìco chutnalo víc, nìco míò a nìco vùbec ne, má ka�dý právo. Ov�em tyto
osobní pocity mù�e eventuálnì øe�it rodina, ale tì�ko �kolní jídelny.
Ve �kolních jídelnách jsou odborníci, kteøí zvládnou pøipravit rozumné menu v�edního dne ve kvalitì
po�adované pro dìti rùzného vìku s dodr�ením legislativy. Svou ka�dodenní èinností ve prospìch zdraví
na�ich dìtí mohou jít pøíkladem u nás i ve svìtì. A závìr? Nelze vyhovìt v�dy a v�em, dùle�ité je vyhovìt
èasto a vìt�inì.

Vedoucí �J: M. Juhaniaková

V prùbìhu mìsíce dubna jsme s pøed�koláky uskuteènili exkurze do Jednoty v Bene�ovì n.Èernou, do Bentexu
tamté�, do Bemagra Malonty a do truhlárny Fesl v Mostkách. Exkurze byly pùldenní, pøed�koláci mìli mo�nost
se seznámit s rùznými povoláními, s jednotlivými etapami výroby, se systémem odmìn. V Bemagru Malonty
jsme potom téma propojili s poznáváním zvíøat a jejich mláïat. Projektový den se uskuteènil ve tøídì, dìti
pojmenovávaly povolání, pøirovnávaly k povoláním nástroje, skládaly puzzle, doplòovaly úkoly a malovaly
své vysnìné povolání. Za ka�dý splnìný
úkol  si  vydìlaly  penízek,  za  který  si  na
konci  projektového  dne  mohly  koupit
bonbon  a  lízátko.  Cílem  projektu  je
seznámení  s  lidskými  povoláními  a
èinnostmi, jejich pøínosem pro spoleènost,
pochopení principu práce a v neposlední
øadì motivace do budoucna.
Tímto  bych  chtìla  podìkovat  paní
Kvasnièákové z Jednoty v Bene�ovì nad
Èernou,  paní  Neulingerové  z  Bentexu
v Bene�ovì  nad Èernou,  paní Kýbusové
z Bemagra Malonty a panu Feslovi za to,
�e nám exkurze umo�nili a zajistili a také
Obci  Bene�ov  nad  Èernou  za  zapùjèení
obecního auta.

Klára Èechová, uèitelka pøípravné tøídy



4

Ve ètvrtek 12.5. probìhlo ve Strakonicích krajské kolo pìvecké soutì�e Jihoèeský zvonek. Vítìzka
okresního kola, Barbora Kní�ková ze 4. tøídy, se vydala zkusit �tìstí a porovnat své nadání s ostatními vítìzi
okresních kol celého Jihoèeského kraje. Pravidla soutì�e byla stejná jako v okresním kole, zazpívat dvì
lidové písnì, jednu s doprovodem, druhou bez doprovodu. S kytarovým doprovodem Baru�ka zazpívala
píseò Darmo sa ty trápí�, bez doprovodu pak Nezacházej, slunce. Pøes velkou nervozitu a konkurenci si
Baru�ka vybojovala nádherné �Støíbrné pásmo� (2. místo).
Moc dìkujeme za vynikající reprezentaci na�í �koly a pøejeme hodnì chuti a radosti do dal�ího zpívání.

  Mgr. Barbora Langová

18.  kvìtna  jsme  se  s  �BENE�OVSKÝMI VÍTÌZI�  z  oblastních  kol Zvonku  v  recitaci,  zpìvu  i  výtvarné
výchovì vydali na finálové klání do Nových Hradù. Aèkoli byla pøehlídka výkonù pro na�e dìti dost dlouhá,
zmrzlina a kofola v restauraci Rotunda pøímo v zámku dle jejich slov: �Stála za to!� Finále se zúèastnili: K.
Novotná, A. Herdeha, J. Mondeková, K. Staòková, �. Èermáková, A. Kvasníková, B. Kní�ková, T. Gubaniová,
�. Tomeèka, T. Szojka, J. Frnka, N. Trojáková a M. Tomeèková, pro kterou byl leto�ní Zvonek poslední.

      Klub mladých ètenáøù Albatros je nejvìt�ím projektem v Èeské republice smìøovaným k mladému ètenáøi
s  tradicí  od  r.  1964. V  souèasné  dobì  je  do  nìj  zapojeno  více  ne�  2600  �kol. Tøetí  rok  je  èlenem  i  na�e
bene�ovská �kola.  Prostøednictvím pedagogù poskytuje kvalitní dìtskou literaturu a pìstuje u dìtí pozitivní
vztah ke kní�kám. 5x v prùbìhu �kolního roku je nabízen katalog nakladatelství Albatros � jaro, léto, podzim,
zima, Vánoce. Ten obsahuje vybrané knihy pro dìti ve vìku od dvou do patnácti let. Nabídku doplòují zajímavé
tituly  k  doplnìní  výuky  a  procvièování  uèiva.  Kni�ní  klub Albatros  je  u  na�ich  �ákù  stále  oblíbenìj�í  a
objednávek knih pøibývá. Jen do toho a nebát se èíst.

Franti�ek Kumst, uèitel ÈJ

Ve støedu 27.4. probìhlo v Horní Stropnici oblastní kolo pìvecké èásti Novohradského zvonku. Na�i �kolu
jel reprezentovat �trojlístek� dìvèat ze 4. tøídy (�tìpánka Èermáková, Barbora Kní�ková, Karolína
Staòková). V kategorii 4. a 5. tøídy své výkony porovnalo celkem 15 soutì�ících z rùzných základních �kol
(Nové Hrady, Horní Stropnice, Besednice, Rap�ach, Èeské Velenice, Malonty a Bene�ov nad Èernou).
Odmìnou za povedený pìvecký výkon bylo 1. místo pro �. Èermákovou, 2. místo pro B. Kní�kovou a 4.
místo pro K. Staòkovou. Gratulujeme.

Vylu�tìte �ifru  Citát od Marcuse Tulliuse Cicera

�ifra, kterou je za�ifrován moudrý citát není vùbec tì�ká, ale urèitì vás alespoò trochu potrápí.

Rù�ena Lep�ová
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V dubnových i kvìtnových Bene�ovských ozvìnách jsme nabízeli zaji�tìní hlídání dìtí v dobì uzavøení M�
Sedmikráska. Nabízený termín byly první dva srpnové týdny a termín pøihlá�ení do konce kvìtna 2016.

Za K� Bene�ov nad Èernou Rù�ena Lep�ová



6

     Inspektorát státních �kol národních v Èeských Budìjovicích oznámil pøípisem ze dne 27.prosince 1935
zøízení mì��anské �koly s vyuèovacím jazykem èeským v Nìmeckém Bene�ovì. �kola bude otevøena
poèátkem �kolního roku 1936/37 první tøídou, dal�í tøídy budou otevírány postupnì v pøí�tích �kolních
rocích. Obecná i mì��anská �kola budou pod spoleènou správou. Tímto bylo splnìno pøání Èechù v obci;
rozhodnutí bylo pøijato s opravdovou radostí.
     V èervnu následovala druhá radostná zpráva z Ústøední matice �kolské v Praze, �e byla povìøena
ministerstvem �kolství postavením nové �kolní budovy. Vypracováním náèrtu byl povìøen pan architekt Fr.
Cuc z Prahy.
Ministerstvo �kolství schválilo dotaci ve vý�i 4 500 korun na poøízení uèebních pomùcek pro novì
zøizovanou mì��anskou �kolu.
     Ministerská komise v èervnu schválila zbourání ve�kerých stávajících budov �koly, na jejich místì bude
postavena definitivní budova. V èervenci podala správa �koly návrh na umístìní tøíd po dobu trvání stavby v
domì èíslo 225, patøícímu mì��anskému pivovaru v Èeských Budìjovicích.
     Do 1.roèníku státní mì��anské �koly bylo zapsáno 33 �ákù. Z nìmecké �koly pøe�lo do èeské jen jedno
dítì èeské národnosti. Díky agitaci nìmecké strany rodièe ze smí�ených èeskonìmeckých man�elství
posílají dìti stále do nìmecké �koly.
     V srpnu se se�la komise, která prohlédla místnosti pro nouzové umístìní �koly a doporuèila pronajmouti
první poschodí. Následovalo pøestìhování �koly.
     Do sboru pro dal�í �kolní rok byl jmenován odborný uèitel Josef Blaheta, výpomocnou uèitelkou
ustanovena Ludmila Køivánková.
     Øídící uèitel nìmecké �koly Theobald Trzebin je pøísnì loajální, sna�í se o dobré vztahy mezi nìmeckým
a èeským obyvatelstvem. Je proto mezi Nìmci neoblíben, nìkterými a� nenávidìn.
Stavba nové èeské �koly nìmeckou veøejnost zajímala. Nová èeská mì��anská �kola bude dùle�itým
èinitelem v dal�ím rozvoji národního �ivota.

                                                                ze �kolní kroniky upravila Blanka Michlová

Zpráva z deníkových zápisù a dopisù vrchního uèitele pana Josefa Kurka

28.8.1919  Vèera veèer v pùl desáté vznikl v zadním traktu hostince Hoffelner po�ár. Lokál byl plný hostù.
Právì jsem hrál taroky s Herlingerem, Fussem a nadporuèíkem Neumannem, kdy� tu Hoffelnerova dcera
køikla do hostince: "Hoøí, oheò se dere dovnitø!" Od stolu jsem u� vidìl svìtlou záøi ve dvoøe. V�ichni
vybìhli ven. Slu�ka od Hoffelnerù si svíèkou posvítila do skøínì, pøièem� se od jiskry vzòalo �atstvo. Ani� si
toho v�imla, zavøela skøíò a �la spát. Ze skøínì se oheò roz�íøil dál, na�tìstí tu bylo plno rukou k ha�ení.
Strop u� prohoøel a v nìkolika minutách by èervený kohout zachvátil støechu. Herlinger chtìl pøevrátit hoøící
skøíò a popálil si pøi tom ruce. Proto�e hasièi byli rychle na místì, mohlo být ohnisko po�áru brzy
lokalizováno  ov�em selhal hydrant. Kdesi na vodovodu je defekt a voda mìla jen nepatrný tlak. Známá
bene�ovská lehkomyslnost ze strany obce a hasièù. Jak èasto bylo poukazováno na to, aby se provedly
zkou�ky hydrantù, ale to se øíkalo hluchým u�ím. Kdyby byl oheò objeven jen o pár minut pozdìji, nebo
kdyby se to stalo jiný den, neshoøela by jen usedlost Hoffelnerových, nýbr� té� sousední budovy, jejich�
zadní trakty byly naplnìny obilím.
21.9.  Vodovod má jen minimální tlak a hydranty nefungují. Je zde jeden in�enýr, aby odstranil poruchu, ale
není lehké najít po�kozené místo na potrubí. Je�tì si to vy�ádá hodnì úsilí a obìtí, ne� v�echno bude v
poøádku.
Od vèerej�ka se zmìnilo poèasí. Snì�í a úroda není je�tì zcela sklizena.

pøelo�ila Blanka Michlová
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Ani na kvìtnovou fotohádanku nepøi�la �ádná
odpovìï.
Na fotografii byla zachcena � èerná skládka� v
úvozu ke Kuøí.

Zkusíme to tedy znovu a je tady èervnová
soutì�ní fotografie. A znovu otázka: Poznáte,
kde jsme fotili?
Své odpovìdi posílejte na adresu
knihovna@benesovnc.cz nebo SMS na tel. 727
814 457 do 20. èervna 2016.
Pro výherce máme pøipraveny drobné ceny.

RL

V sobotu 21.5.2016 jsme s dìtmi absolvovali soutì� �PLAMEN� v Kaplici. Bì�ely se �tafety i po�ární útok.
Dìti se tohoto nelehkého úkolu zhostily velmi dobøe i pøesto, �e soutì� byla celodenní. Dru�stva se umístila
na pøedních místech, ale oficiální výsledky zatím nemáme k dispozici. Mù�ete se na nì v�ak tì�it v
èervencovém èísle Ozvìn, kdy pøineseme reportá� ze soutì�í v Holubovì a tady u nás. (viz. pozvánka)

V nedìli 29.5.2016 se na�e dru�stva mu�ù i �en zùèastnila okresní soutì�e v Kaplici. Souèástí této soutì�e
je nejen po�ární útok, ale také 100 metrù pøeká�ek a �tafeta 4x 100 metrù s pøeká�kami, kde se hodnotí
jednotlivci. Za zmínku urèitì stojí výkon Natálie Trojákové, která s èasem 22:05 disciplínu 100 metrù
pøeká�ek vyhrála v kategorii �en. Na druhém místì se umístila Mirka Chrtová s èasem 23:17, která také
bì�ela za Bene�ov. V celkovém souètu v�ech tøí disciplín bylo dru�stvo �en druhé a mu�i pátí.

Petra Lep�ová
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Pejsek a koèièka si pøáli, aby se na nì
nezapomnìlo. Aby s nimi i nová generace ètenáøù za�ila, jak jdou do kina, uèí se tanèit, chystají
se slavit Vánoce a Velikonoce, jsou nemocní, sportují a závodí, vìènì se hádají se sousedem
zajícem. Zkrátka za�ívají bì�né pøíhody blízké v�em dìtem. Oslovili proto povolané tvùrce, kteøí
u� tøicet let hrají jejich dobrodru�ství pøed vyprodaným sálem brnìnského Divadla Radost. V jejich poctì
Èapkovu originálu se tak pejsek a koèièka ocitají v souèasném svìtì a nacházejí nové kamarády. Nechybí
ani nevtíravé pouèení, jak se správnì zachovat nebo jak uva�ovat ekologicky. Nové povídání vás jistì
pøesvìdèí, �e oblíbení hrdinové nezestárli ani po bezmála devadesáti letech od svého vzniku.

Serafina v�dy poslouchala svého tatínka a toulala se pouze po
pozemcích usedlosti Biltmore. Ale i tam � v temných chodbách obrovského domu � bylo v�dy co objevovat,
jen si musela dávat pozor na to, aby nebyla spatøena. Nikdo z pánù domu o ní toti� nevìdìl, proto�e se svým
otcem údr�báøem �ila tajnì ve sklepení. Ale kdy� zaènou v usedlosti mizet dìti, Serafina náhodou zjistí, kdo
za tím stojí: hrozivý mu� v èerném plá�ti, který se po nocích toulá chodbami Biltmoru. Pøi dìsivých
zmizeních se Serafina spøátelí s Braedenem, synovcem majitelù. Braeden a Serafina musí odhalit, kdo se za
èerným plá�tìm skrývá, døíve, ne� polapí v�echny dìti �ijící v usedlosti. Pátrání je ale pøivede do
zakázaného temného lesa. A teprve tam pøijde Serafina na to, kým je, pozná svou minulost a zjistí, �e ona
jediná mù�e zachránit v�echny dìti v Biltimoru. Ale podaøí se jí pøemoci tajemného mu�e v èerném plá�ti?

Chicago je dost velké mìsto a dva
støedo�koláky z jeho opaèných koncù mù�e dohromady svést leda náhoda. A aby se navíc ti dva jmenovali
úplnì stejnì, toti� Will Grayson, musí ta náhoda být hodnì veliká. Jen�e opravdový spád vìci naberou
teprve tehdy, kdy� se do v�eho vlo�í je�tì nìkdo tøetí � kamarád jednoho z Willù zvaný Drobek, tornádo v
lidské podobì. Drobek je støední útoèník �kolního týmu amerického fotbalu, autor, skladatel, producent,
re�isér a hlavní hvìzda nejlep�ího muzikálu v�ech dob, a pøedev�ím vìènì zamilovaný gay. A kdy� ten se
do nìèeho pustí, mù�ete si být jistí, �e pøi zdi se dr�et nebude� Oba Willy èeká øada pøíjemných i ménì
pøíjemných pøekvapení a postupnì si budou muset znovu pøebrat v�echno, co si mysleli o sobì, o lásce i o
pøátelství.

Dvacetiletý Tom Michell, tou�ící po dobrodru�ství, pøijme místo
uèitele na presti�ní argentinské internátní �kole. Bìhem svého výletu do Uruguaye zachrání tuèòáka
uvìznìného v ropné skvrnì. Ten den se jeho �ivot nav�dy zmìní. Pták, který dostane jméno Juan Salvador,
odmítá mladého uèitele opustit a jemu tak nezbývá nic jiného, ne� svého nového �domácího mazlíèka�
propa�ovat pøes hranice a vrátit se s ním zpìt do �koly. Tuèòák se samozøejmì brzy dostává do centra
pozornosti. Stane se z nìj nejen maskot ragbyového týmu, dùvìrník paní domácí, spoluhostitel Tomových
party, ale také nejokázalej�í plavecký trenér ve svìtových dìjinách. Navzdory tì�kým èasùm peronistické
vlády, hrozivé ekonomice a politickým bojùm Juan Salvador v�echny kolem sebe rozveseluje.

 Tajemný ostrov. Opu�tìný sirotèinec.
Zvlá�tní sbírka velice podivných fotografií.
To v�e èeká na odhalení v knize Sirotèinec sleèny Peregrinové pro podivné dìti, nezapomenutelném
románu, kde dìj a dìsivé fotografie pøiná�í jedineèný ètenáøský zá�itek. Ná� pøíbìh zaèíná stra�nou
rodinnou tragédií, která pøivede �estnáctiletého Jacoba k cestì na vzdálený ostrov u bøehù Walesu, kde
objevuje rozpadající se trosky sirotèince sleèny Peregrinové pro podivné dìti. Kdy� Jacob bloumá jeho
opu�tìnými lo�nicemi a chodbami, ukazuje se postupnì, �e dìti sleèny Peregrinové byly víc ne� podivné.
Byly mo�ná nebezpeèné. Mo�ná byly na opu�tìném ostrovì dr�eny v jakési karanténì z velmi dobrých
dùvodù. A nìjak � i kdy� to zní jako nìco nemo�ného � jsou mo�ná stále na�ivu.
Fantasy doprovázená stra�idelnými starými dobovými fotografiemi, pøi které bì�í mráz po zádech.
Sirotèinec sleèny Peregrinové pro podivné dìti zaujme dospìlé, teenagery a v�echny, kdo mají rádi temná
dobrodru�ství.

Kdy� Katerine zemøe babièka, zanechá jí po sobì
záhadnou krabièku na koøení, která obsahuje arménsky psané dopisy a deník. Katerine se
vydává na cestu, která ji zavede daleko od domova a hluboko do minulosti. Na Kypru,
kam se odjí�dí schovat pøed bolestí ze ztráty milované osoby, se setkává s Arou, mladým
Arménem, jen� se jí stane prùvodcem nejen po babièèinì minulosti, ale i po souèasné
kyperské arménské komunitì.
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  Biorezonance je metoda, která v první øadì odhaluje samotnou pøíèinu disharmonie organismu a následnì
efektivnì aktivuje samoléèící schopnosti organismu. Biorezonance funguje na principu celostního pøístupu
k èlovìku, jako k celku. Biorezonance analyzuje a odstraòuje pøíèiny, je to metoda bez lékù a je neinvazivní
a efektivní.  Je  to  speciální  testovací  a  systematický postup odstranìní  zátì�í na biofyzikální úrovni. Díky
pøístroji BICOM mohou být u mnohých pøípadù zji��ovány a eliminovány (èasto skryté) pøíèiny potí�í.

 se pou�ívá v západní Evropì ji� více ne� 25 let pro humání a veterinární
úèely. Patøí stejnì jako napø. homeopatie a akupunktura do oblasti tzv. "komplementární medicíny". Pøístroj
BICOM OPTIMA se vyrábí v Nìmecku a je certifikován pro zdravotnické pou�ití. Dùle�ité teoretické základy
biorezonanèní metody se potvrzují prostøednictvím nejnovìj�ích poznatkù v biofyzice a kvantové fyzice, av�ak
nejsou  je�tì  akceptovány  souèasnými  názory  èeské  "�kolní  medicíny".  Velice  populárním  a  úspì�ným
programem Bicomu je Antinikotinový program.
  Podle poznatkù kvantové fyziky mají materiální èástice jak vlnový tak i èásticový charakter. To znamená,
�e ka�dá substance � tedy i ka�dá buòka, ka�dá èást tìla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin atd. 
mají elektromagnetické vyzaøování, tzv. frekvenèní vzorek. Ka�dá substance má podle své vlastnosti urèitou
vlnovou délku nebo frekvenci se zcela individuální charakteristikou. Pøístroj BICOM OPTIMA pracuje právì
s tìmito frekvenèními vzorky klienta, co� poskytuje neuvìøitelné mo�nosti a �iroký rozsah vyu�ití. Jeho jádrem
je takzvaný biologický filtr, který doká�e oddìlit harmonické a patologické vlnìní klienta. Podstatou úèinku
je pùsobení na regulaèní subsystémy organismu (nervový, hormonální, imunitní) a cílem je obnovení vnitøní
rovnováhy organismu (jak energetické, tak i hormonální a vegetativní), co� se projeví zlep�ením zdravotního
stavu. Jeliko� BICOM OPTIMA doká�e pracovat novì i v nízkých frekvencích, doká�e harmonizovat chybné
frekvenèní vzorce u psychosomatických problémù, u energetických a emoèních blokád.
  �ijeme v období komunikace a informací. A komunikace probíhá i na bunìèné úrovni a tìlo mù�e fungovat
a regulovat pouze tehdy, kdy� se v nìm odehrává správná komunikace a tím i výmìna informací mezi buòkami
(rezonance). Výzkum  biofotonù  vychází  z  toho,  �e  buòky  spolu  komunikují  prostøednictvím  ,,svìtelných
bleskù�  (vyzaøování  fotonù)  �  vymìòují  si  informace  pøes  urèité  frekvence.  Pokud  tìlo  ovlivòují  ru�ivé
substance  (jedy,  viry,  bakterie,  paraziti,  alergeny,  elektrosmog  atd.), mohou  zabraòovat  komunikaci mezi
buòkami.

S pozdravem Mgr. Michaela �uplerová R.N

 mù�ete od zaèátku èervna
nav�tívit v    v èele
námìstí, smìrem na Kaplici. Mù�ete se objednávat
na  tel.  è.  +420  607  279  813.  Prùbìh  analyzování,
detoxikace,  terapie  mù�e  trvat  i  3  hod.  Pøi  ka�dé
náv�tìvì  si  klienti  musí  odkládat  ve�keré  �perky,
tudí� doporuèuji si je na ,,sezení� nenosit.  N e n í
tøeba  se  obávat  revoluèních  poznatkù  vìdy,  pøi
pochybnostech  Vám  budou  zodpovìzeny  ve�keré
dotazy.
  Vítáni  jsou  v�ichni  nemocní  v�ech  vìkových
kategorií.

(Obrázek BICOM OPTIMA Mobil)
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  Toto muzeum bylo slavnostnì otevøeno v obci
Kamenná  u  Trhových  Svinù,  v  sobotu  23.  dubna
2016.  K  programu  patøilo  uctìní  památky  obìtí
dramatických událostí váleèných a pováleèných let,
kdy vìt�ina pùvodních obyvatel ztratila své domovy
ve  vlasti,  kterou  jejich  pøedci  po  staletí
obhospodaøovali a �lechtili. Náv�tìvníkùm i nadále
muzeum nabízí  stálou  expozici,  která  se  postupnì
roz�iøuje.  V  informaèním  letáku  se  zájemci
(jednotlivci  i  skupiny)  o  prohlídky  muzea  dozví
potøebné informace. Expozice je prozatím v èeském
jazyce, ale ji� se textové panely pøekládají i do jazyka
nìmeckého.
  Slavnostním  odpolednem  se  libì  nesly  tóny
kapely ,,Flamendøi� a k tomu se náv�tìvníci mohli
bohatì obèerstvit. Na podlaze muzea bylo znát, �e
se  tam  pro�lo  a�  na  500  náv�tìvníkù. Na  základì
mnohaleté badatelské èinnosti spoluautorù Mgr. Víta
Kr�ula a Mgr. Josefa �uplera vznikla expozice, která
nabízí  pohled  na  �ivot  døívìj�ího  obyvatelstva
Novohradska jak v teoretické, tak v praktické rovinì.
Proto  patøí  v�em  dárcùm,  zapùjèitelùm  a
pamìtníkùm  podìkování  za  místní  autentické
artefakty  a  za  pøíbìhy,  které  obohacují  výstavu.
Podìkování patøí pøedev�ím týmu spol. ATS s.r.o.
za vytvoøení muzea. Dále bychom rádi podìkovali
Obci Bene�ov nad Èernou za pøátelskou spolupráci
a za zapùjèení  stanù a  sezení k  tomuto odpoledni.
Dìkujeme Pivovaru �umberk za skvìlé místní pivo
a  v�em  èlenùm  Novohradské  renesance  za
organizaci. Díky mnohaèetné týmové spolupráci se
náv�tìvníci mù�ou  tì�it  z  nového muzea  a poznat
tak  neveselá  a  èasto,  po  mnoho  let,  tabuizovaná
témata novohradské historie.

Za celý partnerský tým s podìkováním a úctou, Michaela �uplerová.

Stálá expozice o dramatických událostech
Novohradska, odsunu, vysidlování, ale i dávné
historii sahající a� do støedovìku. Náv�tìvníci si
mohou prohlédnout historické i souèasné
fotografie a pøedmìty bývalých obyvatel
Novohradska. Výstavní prostor je rozdìlen do 5
sekcí: historie osidlování Novohradska, fakta o
odsunu, pøíbìhy z doby odsunu, dosídlené obce a
zaniklé obce.

Kamenná (bez è. p.)  v èele zemìdìlského areálu
374 01 Trhové Sviny
 GPS: 48°46′47″ s. š., 14°40′16″ v. d.
 +420 724 379 858
+420 607 279 813
 info@vysidleneobce.cz
http://www.vysidleneobce.cz/
Provozní doba:

· na základì telefonického objednání
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Sdru�ení rodièù Kruh Bene�ov nad Èernou

Ètvrtek 2.6.2016 v èase od 16.00 hodin.
Akce je ke Dní dìtí. Tì�íme se na v�echny
malíøe.

Sobota 4.6.2016 v èase od 15.00 hodin
v okolí èistièky odpadních vod.
Na dìti èekají pohádkové úkoly a soutì�e.
Ka�dé dítì odmìnou dostane balíèek, malé
obèerstvení a vyrobí si dáreèek na památku.

MC Klubíèko Bene�ov nad Èernou

Pondìlí 27.6.2016 v èase od 17.30 hodin
v MC Klubíèko.
Slavnostní vystoupení s pásmem písnièek a
slavnostní pasování malých kuchtíkù.

Ètvrtek 30.6.2016 v èase od 16.00 hodin.
Spoleènì skoèíme do prázdnin. Akce plná
soutì�í a dobré pohody pro v�echny dìti.
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