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Více na plakátech k akcím
a na webových stránkách www.infocentrum.cz.

Vá�ení spoluobèané,

na�im dìtem se pøiblí�ilo nejkrásnìj�í období  léto a prázdniny. Pro nás, jak u� to vypadá, bude
pøíznivìj�í èas pro houbaøení vzhledem k èervnovému poèasí. Doufejme, �e nás letos nepostihne zákeøné
sucho jak v loòském roce. Je�tì dnes se potýkáme s tím, �e je ménì vody a nìkteré studny a rybníky se
doposud vodou ani z poloviny nenaplnily. Ztráta pramenù je nepøíjemnou zále�itostí pro ka�dého z nás.
Voda je dùle�itá pro �ivot vùbec. Proto bych chtìla  pøipomenout, �e napou�tìní bazénù v období sucha
z vodovodních øadù hlavnì v Hartunkovì zpùsobuje, �e se va�i spoluobèané ocitnou na èas bez vody, jako
tomu bylo v loòském roce. Pokud bude opìt letos vyhlá�en zákaz napou�tìní bazénù, respektujte tuto
výzvu.

Zastupitelstvo obce:
Zastupitelstvo na svém kvìtnovém zasedání schválilo Závìreèný úèet obce za rok 2015. Byl projednán
�Plán spoleèných zaøízení � komplexní pozemkové úpravy v Hartunkovì. Na základì zmìny silnièního
zákona byla schválena Veøejnoprávní smlouva na úseku výkonu speciálního úøadu ve vìcech místních
komunikací, která bude uzavøena mezi obcí Bene�ov nad Èernou a Mìstem Kaplice.
Komplexní pozemkové úpravy nadále probíhají v Hartunkovì a ve Valtéøovì. Zahájeny byly komplexní
pozemkové úpravy v Bene�ovì nad Èernou a v Kuøí, kde se pøipravuje plán spoleèných zaøízení.
V mìsíci èervenci budou dokonèeny práce na opravách vodovodu a kanalizace pod silnicí II. tøídy
v Bene�ovì nad Èernou. Na Správì a údr�bì silnic právì probíhá výbìrové øízení ohlednì nového
povrchu silnice. Bli��í informace budou a� po ukonèení øízení.
Pøeji Vám V�em krásné léto plné pohody a v�em dìtem krásné prázdniny, aby si je pokud mo�no mohly
co nejvíce  u�ít se svými rodièi.

Starostka obce Veronika Zemanová Korchová

�Nejlep�í lidské okam�iky bývají malých rozmìrù, ale duchovnì nám vystaèí na celý �ivot.� Robert Fulghum
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V pátek 13.5.2016 pøijelo k nám do �koly divadlo
z Hradce Králové. Loutkoherecké pøedstavení, které
zahráli dìtem 1. stupnì, bylo inspirováno motivy
z klasických pohádek o vodnících. Pohádka trvala 50
minut a dìtem se velice líbila. Tì�íme se na jejich
dal�í vystoupení.

Celý �kolní rok dìti z hudebnìdramatického krou�ku
nacvièovaly  hudební  pohádku  Lotrando  a  Zubejda.
V úterý 24.5. s touto pohádkou vystoupily a zúroèily
své celoroèní sna�ení. Pøeplnìný sál (odhadem 100 divákù) odmìnil excelentní výkony v�ech hercù závìreèným
dlouhým aplausem.

Mgr. Barbora Langová

�áci zdej�í �koly se ve dnech 2.6. � 3.6. 2016 zúèastnili Okresní atletické olympiády v Kaplici a skvìle tak
reprezentovali na�i �kolu. Vybojovali celkem 10 medailí.
Závodili v tìchto disciplínách: bìh na 50m, 60m, 400m, 600m, 800m a 1000m, skok daleký, skok vysoký,
hod kriketovým míèkem, vrh koulí a �tafetové bìhy.

 (J. Malá) � výsledky 1krát 1.místo (A. Danihel), 3krát 2.místo (A. Danihel,
K. Staòková, K. Staòková) 3krát 3.místo (ve v�ech disciplínách � Tereza Gubaniová)

 (J. Malá) � výsledky  2krát 1.místo (Alex Endl � skok vysoký a skok
daleký) ,3.místo � Sabina Chudá

Jaroslava Malá

    volejbalový turnaj a Memoriál Josefa
        Chýleho
            pro dìti od 17:00 pohádka 
        Divadlo Víti Marèíka
            od 20:00 pou�ová zábava  hraje

    M�e svatá
 stánkový prodej, v prùbìhu dne vystoupení

, od 13:00 bude hrát k
        poslechu i tanci kapela

Akutní pøípady o�etøí MUDr. Støítecká

(v Kaplici u parku)
Od 15. záøí objednávky
na telefonu 774 337 441

Bolestivé pøípady o�etøí pohotovost v È.
Budìjovicích

PoPá  1622 hod.
SoNe    818 hod.

Ve ètvrtek 2.6.2016 dostaly dìti z M�, pøípravné tøídy a 1. stupnì jako
dárek ke Dni dìtí divadelní pøedstavení Povìsti èeské � Pod Øípem.
Pøedstavení probìhlo v divadelním sále Klubíèka, herci Jan Pøeuèil a
Eva Hru�ková nás zábavnou formou seznámili s poèátky historie
èeských zemí. Vedle døevìných loutek praotce Èecha, knì�ny Libu�e,
�árky a Ctirada se do rolí dal�ích historických postav jako Kazi, Teta èi
Bivoje pøevtìlovaly dìti, aktivnì se zapojovaly do pøedstavení, zpívaly
písnièky a pøedev�ím se výbornì bavily.
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Ve dnech 14. a 15. èervna jsme s devá�áky vyjeli na Vltavu. Tradièní start ve Vy��ím Brodì byl
naplánovaný na 9. hodinu ranní. Mìli jsme obavy o poèasí, navíc kemp zel prázdnotou. Netrvalo v�ak
dlouho a dostali jsme se do spoleènosti hned nìkolika �kolních výprav. Jen�e to by nebyli devá�áci,
abychom v�em neujeli.J A to sluníèko se také vyklubalo! Místo plánovaných 23 km jsme urazili rovnou
38 km (za neuvìøitelných 7 hodin plavby) a dojeli tak a� do kempu Nové Spolí u Èeského Krumlova. Na
støedu nám zbyla men�í èást cesty � jezy v Krumlovì jsme zvládli s grácií a do cíle by� u� za trvalého de�tì
se to nakonec také nìjak zvládlo. Grilovaný hermelín v cíli byl povìstnou tøe�nièkou na dortu.

Abych jenom stroze nepopisoval prùbìh výletu, je tøeba také trochu hodnotit. Devá�áci projevili
odvahu sobì vlastní, pøíkladnou ukáznìnost a hlavnì vzájemné respektování a ryzí pøátelství. Byla to jedna
z posledních spoleèných akcí a tak mi dovolte, abych se touto cestou se �svojí devítkou� po tìch spoleèných
letech rozlouèil. Byli jste ú�asní, zùstanete mi nav�dy v srdci.

S podìkováním a pozdravem tøídní uèitel Honza Køiklava.

16.  èerven byl dnem �kolního výletu dìtí 2.  a 4.  tøídy a zároveò  se  stal nezapomenutelným dnem celého
�kolního roku.
Ráno jsme odjeli do Selibova u Písku do �Pohádkové kovárny�. Sotva jsme vystoupili z autobusu, pøivítaly
nás �rù�ové víly� a seznámily nás s programem a v�emi obyvateli kovárny � èerty, dráèky, zvíøátky, vílami,
medvìdy apod. Pak u� následoval den plný krásných pøekvapení a zá�itkù.
Dìti malovaly sádrové odlitky, nav�tívily pravou èertovskou svatbu � v�echny pøevleèené za princezny, víly
a rytíøe, pro�ly bludi�tì, plnily úkoly na pohádkovì nauèné �Stezce èápa Ferdinanda�, na jejím� závìru byly
odmìnìné titulem �Znalec èeských pohádek�. Závìrem se dìti spoleènì s vílou vydaly hledat poklad. �ádná
otázka dìti nezaskoèila. Celé dopoledne bedlivì poslouchaly a zaslou�enì mohly otevøít pytel s pokladem,
kde na ka�dého èekal malý ply�ový medvídek. Celý den byla s dìtmi v areálu kovárny �ivá zvíøata   dva

oslíci  Jasmínka  a  Aladin,  které  dìti  mohly  drbat  mezi
u�imaJ, králíci, ko�ata a pes. Pøed odjezdem se je�tì dìti
vyøádily na dìtském høi�ti.
Dal�í  program  nás  èekal  v  Protivínì.  Nav�tívili  jsme
muzeum  exotiky,  kde  jsme  si  prohlédli  velké mno�ství
exponátù z rùzných oblastí pøírody � od oceánù po pralesy.
Poslední na�í zastávkou byla známá trojøadá platanová alej
v Protivínì.
Domù jsme se vrátili naveèer unavení, av�ak plni
ú�asných zá�itkù.

Mgr. Barbora Langová

Mù�e ètení pomáhat? Ano. Ètenáøská aktivita �ákù 4. tøídy je toho dùkazem.
Ètenáøská gramotnost je dùle�itou slo�kou vzdìlávání. Rozvíjí komunikaèní a interpretaèní schopnosti
ka�dého z nás. Podpora této aktivity vede k rozvoji potenciálu a vìdomostí ka�dého dítìte. Dovolte mi,
abych Vás blí�e seznámila s prùbìhem celého projektu.
Na zaèátku �kolního roku dìti dostaly seznam knih, který byl sestaven ve spolupráci s knihovnicí p.
Rù�enou Lep�ovou. Zároveò dostal ka�dý �ák svùj ètenáøský mì�ec,  který v prùbìhu �kolního roku plnil
ètenáøskými dukáty (za ka�dou pøeètenou a odprezentovanou knihu získal ètenáøský dukát). Motivací pro
dìti byla závìreèná ètenáøská burza, kde mohly své dukáty utratit za rùzné pøedmìty � knihy, výtvarné
potøeby, hraèky, �kolní potøeby atd.
Nìkteré kni�ní tituly v�ak pomáhaly dvojnásobnì. Celostátní projekt Ètení pomáhá je projekt podporující
sociální cítìní dìtí. Pøeètením knihy a následným pøezkou�ením jejího obsahu formou testovacích otázek
dìti získaly kredit 50 korun, který dle vlastního uvá�ení darovaly na konkrétní dobroèinný úèel.
Ráda bych touto cestou podìkovala v�em, kteøí se do projektu zapojili a vìøím, �e se najdou dal�í, kteøí se
k nám pøipojí.
Bli��í informace o projektu získáte na webových stránkách www.ctenipomaha.cz
V pøilo�ené tabulce se mù�ete podívat na ètenáøskou aktivitu dìtí ze 4. tøídy.

Mgr. Barbora Langová
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7 x 50, =

11 x 50, =
2 x 50, =
4 x 50, =
3 x 50, =
12 x 50, =
11 x 50, =
2 x 50, =
8 x 50, =

Kolik vyjmenovaných slov po se schovává v
osmismìrce?
Zkuste si pøipomenout �kolu, zatím to urèitì je�tì
nebude tak tì�ké.

rodiè  2 000, Kè  +  dítì do 4 let zdarma           rodiè 1 500, Kè + dítì do 4let zdarma
+  dítì od 4 let  900, Kè                                           + dítì od 4 let 700, Kè

                                 dìti od 6 let  1 500, Kè                                            dìti od 6 let  1 000, Kè

se nachází nedaleko obce Bene�ov nad Èernou v pøekrásné krajinì lesù, luk a øeky Èerné.
Ubytování v stanových podsadách, k dispozici je døevìný srub, který lze v nepøíznivém poèasí vyu�ít jako
klubovnu, ale i na spaní (podkroví), umývárna a suché záchodky. Vaøit nám bude zku�ený kuchtík z cechu
kuchaøského Petr Sládek . Pro dìti a rodièe navaøí spoustu dobrot ze svìtové kuchynì . Pro dìti je
pøipraven  program plný soutì�í, legrace a dobrodru�ství aneb ,,Cesta èasem� . Ka�dý den pro�ijeme v
jiné èase. Jeden den s pomocí kouzelných hodin se dostaneme do støedovìku a starých øemesel, ocitneme
se v èase fantasie jindy zase v èase dobrodruhù a badatelù. Pro�ijeme spoleèné veèery u ohníèku a v�ichni
se mù�ete tì�it na závìreèný karneval . Nezapomeòte si pøibalit  masku do kuføíku.
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Flétnový soubor Sedmikrásky mìl letos 25 muzikantù.
K nim bychom mohli je�tì pøièíst zpìváky z pìveckého
sboru vedeného Markétou Novou, kteøí jezdí vystupovat
vedle Sedmikrásek a z nich� vznikly i (zatím tøi ;o)
bene�ovské skupiny, které získaly uznání i za hranicemi
na�í obce  �The Happy Family�, �Music Friends� a �Tøi
ze Sedmi�. Ji� tradiènì hrály na jarních koncertech.
Nejen doma, v Bene�ovì nad Èernou (�Den matek�), ale
také na hudební pøehlídce �Kaplické hrátky� v Kaplici.
Pro nejmen�í muzikanty to bývá první velké vystoupení
mimo Bene�ov nad Èernou (po �Vánoèním zpívání� v kostele) a také první hrané na mikrofony, ozvuèené. I
letos jsme �obsadili� v�echny tøi vìkové kategorie a po domluvì s organizátorem dokonce vytvoøili ètvrtou
 bene�ovskou  s nejvìt�ím poètem muzikantù od 6 do 14 let! Posluchaèe z rùzných koutù Èech dìti
zaujaly také pøi Slunovratu na Hojné Vodì, který byl letos kvùli nepøíznivé pøedpovìdi poèasí sice velmi
komorní, ale zato s velmi povedenou muzikou.

Dìti ve �kolce pøedev�ím formou hry získávají dùle�ité znalosti, uèí se mnohým dovednostem. Nejvíce si
v�ak pamatují, co si samy vyzkou�í, ohmatají, za�ijí �na vlastní kù�i�. A tak se není co divit, �e je velmi
zaujalo zobrazování digitálním mikroskopem, hry a úkoly na interaktivní tabuli, pokusy s vodou i ohnìm,
kouzelným pískem. Samy u� umí programovat a poèítat s vèelkou Bee. Podívaly se i do místní knihovny a
zalistovaly v knihách. A nebyli bychom správná �kolka, kdybychom nenabízeli dal�í èinnosti � výtvarné,
pracovní, hudební, taneèní, dramatické, sportovní aj. V�ak je dìti uplatnily pøi vystoupení pro maminky ke
Dni matek!
Na jaøe dìti z na�í �kolky za�ily mnoho zajímavého. Naprostá vìt�ina rodièù vyu�ila nabídky
pøedplaveckého výcviku v Èeském Krumlovì, a tak jsme bìhem deseti lekcí mohli zaznamenat velký
pokrok dìtí v této dovednosti. Ty, které mìly z vody obavy, je ztratily a nauèily se dýchat do vody, potopit
se, lehnout si na vodu, nebát se. Ty, co u� byly s vodou kamarádi, se nauèily splývat nebo i plavat. Dokonce
také na zádech! V�ak si také v�echny zaslou�ily �Mokré vysvìdèení�.

Dìti se zúèastnily místních kol pøehlídky �Zvonku
z Novohradských hor� ve v�ech vyhlá�ených oborech! Recitaèní,
pìvecký, výtvarný. Byli jsme poøadateli oblastního kola ve
výtvarném oboru na téma �Voda�. Na oblastní kola i na finále pak
vyjeli ti, které vybrala porota. Podìkování patøí Obci Bene�ov n.
Èernou za významnou podporu nejen tìchto aktivit.
V na�í nabídce nechybí ani oblast kulturní a poznávací. Nav�tívili
jsme Planetárium v Èeských Budìjovicích, pohádku v Mìstském
divadle v Èeském Krumlovì. Hradem Nové Hrady nás skvìle a
zábavnì provedl pan kastelán. Zblízka jsme si mohli prohlédnout

zvíøata v ZOO Hluboká n. Vltavou, za
ukázkové chování nás pochválila paní
prùvodkynì na zámku Tøeboò :o).
Uspoøádali jsme oblíbené spoleèné
akce pro rodièe s dìtmi, vìt�inou ve
spolupráci s MC Klubíèko. Splouváním
Vltavy jsme se stali také vodáky :o).
�kolní rok utekl jako voda� Tì�íme se
na prázdniny! :o)

Miloslava Nová, øeditelka M� Sedmikráska
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Znáte kní�ku, která má hned tøi rùzné konce? A za
ka�dou kapitolou hádanku, tematicky navazující na dìj? U� jste nìkdy za správnì vylu�tìné
hádanky sbírali body, které mù�ete na závìr vymìnit za jeden z koncù? To v�e vtáhne ètenáøe do
dìje stejnì hluboko, jako záludná mrkev hlavního hrdinu Ctibora do podzemní øí�e cihlového
obra. Bìhem své cesty zpátky na zem Ctibor najde nové pøátele  zakrslého �es�ového slona a my� z klíèové
dírky  a spoleènì za�ijí spoustu napínavých pøíhod. Dobrodru�nou interaktivní pohádku s prvky dìtského
hororu pùsobivì dokreslují ilustrace respektovaného výtvarníka, fotografa Jiøího Stacha. Hledáte knihu,
která aktivnì rozvíjí dìtskou fantazii a umí zaujmout i malé milovníky poèítaèových her? Pak jste ji právì
na�li.

Melissa dostane v den svých pìtadvacátých narozenin nezvyklý
dárek � deník, který si její matka psala, kdy� umírala na rakovinu. Kniha je plná receptù, vyprávìní a rad,
ale také nepøíjemných faktù, o nich� Melissa doposud nemìla ani potuchy. A tak zatímco se vèera je�tì
nemohla rozhodnout, zda pøijme místo v bulvárních novinách a zda se rozejde s pøítelem, dnes její mysl
zamìstnává vìdomí, �e po matce mo�ná zdìdila smrtelnou genetickou chorobu a �e její otec jejím
biologickým otcem vlastnì být nemusí�
Melancholický, ale zároveò nesmírnì optimistický román, který otevøenì pojednává stejnì tak o rakovinì
jako o lásce mezi matkou a dcerou, je� nedostaly pøíle�itost øíct si v�e, co chtìly a který je vyprávìn nejen z
pohledu Melissy, ale i její matky a ovdovìlého otce.

Mladému vévodovi Mikulá�ovi umírá pøed oèima otec a
velký èeský vladaø Pøemysl Otakar II. Králùv syn v bitvì na Moravském poli ztrácí svùj vzor a oporu, navíc
po letech v zajetí nedoufá, �e najde ztracenou lásku Marianu. �ivotem ho vede zdìdìná hrdost a
zodpovìdnost, modrá krev v �ilách posiluje povinnost pomáhat nevlastnímu bratrovi králi Václavovi. Kdy�
se o�ení s habsburskou princeznou Adelheidou, plní tím pouze povinnost �lechtice a upevòuje své postavení,
proto�e jako králùv levoboèek nemá právo usednout na trùn�

Záhady, l�i, intriky, neèekané zvraty a pøekvapivé rozuzlení tkají
pøedivo napínavého pøíbìhu, v nìm� nic není takové, jaké se zdá, a nikdo není v bezpeèí pøed svou
minulostí. Barcelona, jaro 1888. Mìsto �ije pøípravami na Svìtovou výstavu. Radostnou atmosféru v�ak kazí
strach, nebo� v posledních týdnech bylo nalezeno nìkolik
bestiálnì zavra�dìných dívek. Jejich zohavená tìla
pøipomínají lidem prastaré prokletí, je� visí nad mìstem.
Záhadného vraha se sna�í odhalit novináø Bernat Fleixa,
který tou�í napsat skvìlou reportá�. Do pátrání se zapojí i
mladý vìdec Daniel Amat, jen� po sedmi letech pøijí�dí z
Oxfordu na otcùv pohøeb, a student medicíny Pau Gilbert.
Jejich úkol není jednoduchý, nebo� vrah rafinovanì uniká,
a navíc ka�dý z trojice cosi tají.

Výpravná kniha
o historii dnes jednoho z nejznámìj�ích pra�ských divadel
a také o historii známého hereckého rodu Hru�ínských, s
medailony hercù a re�isérù divadla Na Jezerce a rozhovory
s nìkterými z nich � napøíklad s Janem Tøískou, Jiøinou
Bohdalovou, Janem Høebejkem, Janem Kaèerem, Bárou
Hrzánovou, Jiøinou Kubánkovou a dal�ími.
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V èervnovém vydání Ozvìn byla ve vzpomínkách pana Josefa Kurka zmínka o po�áru v hostinci
Hoffelnerových. Tento hostinec byl rodným domem básníka Josefa Gangla a nacházel se na námìstí èíslo
133 (dnes Hotel U Petra).

(Sepsáno v meziváleèném období kapitánem Viktorem Kurkem a uèitelem Fritzem HuemerKrainerem)
     Z pìti míst v kaplickém okrese vykazuje jednoznaènì nejhezèí polohu mìsto Nìmecký Bene�ov.
Obklopeno ��avnatými loukami a tmavými horskými lesy le�í mìsteèko v pokojné osamìlosti.
     Jeho odlehlost od hlavní silnice pøispìla k tomu, �e svìtové události minulých století nezanechaly
v tomto koutku zemì �ádný podstaný vliv. Proto si také Bene�ov zachoval po dlouhou dobu svoji pùvodnost
a teprve poslední desetiletí vtiskla místu nový ráz.
     Kdysi byl Bene�ov jako sídlo bohatých �lechtických rodù horlivì podporujících kolonozaci východiskem
k zakládání èetných sídel. Jména mnohých z nich svìdèí o místech vykluèení obrovských lesních porostù
(schlagen = mýtit, kluèit): Gollnetschlag (Klení), Waldetschlag (Valtéøov), Friedrichschlag (Bedøichov),
Rauhenschlag (Chlupatá Ves), Konradschlag (Konratice), Hardetschlag (Hartunkov), Heinrichschlag
(Jindøichov), Rappetschlag (Rapotice), Radinetschlag (Radèice), Meinetschlag (Malonty), Uhretschlag
(Meziøíèí), Pilsenschlag (Pol�ov), Hermannschlag (Kuøí) a Ottenschlag (Dluho�tì). Tyto vesnice patøily
kdysi k soudnímu obvodu mìsta Bene�ov, mìly s ním nejrùznìj�í vztahy a byly s ním úzce spojeny
spoleèným osudem.
     Jsou to vesmìs Nìmci zalo�ená osídlení s typicky rozvr�enými pozemky a uspoøádáním selských
stavení.
     V samotném Bene�ovì se také dochovaly svìdkové starého nìmeckého rázu. V dùsledku váleèných hrùz,
po�árù a nutných novot se v mnohém zmìnil pùvodní vzhled mìsta � bohu�el ne v�dy k jeho prospìchu. U�
na námìstí je nápadná rozliènost stavebních slohù jednotlivých domù. Obzvlá�� národní �kola, postavená
v roce 1885, ru�í cizorodým velkomìstským stylem. Je�tì pøed 140 lety nabízelo námìstí stavebnì jednotný

ucelený obraz, s kterým harmonicky ladila socha svatého
Jana Nepomuckého, zøízená roku 1775. Je�tì v roce 1800
mìly témìø v�echny domy pøívìtivé barokní a renesanèní
�títy. Dnes u� lze vidìt jeden z posledních na domì èíslo
85 a na kostele. Také radnici zdobily a� do roku 1849 tøi
�pièaté �títy s typickými ozdobnými pyramidami a
piniovými �i�kami. Po�áry v letech 1849 � 1891 obrátily
v popel velkou èást starých domù a zcela zmìnily vzhled
námìstí.
(Pozn.: Dùm èíslo 85 stál na místì dne�ní bytovky nad
samoobsluhou)

Z materiálù pana Wilhelma Sonnbergera volnì pøelo�ila Blanka Michlová

V pátek 10.6.2016 se v Bene�ovì nad Èernou uskuteènila v poøadí druhá Noc kostelù
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KAPLICKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Známé i neznámé skladby v netradièním originálním
pojetí mladých bubeníkù. V pøípadì nepøíznivého
poèasí se program pøesouvá do kinokavárny.
Obèerstvení a grilované pochutiny zaji��uje Cafébar.
Vstupné 100, Kè, pøedprodej v infocentru.
Nádvoøí pøed kulturním domem Kaplice

Taneèní veèer s rockfolkovou kapelou NAEX na
nádvoøí pøed kulturním domem Kaplice, v pøípadì
nepøíznivého poèasí se program pøesouvá do
kinokavárny. Obèerstvení a grilované pochutiny
zaji��uje Cafébar. Vstupné 70, Kè, pøedprodej
v infocentru.
Nádvoøí pøed kulturním domem Kaplice

Posezení pøi country s kaplickou kapelou Harlej.
Nádvoøí pøed kulturním domem Kaplice

Taneèní veèer s jihoèeskou kapelou � irský rock.
Nádvoøí pøed kulturním domem Kaplice

Vypadá to, �e poznávací soutì� pøi�la o své pøíznivce,
proto�e ani na èervnovou hádanku nepøi�la �ádná
odpovìï.
Udìláme si tedy prázdninové volno i v na�ich hádankách a
budeme se tì�it opìt v záøí.
A je�tì je tady správná odpovìï na èervnovou hádanku.
Zábìr byl z tarasu u Chuchmových, v ulici u øeky.

RL


