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Více na plakátech k akcím.
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4. prosince áci z 2., 4. a 5. tøídy pøijeli do Èeského
Krumlova, aby zde proili vánoèní náladu. V prostøedí
starobylého klátera se dozvìdìli, jak vypadal advent
v døívìjích dobách, jaké svátky a zvyky nai pøedkové
dodrovali. Nebylo to vak jen povídání, ve si dìti
vyzkouely poutìly po vodì lodièky ze skoøápek oøechù,
poznávaly vánoèní koøení, krájely jablka, zapalovaly svíèky
na adventním vìnci, dozvìdìly se, proè chodí Mikulá, jak
se dodroval svátek Lucie a Ambroe. Adventní náladu
dokreslila samotná vánoèní výroba svíèky ze vèelího vosku.

V prosinci jsme s dìtmi zaili spoustu zajímavých akcí.
Hned 5.prosince nás navtívil Mikulá, andìlé a èerti. Troku jsme se samozøejmì báli, ale vechno dobøe
dopadlo a nakonec jsme i dárečky dostali. ☺
11.prosince jsme vyrazili s dìtmi na divadlo do Èeského Krumlova, kde jsme se také proli a vyfotili jsme
se u ozdobeného stromeèku a slámového Betlému.
13.prosince nás èekalo poslední pøedvánoèní vaøení, kde jsme si s dìtmi vyrobili nepeèené vánoèní cukroví.
A v posledním prosincovém týdnu pøed Vánoci nás v M pøekvapil Jeíek, který nám pøedèasnì nadìlil
spoustu dáreèkù. (foto 1.)
V prùbìhu celého mìsíce jsme si s dìtmi povídali o tradicích Mikuláe i Vánoc. Dìti si vyrobily spoustu
výrobkù, které s tìmito tématy souvisí, jako napøíklad Mikuláe, andílky i èerty, vánoèní kapøíky, svícny,
perníèky, které jsme si i ozdobili (foto 2.), snìhuláky, vánoèní cukroví i ozdoby na stromeèek.
Více fotografií na http://www.zsbenesovnc.cz/prosinecpohorskaves.html
Petra Lepová
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Diplomy a ocenìní úspìných ákù naí ZUky. Dìkujeme za reprezentaci koly i naí obce.
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Váení pøátelé cestování, toulání, dálek vábení... ale i dobrého posezení u zajímavých promítání z rùzných
koutù naí zemìkoule!
Stejnì jako v loòském roce Vás v tento èas oslovujeme a zveme na cestovatelská promítání, se kterými pøijídìjí
opakovanì u po nìkolik let v mìsících leden a bøezen do Beneova nad Èernou profesionální prùvodci,
cestovatelé, novináøi, fotografové i nenapravitelní dobrodruzi, aby nám zpøíjemnili zimní veèery virtuálním
touláním po naí planetì pøi poutavých i zábavných povídání za doprovodu svých originálních fotoshow.
Zaèínáme opìt v obecní knihovnì vdy v 17. hodin.
Nenechte si ujít jistì atraktivní program a poznaète si hned do kalendáøù ètvrtky.

Kdo si myslí, e se na Kanárské ostrovy jezdí jen za moøem a bronzovým opálením, je vedle jak ta jedle 
pardon, tady spíe pinie. Kanáry lákají dui dobrodruha hlavnì vudypøítomnými sopeènými kuely,
krátery, píseènými dunami, jehliènatými háji, vavøínovými pralesy, rozkvetlými loukami a svìí vùní
vzduchu nasyceného solí. Co ostrov, to jiná krajina, lidé, atmosféra. A kdy po horské túøe, lezecké výpravì
èi cyklovýletì polechtá èlovìk chuové buòky kanárským rumem nebo èerstvou rybou, spatøí náhle v
souostroví ráj na zemi...
Pokud vás zajímají i jiné monosti pobytu, ne jen pláové opékání se na bøehu moøe, pak pro vás máme
zajímavou nabídku. Pojïte se s Markétou Jedlièkovou, která zde proila svá studijní léta a nyní se vìnuje
turistùm, podívat na ostrov Gran Canaria, který je kontinentem smrsknutým na plochu asi estkrát mení, ne
je jihoèeský kraj. Budeme surfovat i chodit piniovými lesy, pøespíme v píseèných dunách, vylapeme na kole
desítky serpentýn, vylezeme pár lezeckých cest a u toho budeme jíst krevety, pít dobrou kávu a víno. Zaijeme
barevný karneval a fiestu v dětském pudru. To by šlo, mi niño, ne? A když nám to bude málo, na nedalekém
El Hierru mùeme ze spacáku i bez dalekohledu pozorovat mléènou dráhu nebo se na La Palmì vykoupat v
jezírku na dnì sopeèné kaldery...
Kdo najde vìc, která by se tady  krom zimních sportù  nedala dìlat, má u mì panáka kanárského rumu!
Jaroslav Zeman
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Zveme Vás besedu s neuvìøitelnì armantní a vtipnou dámou, hereèkou a spisovatelkou Ivankou Devátou.
Tìit se mùete na smr historek, postøehù, vzpomínek a pøíbìhù z hereckého, spisovatelského i osobního
ivota, okoøenìnou jedineèným stylem humoru paní Ivanky.

http://www.gardes.cz/ivankadevataherecka
aspisovatelka/
Èeská hereèka a spisovatelka Ivanka Devátá pochází z umìlecké
rodiny, jejím otcem byl hudební skladatel a dirigent Antonín Devátý
(19031984). Devátá se narodila v Praze, ale dìtství strávila
v Chrudimi a v Brnì, kde také absolvovala první krùèky na cestì
k divadlu, hrála ve kole, v rozhlase, psala básnièky a hostovala
v brnìnském Divadle Na Veveøí.
V televizi se objevila pøevánì v seriálech, v nejnovìjí dobì
v seriálech RODINNÁ POUTA (2004) a VELMI KØEHKÉ
VZTAHY (2007), v nich pøed kameru vrátila po dlouhých patnácti
letech. Pøíleitostnì se vìnovala také dabingu, namluvila napøíklad
postavu sleèny Marplové. Novì v krimiseriálu Tajemný Kraj
v TV Prima.
Po roce 1989, kdy odela z divadla a úplnì pøestala toèit, zahájila
Devátá svou druhou, moná jetì úspìnìjí kariéru na poli literatury.
Za pomoci fejetonù a vzpomínkových knih (vydala jich celkem deset)
podává svùj osobitý pohled na dìní kolem sebe, její knihy naly
bohaté uplatnìní mimo jiné v rozhlase. Jejími nejúspìnìjími
knihami jsou Rodinný podnik, Lázeòská kúra nebo Vùnì poseèené
trávy.
Jsou tady. Slyím je! Chodí po palubì, naøíkají.
Duchové. Duchové jsou na mé lodi! Øíkal jsem Margaret, e má na vyvolávání duchù
zapomenout. Je to pøece podvod. Ale kdy pøijdou sami ? Elisha Kane byl kapitán záchranné
výpravy, která se mìla vydat po stopách polárního objevitele Johna Franklina. Expedice vyrazila
k severu v kvìtnu roku 1853. Kdy se po dlouhých a vyèerpávajících mìsících pøiblíila k severnímu pólu,
na palubì se zaèaly dít zvlátní vìci
Píe se rok 1148 a islámský svìt pustoí Druhá køíová výprava. Mladý
mnich, bratr Johanes se po nìkolika velice tvrdých zkuenostech a zkoukách stává èlenem templáøského
øádu  èlenem køesanské elity. U jako templáø je povìøen speciálním úkolem  odstranit tajemného
Starce z hor, vùdce fanatické sekty asasínù, bratrstva páchajícího pøedevím úkladné politické vrady.
Jejich sídlem je pevnost Alamút v daleké Persii. Postupnì poznává tajemství templáøù i asasínù. Ètenáø
spolu s ním odhaluje také detaily tehdejího svìta a mylení.
Moøeplavec Rudolf Krautschneider vypráví o
stavbì a èásti plavby plachetnice Victoria, repliky slavné historické lodì Fernaa de Magalhaese, která jako
první v 16. století obeplula zemìkouli. Popisuje také výpravy do polárních moøí. Nechybí ani pøíbìhy
výjimeèných lidí, a u jsou spjati s moøem, èi nikoli.
V knize najdete malý kousek døeva, který jako souèást Victorie obeplul svìt.
Moná, e jsem se svými plachetnicemi celé ty dlouhé roky neplul, ale létal. Vdy voda je jenom pøíli
mokrý vzduch.

5

Beneovské

ozvìny

kolní rok byl zahájen 1. záøí 1954.
áci se shromádili ve tøídách, pro prvòáèky byly na lavicích pøipraveny kvìtiny. Po vyslechnutí projevu
ministra kolství se vechny dìti shromádily v tìlocviènì. Pøítomni byli i rodièe ákù a zástupci místních
organizací. Øeditel koly ve svém projevu podìkoval dìtem i uèitelùm, kteøí pomohli pøi òových pracích.
Po obìdì byly v tìlocviènì promítnuty zábavné filmy.
Øeditelem koly zùstává Vilém Vorlíèek, do funkce jeho zástupce byl jmenován Jaroslav Sýkora, který
pøiel ze koly v Kuøí.
Na náboenství se pøihlauje stále ménì ákù. Slovenské rodiny ale pøihlaují vechny své dìti. Aèkoliv
uèitelé provedli pøesvìdèovací akci, chodí na náboenství i dìti nìkterých èlenù KSÈ (s. J. tìpánek, s. J.
Nárta, s. Fr. Dvoøák, s. J. Chýle a s. M. Vítù). Na øímskokatolické náboenství se pøihlásilo 116 ákù, na
èeskoslovenské náboenství 2 áci.
ákovský domov pro dìti ze vzdálených míst byl pøemístìn do dolní kolní budovy. Internát vedla Vìra
Mazancová, která byla ale v listopadu pøevedena do Èerného Údolí, kde nastoupila na uèitelské místo.
Domov pak vedli F. Blaek a È. Písaøík. KNV daroval nové zaøízení lonic, skøínì, vìáky a záclony.
Oslav VØSR se zúèastnilo na 150 obèanù. Na slavnosti k Mìsíci èeskoslovensko  sovìtského pøátelství
krásnì hovoøil s. afr ze stavby Lipna, který byl i na zájezdu v SSSR.
Druba mezi kolou a VÚ v Kaplici byla upevnìna návtìvou pionýrù pøi vojenských vánocích v Kaplici,
kde byli vichni pohotìni; pionýøi si pøipravili vystoupení. Dìvèata poslala vem hranièáøùm dopisy k
vánoèním svátkùm.
Na oslavu Dìdy Mráze pøijeli mezi dìti vojáci. Zdejí vesnická Jednota vìnovala na dárky pro dìti 1.500,
Kès.
O pololetních prázdninách navtívilo beneovskou kolu 70 dìtí, 3 uèitelé a 2 zástupci z 15. osmileté
støední koly z Prahy  Karlína. Po celý týden byly tyto dìti hosty v rodinách naich ákù. Následovalo
pozvání do Prahy na první celostátní spartakiádu.
Ve kole pracovaly 3 oddíly PO. 25. února sloilo pionýrský slib 10 ákù 4. tøídy. átkování provedly
vzorné pracovnice JZD.
Po celý kolní rok nacvièovalo actvo pod vedením s. V. Tomka sestavy na spartakiádu. Prvního kola v
Kaplici se zúèastnilo 77 cvièencù, na krajskou spartakiádu jelo 6 ákù a v Praze cvièily Jana Ambrosiová,
Rùena auerová a Jaroslava tìtinová. V øadách divákù bylo i 37 dìtí, uèitelù a rodièù. V Praze je hostila
druební kola. Spartakiádu dìti zacvièily i na místním høiti pøi oslavách 10. výroèí osvobození naí vlasti,
dolo i na motocyklové závody a kopanou. Bohuel peníze, které byly na slavnosti vybrány, nedostali áci
ani sportovci, ale hudba, která celý den na høiti vyhrávala.
Na konci kolního roku se konal tradièní cyklistický výlet do Trocnova a zájezd do Èeského Krumlova a
Romberka.
Bìhem roku vypomohly dìti na brigádách  sbìru kamene, trhání lnu a sbìru brambor v JZD, 7 ákù se
zúèastnilo chmelové brigády.
Sokol Praha vìnoval místní TJ Sokol nová bradla do tìlocvièny.
Závìreèným zkoukám se podrobilo 15 ákù. S vyznamenáním prospìli Marie Strouhová, která odchází
studovat na pedagogickou kolu, Karel Troják, který bude pokraèovat na jedenáctiletce v Kaplici, Eva
Velebilová a Vìra Pilzová.
kolní rok byl slavnostnì ukonèen 18. èervna.
Z pamìtí obecné a mìanské koly v Beneovì nad Èernou zpracovala Blanka Dolanská

Øeení z minulého èísla: èertovo kvítko, ...èert na koze jezdil, co èert nechtìl, kde tì èerti nosí, je do práce jako èert 
ïas, venku se èerti ení.
Úkol na leden 2018:
Vymyslete podstatná jména libovolné délky tak, aby byla zachována zaèáteèní a koncová písmena:
S ______ A, I ______ N, M _____ O, O _____ M, N ______ I, A ______ S, L______S, D______R, K______C
Své odpovìdi na nový úkol posílejte do 20. ledna na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457
Rùena Lepová
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