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Kvìten 2018

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Vem maminkám pøeji k jejich svátku ve nejlepí.
Je umìní radit si a pomáhat tak, aby se ten druhý námi necítil pokoøen. Mnohdy to neumíme ani v politice
ani v církvi.
Váení spoluobèané,
kvìten, a to mi urèitì dáte za pravdu, je jedním z nejkrásnìjích mìsícù v roce. Ve rozkvétá a nové se rodí,
celkovì se pøíroda probouzí a slunce nabudí èlovìka k práci a èinnosti. U vìtiny z nás jsou to práce
pøedevím na zahradì, kdy nám èiní radost kadá rozkvetlá kvìtina, keø èi strom.
Právì jsme zahájili stavební úpravy høbitovní zdi, které budou probíhat do konce záøí. Postupnì budou
opravena pokozená pole vèetnì podezdívky a pilíøù. Vekeré práce budou provádìny dle stanoviska odboru
památkové péèe, nebo se høbitov nachází v památkové zónì.
I nadále probíhají práce na obnovì chodníkù na námìstí. Chtìli bychom podìkovat za respektování zmìn
parkování na námìstí pøi probíhající rekonstrukci. Zahájena také bude rekonstrukce místní komunikace smìr
Pøedlesí, v rámci které dojde k odklonìní dopravy. Vìnujte mu prosím pozornost.
Vzhledem k èastým dotazùm ohlednì nové autobusové linky jsem vám níe pøipravila podrobnìjí
informace.

V období
v rámci dopravní obslunosti Jihoèeského kraje probíhá pilotní
provoz nové autobusové linky na trase:
Problematika základní dopravní obslunosti v kadém regionu vychází nejen ze základních geografických
charakteristik území, ale také ze statistických ukazatelù, jakými jsou napøíklad hustota osídlení, spádové
oblasti, prùmìrný zátìový proud a tak dále. Pro ná kraj nejsou tyto ukazatele pøíli pøíznivé. Vyznaèuje se
toti velkou rozlohou a nízkým osídlením obyvatel. Hlavním cílem tohoto projektu je zajitìní dopravní
obslunosti veøejnou dopravou z kaplického nádraí do Beneova nad Èernou a zpìt, a to v souladu s
legislativou EU, ÈR a pøíslunými rozhodnutími samosprávy kraje.
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Trasa linky: Odkaz na zdroj: http://www.jikord.cz

Rok ubìhl od chvíle, co nás opustila Miloslava Nová.
Vichni na ni stále vzpomínáme.
Uèíme se hledìt vzhùru s velkou nadìjí a dùvìrou
Veronika Zemanová Korchová
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kolní druina beneovské koly se mùe pochlubit postoupením výtvarných prací dìtí k tématice Poární
ochrana oèima dìtí do krajského kola v Písku.
Z kadého oddìlení druiny byly vybrány tøi výtvarné práce, kde ve svém projevu dìti vyjádøily
pøedstavu o práci hasièù a vyuívání vodních zdrojù pro haení poáru. Z tìchto prací byly vybrány
v okresním kole hned ètyøi výtvarné práce. Z mladích dìtí to byla práce Miruky Èabelkové, Anièky
Tomanové a Adélky ulkové. Ze starích dìtí byla vybrána práce Markétky Veselé. Dìti byly odmìnìny
drobnými dárky.
Práce ostatních dìtí naí beneovské koly, které se soutìe úèastnily, si mùete prohlédnout v prostorách
chodby pøed knihovnou.
Naim vítìzùm pøejeme hodnì úspìchù v krajském kole v Písku.
Vychovatelky Jana ulková a Hana Ferenèíková

Na návtìvì u hasièù
V pátek 13. dubna, v rámci Dne poární bezpeènosti, hasièi pozvali dìti z M a 1.tøídy Z na prohlídku
hasièské zbrojnice. S dìtmi si popovídali o tom, kde a jak hasièi pomáhají, jak se pøivolává pomoc, ukázali
jim vozidla, vybavení a ochranné pomùcky, je vyuívají pøi své práci. Dìti si na chvíli zahrály na hasièe 
pøevlékly se do hasièského obleèení, posadily se do kabin hasièských aut a vyzkouely si, jak se støíká
z vodního dìla. Zájem a nadení dìtí byly dùkazem, e se jim u hasièù líbilo.
Dìkujeme, tøídní uèitelka 1.tøídy
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11.dubna navtívily knihovnu dìti z mateøské koly v Beneovì nad Èernou. Povídali jsme si o tom, jak to v
knihovnì chodí i jak se správnì chovat ke kníkám. Prohlíeli jsme si pohádkové kníky a pøi tom se s nimi
uèili správnì zacházet. Zjistili jsme, e vìtinou dobøe víme, co bychom mìli a nemìli dìlat,
ale nìkdy je tìké si na to vzpomenout v tu správnou chvíli. Ale my se to nauèíme.

Tak trochu jiný moderní Mauglí Vtipný a lehce potrhlý pøíbìh ve stylu
Astrid Lindgrenové a Roalda Dahla o sirotkovi Johanovi, který se ze veho nejvíc na svìtì chce nauèit
èíst Jene nemùe chodit do koly, protoe nechce skonèit v dìtském domovì. A se jednoho dne
náhodou seznámí s jedním výstøedním dospìlým, co miluje knihy stejnì jako Johan Ale nesnáí dìti.
A lidi vùbec. I pøesto se rozhodne pøedstírat, e je Johanùv otec, aby mohl Johan pøece jen zaèít chodit do koly a
nauèil se èíst. Zpùsobí tak Johanovi nemalé potíe, ale to by nebyly dìti, aby si nakonec samy se vím neporadily.
Protoe: Dospìlí jsou pøece jen dìti, kterým to pøestalo myslet.
Velká a nièivá bouøe se blíí Serafinì se stalo nìco zvlátního.
Probudila se do temnoty a svìta, kterému nerozumí. Biltmorské panství se tolik zmìnilo, její staøí pøátelé dìlají
nemyslitelné vìci a zdá se, e nepøátelé jsou vude okolo. Biltmorem prochází síla beze jména, která s sebou pøináí
násilné bouøe, je smetou ve, co jim stojí v cestì. A Serafina musí pøijít na to, co se stalo, aby mohla zachránit nejen
sebe, ale i ostatní.
Zdálo by se, e o osudech umavských pøevadìèù pøes
hranici tvoøenou eleznou oponou i tìch, kteøí se sami pokusili o útìk, bylo ji vechno napsáno. Tato kníka vás
ale pøesvìdèí, e tomu tak není.
Jednotlivé pøíbìhy jsou navzájem provázány jak tematikou, tak i prolínáním osudù jejich protagonistù. A vylíèeny
jsou nejen dramaticky, ale i mimoøádnì kultivovaným literárním jazykem, který k beletrizované literatuøe faktu
právem náleí, ale bývá pomìrnì vzácný. Nechybí hlubí souvislosti ani filosofická zamylení nad lidským osudem,
dìjinami.
Kniha Èerní baroni od Èerné vìe obsahuje tøináct rozhovorù s bývalými
pøísluníky pomocných technických praporù  vojenských táborù nucených prací, pocházejícími z Èeskobudìjovicka.
V rozhovorech vzpomínají pamìtníci na dìtství a vysvìtlují dùvody, proè se dostali do útvarù PTP, roztrouených po
celém Èeskoslovensku. Nìkteøí odeli slouit s krumpáèem a lopatou nebo se sbíjeèkou proto, e jejich rodièe byli
ivnostníci, napø. mlynáø nebo øezník. Rodièe jiných vlastnili hospodáøství a bránili se vstupu do JZD, dalí pocházel
ze smíené èesko nìmecké rodiny a bojoval ve wehrmachtu, jiný studoval na knìze.
Øeení z minulého èísla: Kolikrát se na stránce vyskytlo písmeno k?
Vy, kteøí jste poèítali a tipovali, si mùete svùj tip ovìøit na stránce
http://www.infocentrumbenesovnc.cz/hratkyspameti/

Napite pojem, který má dva níe uvedené významy. Pøíklad: èeský skladatel  mléèný produkt 
èást dveøí  hovorový výraz pro tìstí, hmyz  èást puky, kost  zahradní náøadí, hlodavec  èást poèítaèe,
døevo na oheò  neikovný èlovìk, vstupenka  malý list, èást vìtve  nevychovanec, cestovní doklad  èást tìla, druh
mouèníku  neprùbojný èlovìk, lutìnina  souèást dalekohledu, hudební nástroj  èást tìla ptáka, výprask  salám
nakrájený na koleèka, vizuální médium  vrstva, plod  tìko øeitelný problém, pøepravka  chytrá hlava (hovorovì)
Své odpovìdi na nový úkol posílejte do 20. kvìtna na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457
Rùena Lepová
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V pátek
.
se na hasièském høiti
v Beneovì nad Èernou
koná hasièská soutì okrsku Kaplice.
Soutìit budou dìti i dospìlí.
Pøijïte fandit.

10.4.2018 probìhlo v Mìstské knihovnì
v Kaplici vyhodnocení a ocenìní dìtí, které se
zúèastnily celostátní soutìe "Poární ochrana oèima
dìtí" v okrese Èeský Krumlov a jejich práce
postoupily do krajského kola v Písku.
Do soutìe zapojilo na 250 dìtí
ze Z a M Beneov nad Èernou, DDM Èeský
Krumlov  poboèka Kaplice, Z kolní Kaplice,
ZU Kaplice, M Nové Domovy,
Z Praktická Kaplice, Z Dolní Dvoøitì,
SDH Frymburk, SDH Romitál,
SDH Mojné a SDH Beneov nad Èernou.
Celkem postoupilo 26 prací.
Podìkování patøí sponzorùm OSH Èeský Krumlov,
Mìstu Kaplice a Obci Beneov nad Èernou, kteøí
pøispìli na ceny pro soutìící. Nesmíme zapomenout
ani na Mìstskou knihovnu v Kaplici, která poskytla
prostor pro slavnostní vyhláení i pro následnou
výstavu doruèených prací.
Za OORP OSH Èeský Krumlov Rùena Lepová

V sobotu 14.4.2018 jsme s mladými hasièi vyrazili
na pravidelný pøedsezónní výlet. Tentokrát jsme
navtívili profesionální i dobrovolné hasièe ve
Frymburku.

Dalí èást výletu byla vìnována výlapu na lipenskou
Stezku korunami stromù. Nìkteøí z nás si to uívali,
jiní se museli troku poprat se strachem z výek, ale
zvládli jsme to vichni na výbornou. Za odmìnu jsme
si dopøáli nanuk a pìí seup zpìt k autùm, protoe
lanovka jetì nebyla v provozu. Ale nikomu to
nevadilo, dokonce jsme si na sjezdovce uili i trochu
snìhového ochlazení. Tak zase napøesrok.
Mladí hasièi SDH Beneov nad Èernou

5

Beneovské

ozvìny

kolní rok byl zahájen 1. záøí 1958.
Ve sloení uèitelského sboru opìt nastaly zmìny. Odeli soudruzi Duffek a Sokolovski. Zdenìk Duffek
byl pøeloen na OS Louèovice, odtud po dvou mìsících nastoupil vojenskou slubu. Petr Sokolovski byl
pøijat do lidosprávy a zastává funkci tajemníka MNV v Beneovì nad Èernou. Místo nich byli pøijati D.
Charvátová a J. Cvach. Dále byla na 2. stupeò pøijata Elika Dandová, uèitelka pøírodních vìd.
Na prvním stupni pøibyla jedna tøída, take celkový poèet tøíd stoupl na 13, celkový poèet actva k 1. 9.
byl 334.
Poèet strávníkù ve kolní jídelnì stoupl na 150. Jako kuchaøky pùsobily p. Kovandová, Studihradová a
Smolíková.
áci s uèiteli na podzim pomohli sklidit brambory v místním JZD, sklidili plnou jednu tøetinu vech
brambor. Kromì toho pomohli i pøi vázání lnu, sklidili plochu 3,5 ha. Navíc pomohli i drustvùm v Klení a
Hartunkovì. Tato pomoc byla èasto na úkor vyuèování. Uèitelé v záøí pomohli pøi výmlatu obilí. Na konci
kolního roku dìti pomohly pøi sklizni sena a sbìru mandelinky bramborové.
24. záøí pøijely do Beneova dvì lidické eny, úèastnice vyhlazení Lidic. Na veèerním veøejném
shromádìní obèanù vyprávìly pohnutými slovy o tehdejích událostech.
Pionýrské organizaci øadu let chybí mladí lidé, kteøí by byli ochotni vést pionýrské oddíly.
Pìkného úspìchu dosáhly dìti ve sportu. Hokejové drustvo se v okrese umístilo na prvním místì a
postoupilo do krajského kola. Také fotbalové mustvo vybojovalo první místo v okresní soutìi.
V bøeznu áci sehráli pohádkovou
divadelní hru Ètverák hastrman. Hru s
dìtmi nacvièili uèitelé s. Sýkora a s.
Wortnerová. Nejvíc se líbily postavy Honzy
v podání Z. Èutky, královny vodní øíe (B.
Nováková), vodníka (J. Parkos), mlynáøe (J.
Bolek) a Jirky (S. tìdrý). Soubor byl
vyhodnocen jako nejlepí v kaplickém
okrese. Jediným stínem byla malá úèast
veøejnosti na nedìlním pøedstavení.
V èervnu opìt probìhly kolní výlety.
1.  3. tøídy vyjely na Hlubokou,
4.  5. tøídy navtívily Lipno a Romberk. 6.
 8. tøídy pøi dvoudenním výletu navtívily
Telè, Moravský kras, Modøice (exkurze v
závodì Kovolit) a Brno.
koda, e jim nepøálo poèasí,
po oba dny prelo.
Rok 1959 byl rokem, kdy
v celé ÈSR probíhaly okresní
spartakiády. Na spartakiádì v
Kaplici vystoupili i áci
beneovské koly.
kolní rok byl zakonèen
30. èervna 1959.

Inzerce

Z pamìtí obecné a mìanské koly v
Beneovì nad Èernou zpracovala
Blanka Dolanská
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Cestovní agentura MIBOR Nové Hrady
zve na výlet

Perly na Dunaji
Termín: 9. èerven 2018
Odjezd: 6.30 hodin  z námìstí v Beneovì nad
Èernou, v 7.00 z Nových Hradech, dalí nástupní
místa dle dohody (Trh.Sviny 6.10 hod., Borovany
5.55 hod.)
Program: Krátká zastávka u kláterního kostela ve
Zwettlu (jeden z nejstarích cisterciáckých kláterù),
pøejezd do Kremsu a.d. Donau, prohlídka centra
mìsta. Výjezd ke kláteru Göttweig. Prùjezd údolím
Wachau do Melku. Procházka areálem nejbohatího
benediktinského klátera a centrem mìsta. Zastávka
u zámku Artstetten (patøil Ferdinandovi d´Este).
Cena: 610,Kè
Informace a prodej:
manelé Hokrovi, 5. kvìtna 333, Nové Hrady.
tel.: 777 041 118  p. Hokr Vladimír, st.
776 633 640  pí. Hokrová Ivana
nebo infocentrum Nové Hrady èi knihovny v
Beneovì n.È. a Horní Stropnici

Obec Beneov nad Èernou
a M a Z Beneov nad Èernou

Vystoupení dìtí ze Základní koly a
Mateøské koly Beneov nad Èernou.
Dìtský folklorní soubor Úsviáèek
pøi DDM Èeské Budìjovice.
K tanci a poslechu zahraje harmonikáø
Stanislav Rychnavský.
Srdeènì zveme vechny
a pøedevím maminky.
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3. kvìtna 2018, ètvrtek od 17.00 hodin

v kostele sv. Jakuba Vìtího
v Beneovì nad Èernou

Tématem besedy budou Boletice. Boletický vojenský prostor,
jak ho neznáte, støípky z historie jeho vzniku  zmizelé
vesnice. Zachované sídelní celky, pøíroda, památky. Kam
dnes mohou turisté a kam ne.
Kino Kaplice zve Mìstská knihovna, KIC a Mìsto
Kaplice
4. kvìtna 2018, pátek od 15.00 hodin
Obèanská komise mìsta Kaplice zve vechny seniory.
K tanci a poslechu zahraje kapela Agria. Vystoupí dìti
z M Kaplice, pøekvapení
Slovanský dùm Kaplice
8. kvìtna 2018, úterý od 19.00 hodin

Slavnostní koncert u pøíleitosti státního svátku. Daniela
Dermuthová (mezzosoprán), ofie Vokálková (flétna), Lydie
Härtelová (harfa). V programu zazní skladby B. Smetany, A.
Hlas zvonu vás pozve dne 25.5.2018 v 19.00 hodin Dvoøáka, B. Martinù, L. Janáèka a dalí.
na Noc kostelù .
Kostel sv. Petra a Pavla
Vstup 150, Kè
Èeká vás povídání o sloupu sv. Jana
10. kvìtna 2018, ètvrtek od 18.00 hodin
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ
Nepomuckého, výstava biblí a kancionálù,

mozaika pro dìti i dospìlé, hudební vystoupení a
jiné.
Obèerstvení tradiènì ve venkovní èajovnì.
Inzerce

Nabízíme :
 kompletní sluby v oblasti pohøebnictví
 sjednání pohøbu i u Vás doma
 odvoz zesnulých 24 hodin dennì
 prodej smuteèních kytic a vìncù
 prodej náhrobní galerie a fotokeramiky
 kamenické práce, pøípisy na náhrobní
desky
. . . diskrétní , seriózní a poctivý pøístup . . .

Kanceláø pohøební sluby na adrese :
Námìstí 206, Kaplice
provozní doba :
pondìlí  pátek 7:30  15:30 hod
sobota, nedìle po telefonické domluvì
Stálá sluba :

tel. 725 856 131

Dva kamarádi z Èeských Budìjovic Václav Plojhar a Jan
míd se rozhodli, e se vydají do pohoøí anan ve støední
Asii, aby lidem pomocí následných projekcí a knihy pøiblíili
tamní ivot.
Kino Kaplice
Vstup 60, Kè
15. kvìtna 2018, úterý od 17.20 hodin

Zvou Zelení Kaplice, vstupné zdarma
Evangelická modlitebna Archa, Pohorská 865, Kaplice
17. kvìtna 2018, ètvrtek od 17.00 hodin
Petr Rychlý vypráví historky nejen ze zákulisí divadla a
televize, ale i veselé pøíbìhy z vlastního ivota. Bìhem
vystoupení baví diváky i svými hudebními vstupy ze
souèasné populární televizní soutìe Tvoje tváø má známý
hlas.
Kino Kaplice vstupné 290, Kè (rezervace na
www.ikaplice.cz)
24. kvìtna 2018, ètvrtek od 15.00  20.00 hodin
2. roèník celostátního happeningu základních
umìleckých kol pod zátitou Magdalény Koené. ZU
Kaplice pøipravuje program s áky hudebního oboru: sólis
té a komornìjí sestavy, dìtský pìvecký sbor, Smyècový
soubor, Kaplické flétny, kapela kytarové tøídy Pie Comple
xity, Dechový orchestr
Výtvarný obor obohatí program
o performance Výletní automobil, veterán nebo scifikára.
Po 20 hodinì zahraje Good Times Big Band, a hosté vítìzo
vé pìvecké soutìe Karlovarský skøivánek.
Námìstí Zve ZU Kaplice a KIC Kaplice
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stejnì jako kilt, tartan, whisky a dudy, jsou nedílnou souèástí skotské historie a skotského
kulturního dìdictví.
Poèátek her lze nalézt ji v druhé polovinì 11. století. Skottí bojovníci
mìli bìhem konání her monost vyzkouet si svou sílu, fyzickou zdatnost,
ale i ikovnost a zruènost. Byl to také jedineèný zpùsob pøedvést se a
upoutat pozornost kmenových náèelníkù èi lechty, kteøí si podle
pøedvedených výkonù, stateènosti a obratnosti následnì vybírali ty nejlepí
mue do svých druin jako váleèníky nebo své osobní bodyguardy. Hry
byly také èasto konány na poèest vítìzství. V Ceres v roce 1314 napøíklad
oslavili Skoti vyhláením her své zásadní vítìzství v bitvì u Bannockburnu.
Jistì si pamatujete závìreènou scénu z kultovního filmu Stateèné srdce od
Mela Gibsona s vreným meèem do bitevního pole. Právì to byla ona
slavná bitva, která pod vedením Roberta Bruce definitivnì ukonèila snaení
Anglièanù o ovládnutí Skotska. Obliba tìchto tìkoatletických závodù
závratnì stoupala a postupnì se klání rozíøila po celém Skotsku. Soutìilo
se nejen ve mìstech, ale hry probíhaly i v lecjaké zapadlé
vesnièce v horách. Highland Games byly pøerueny a v roce
1746 kdy se Skotové opìt utkali s vojsky Anglie v bitvì u
Cullodenu v ní vak tentokrát prohráli. Anglie se po pøevzetí
moci snaila vemonì zahubit skotského ducha a zakázala
noení kiltu, tartanu a také poøádání skotských her. Zákon byl
zruen a v roce 1782 kdy Highland Games mohly koneènì opìt
propuknout naplno.
Dneních her s úasnou atmosférou se ji neúèastní pouze
samotní Skotové, ale stále èastìji se zde sjídìjí borci z celého
svìta. Soutìí se v nejrùznìjích disciplínách. Do dálky se vrhají
tìké kameny, bìhá se a vrhá estadvacetikilovým závaím do
výky, háe se skotským kladivem, koulí a nebo drustva soutìí
v pøetahování lanem. Nejvìtím lákadlem a zlatým høebem je
vak nejtìí disciplína, kterou je hod estimetrovou kládou do
dálky. Váha klády je asi 60 kilo a hodit ji tak, aby byl hod
úspìný vyaduje kromì síly, také notnou dávku ikovnosti a
zruènosti. Kládu je navíc nutné vrhnout tak, aby po pøevrácení
dopadla co nejrovnomìrnìji s nakreslenou èarou. Soutìící si se
skotskými váleèníky nic nezadají a kadý svùj hod doprovází
bouølivým øevem. Z hleditì jako ozvìna pak pøichází neménì
bouølivé fandìní nadených divákù. Horalské hry vak nejsou pouze o silových disciplínách. Najde se zde celá
øada doprovodných akcí jako jsou napøíklad dudácké soutìe èi soutìe v tradièních skotských tancích. Mùete
také vidìt vystoupení ermíøských skupin èi rekonstrukce slavných bitev. A co by to bylo za veselici kdyby
chybìly stánky s jídlem, pitím, delikatesní skotskou whisky a tradièními øemeslnými výrobky. Mui v tìchto
slavnostních dnech chodí zásadnì v kiltech, vysokých podkolenkách, bíle koili, tvídovém saku a sporranu,
podobnému kapsáøi naich babièek. Nepostradatelným muským doplòkem je dýka.
Popularita horalských her pøesáhla hranice Skotské vysoèiny, kromì Skotska, Kanady a USA se tato setkání
poøádají pravidelnì té na Bermudských ostrovech, v Brazílií, Maïarsku, Indonésii, ve výcarsku a na Novém
Zélandu. V Èesku se poøádají skotské hry od roku 2001 na zámku Sychrov v Libereckém kraji, poté i v jiných
místech republiky a premiéru zaijí i v jiních Èechách.
Se sportovním klubem KLÁDAKLAN jsme pøipravili i v rámci oslav
(který v pátek pøedchází)
soutìe pro nejmení i pro ty kolou povinné úèastníky soutìí. Vechny disciplíny budou upraveny
vzhledem k vìku a fyzické zdatnosti dìtí tak, aby si soutìe pøedevím uily (závaí z polystyrenu apod.).
Ti nejzdatnìjí budou odmìnìni originálními cenami!
Ji odrostlejí a dospìláci si mohou pod vedením èlenù KLÁDAKLANU vyzkouet tradièní horalské
disciplíny:
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Úkolem soutìícího je uchopit závaí za dradlo a libovolným zpùsobem (ale pouze jednou rukou) jej hodit co moná
nejdále (povolen rozbìh max. 2,5 m). Kadý soutìící má dva pokusy, z nich se zapoèítává ten nejdelí. Závaí je
ocelová koule uchycená na ocelovém øetìzu o tøech èláncích opatøeném ocelovým dradlem o celkové hmotnosti cca
14 a 16 kg.
Úkolem soutìícího je uchopit kámen do jedné ruky, ruku s kamenem opøít o rameno a prudkým pohybem vpøed hodit
co moná nejdále (stejnì jako pøi klasickém vrhu koulí). Je povolen rozbìh, není povolena otoèka. Závodník nesmí
pøekroèit èáru, která vyznaèuje zaèátek dopadové dráhy (v pøípadì pøekroèení je pokus uznán za neplatný). Kadý
soutìící má dva pokusy, z nich se zapoèítává ten nejdelí. Kámen je pøírodní kamenná koule o pøibliné hmotnosti
18 a 20 kg.
Úkolem soutìícího je uchopit jednou rukou kamennou takou ( okovaný kvádøík s uchem) a vrhnout do co nejvìtí
dálky. Jsou 2 pokusy. Poèítá se nejlepí. Rozbìh dovolen  max 2,5m , otoèka dovolena není. Závaí váí i s
okováním od 24 do 26 kg.
Úkolem soutìícího je uchopit závaí za dradlo a libovolným zpùsobem (ale pouze jednou rukou) jej pøehodit pøes
laku v urèené výce. Pokud se závaí dotkne laky, ale neshodí ji, pokus je uznán jako platný. Po kadém
dokonèeném kole se laka zvyuje o pøedem danou výku(v nominaci ádná kola jen 2 pokusy). Vyhrává ten
soutìící, který úspìnì pøehodí laku v nejvyí výce. V pøípadì rovnosti výsledkù vyhrává ten soutìící, který k
pøekonání pøedchozí výky potøeboval ménì pokusù. Závaí je ocelový válec opatøený ocelovým dradlem o celkové
hmotnosti 24 a 25 kg.
Kláda je cca 56 m dlouhá, kùry zbavená, s jedním koncem uím. Úkolem soutìícího je uchopit kládu obìma
rukama za uí konec a opøít si ji o rameno. S takto drenou kládou se závodník rozbìhne a ve vhodném okamiku ji
hodí (nejpozdìji vak na místì pøedem oznaèeném) tak, aby uí konec klády opsal ve vzduchu kruh kolmý k zemi a
dopadl smìrem od soutìícího.Zkrátka kláda se musí otoèit uím koncem od borce dál,a silnìjím koncem blíe,
jinak je pokus neplatný. Mùe se otoèit o zem. Poèítá se nikoliv dosaená vzdálenost, ale zmìøí se vzdálenost okraje
kadého konce klády od rozhodèí èáry (nevadí kdy kláda padne køíem pøes rozhodèí èáru), rozdíl mezi obìma
namìøenými hodnotami se pak poèítá jako trestné body  poèítáno v cm nikoliv ve stupních.
Úkolem soutìícího je uchopit skotské kladivo za dradlo otoèit se zády k místu, kam bude házet a po roztoèení
kladivo hodit. Pøi pokusu se nesmí nohy zvednout, ani nijak pohnout. Protoe se kladivo musí roztoèit ve vzduchu..
Kadý soutìící má dva pokusy, z nich se zapoèítává ten nejdelí. Skotské kladivo je ocelová koule upevnìná na
døevìné násadì o délce cca 1,2 m o celkové hmotnosti 7 a 8 kg.
Provádìjí dvì drustva soutìících. Kadá o pìti lidech na jednom konci lana . Kadé drustvo se snaí pøetáhnout to
druhé soupeøící drustvo smìrem sobì pøes støedovou rozhodèí èáru. Vítìzí to drustvo, které se povede pøes rozhodèí
èáru pøetáhnout druhé drustvo. ádný soutìící si nesmí bìhem pøetahování omotat lano kolem ruky nebo rukou.
Lana se smìjí soutìící pøi pøetahování pouze dret obìma rukama a táhnout
hod se provádí nabodnutím balíku slámy vidlemi a vrením do výky pøes výkovou laku.. Mìøí se nejvýe hozený
pokus pøes laku na stojanech. Pokud balík laku shodí , je pokus neplatný.
Soutìící nese v kadé ruce jedno 50  60kg závaí a vyjde po stanovené trase. Mìøí se úsek, který bez zastavení a
odloení závaí ujde.
Abychom vìdìli, jak se odvázat na veèerní tancovaèce, bude souèástí odpoledne
taneèní spolek
který nejen pøedvede nìkteré z tradièních tancù  ceilidh, country, highland, ladies' step, ale zasvìtí
zájemce do jejich tajù a nauèí, jak se vypoøádat s následnou tancovaèkou
Celý program uzavøe veèerní veselice a vystoupení kapel
(umperk) a
(Praha) hrajících styl muziky zaøaditelný pod pojem keltský rock. Energická muzika okoøenìná
zvukem houslí, banja nebo skotských dud, keltské harfy èi bretaòských almají a repertoár  autorský s èeskými i
anglickými texty i pøevzatý,se zábìrem a po bigbít nenechá nikoho jen tak posedávat a právì teï a tady zúroèíme
odpoledne nauèené kreace. J

Veronika Zemanová Korchová, starostka obce
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