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  Knihovna

        Klub seniorù

        Klub seniorù

Více na plakátech k akcím.

Obec Bene�ov nad Èernou
Obecní úøad Bene�ov nad Èernou

Obecní úøad Bene�ov nad Èernou v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zøízení), v platném znìní, informuje o konání ,
svolaného dosavadní starostkou obce Veronikou Zemanovou Korchovou  v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Obec Bene�ov nad Èernou � sportovní hala Bene�ov nad Èernou  èp. 127
5. 11. 2018 od 18:00

1) Urèení ovìøovatelù zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba volební komise (zpráva o výsledku voleb do OZ)
4) Urèení funkcí, které budou èlenové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobì uvolnìní (§ 71odst. 1 písm. a/
zákona o obcích)
5) Urèení zpùsobu volby starosty a místostarosty
6) Volba starosty
7) Volba místostarosty
8) Rozhodnutí o odmìnách za výkon funkcí neuvolnìných èlenù zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
9) Diskuse

Pøed schválením programu slo�í èlenové zastupitelstva obce slib.
V obci Bene�ov nad Èernou, dne 23. 10. 2018

  Veronika Zemanová Korchová
                                                            dosavadní starostka obce Bene�ov nad Èernou
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Vá�ení spoluobèané,
volby jsou za námi a dal�í ètyøleté volební období pøed námi. Novì zvolení zastupitelé by vám v�em urèitì
rádi podìkovali za va�e hlasy a va�i pøízeò, a tak to za nì i za sebe èiním touto cestou. Velmi dìkuji za va�i
podporu! Budeme se v�ichni sna�it co nejlépe pracovat ku prospìchu na�í obce a okolních osad.
Období pøed volbami  je v�dy zajímavé  i v  tom, �e si èlovìk vyslechne rùzné po�adavky obèanù, kteøí se
nejvíce k dìní v obci vyjadøují právì v tomto èase. Setkala jsem se napøíklad s názory, �e je tøeba vytvoøit
dal�í nové byty.
Bydlení je stále jedním z nejdùle�itìj�ích témat v�ech obcí. Pøed pár lety byl na obce vyvíjen nátlak �shora�,
aby byty a budovy odprodávaly, proto�e vznikla obava, �e obce nebudou mít tolik finanèních prostøedkù na
udr�ování  bytù  a  budov.  Je  pravda,  �e  ve  vìt�inì  to  byly  obavy  oprávnìné. Údr�ba  budov,  a  nejen  tìch
bytových, je opravdu nákladná. Pøed lety jsme øe�ili pøípravu parcel na Farském poli, ale v první øadì jsme
museli øe�it zásobování vodou, nebo� neustálým problémem bylo, �e bílé bytovky a bytovky u køí�ku byly
pøi haváriích a pøi vìt�ím suchu bez vody. Bylo nutné vybudovat pøeèerpávací stanici, která vyøe�ila výpadky
v horní èásti Bene�ova, a tímto je zaji�tìno zásobování vodou nové ulice na Farském poli.
Právì pitná voda bude do budoucna velký problém, na který se sna�íme po celou dobu pøipravovat. Po leto�ním
extrémním suchu je úbytek vody dost znaèný. Vybudovali jsme pro zásobování obce vodou nové prameni�tì
na �Tomá�ovce�. Dal�í problém, jen� øe�íme, je staré vedení vodovodu, který se sna�íme v celé obci postupnì
obnovovat, aby nedocházelo ke zbyteèným únikùm vody. Tato nepøíjemnost nás mù�e v budoucnu ohro�ovat,
proto je tøeba jí vìnovat zvý�enou pozornost.
Dal�í problém je v tom, kde postavit bytový dùm. Obec vlastní pozemky, které nejsou optimální pro stavbu
bytových domù. Sna�íme se to tedy v souèasné dobì øe�it Komplexními pozemkovými úpravami, zmìnou
územního plánu a také oslovujeme majitele nemovitostí, které by byly vhodné pro novou výstavbu. Navázali
jsme spolupráci s projektanty a architekty, kteøí nám pomáhají hledat vhodnou lokalitu pro novou výstavbu.
Rekonstrukce ÈOV, vodovodu a kanalizace i jejich prodlou�ení, které jsme doposud realizovali, je pro vìt�inu
z vás neviditelná práce, av�ak nezbytná pro rozvoj obce. Nemù�eme nejprve stavìt a a� poté øe�it zásobování
vodou a odvádìní odpadních vod.

Snad ka�dý z nás tou�í pro�ít svùj �ivot naplno. V�dy� kolem je tolik vìcí, na které nemáme èas v dobì, kdy
chodíme do zamìstnání. Proè si na nì neudìlat èas v dobì zaslou�eného odpoèinku. Místo k setkávání je u
nás v budovì èp. 125 v Bene�ovì nad Èernou. Setkání se koná jednou mìsíènì a v�dy je to pøíjemné posezení
u nìèeho dobrého. V�ichni si rádi zazpívají s harmonikou a pobaví se mezi sebou. Poøádají se také výlety za
sousedy  napøíklad do Vimperka, Kaplice a tak dále.
V  loòském  roce  se  mimo  jiné  vydaøila  náv�tìva  divadelního  pøedstavení  Slunce,  seno,  Malonty
v sousedních Malontech. Ka�dým rokem v klubu pøed Vánoci zazpívají a zarecitují dìti ze základní �koly,
èlenové klubu se zároveò mohou tì�it i na drobné dáreèky. Rádi bychom roz�íøili nabídku dal�ích èinností,
napø. i o pì�í procházky, dal�í výlety, pøedná�ky, besedy èi hudební vystoupení.
Má to ale jeden háèek  èlenové ubývají. Aè je na Bene�ovsku dost tìch, kteøí jsou ji� v dùchodu, zøejmì je
to tím, �e o èinnosti tohoto na�eho klubu ani neví. Tímto bych vás ráda do na�eho klubu pro seniory pozvala,
pøijïte se podívat a setkat se se èleny, kteøí se na tato setkání v�dy tì�í. Bude to i pro vás zpestøení v�edních
dnù.
Ráda bych touto cestou chtìla podìkovat paní Marii Muèièkové, která se o ná� klub stará a organizuje v�echna
setkání. Dìkuji.
�Stáøí je moudrost jen tehdy, kdy� je v takovém stavu, v takové konzervì, která dovolí ty krásné my�lenky a
zku�enosti, které existují a mají cenu, vyjádøit, napsat, namalovat, prostì zaznamenat. Jinak je k nièemu.�
Karel Kachyòa

Veronika Zemanová Korchová

Výroèní valná hromada SDH se koná

v klubovnì Klubu seniorù v Bene�ovì nad Èernou.
S sebou 200, Kè na èlenské pøíspìvky  dospìlí,

100, Kè  dìti + 10, Kè na novou prùkazku (dostanete na VH).
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Vá�ení spoluobèané, milí volièi,

Pod tímto pøíspìvkem najdete jména zvolených èlenù obecního zastupitelstva vèetnì poètu udìlených hlasù,
které od nás, volièù, obdr�eli.
Pro nìkoho úspìch, pro nìkoho nezdar, zále�í na úhlu pohledu.
Svými hlasy jsme mìli mo�nost vyjádøit svùj názor. Názor, který èasto vyjadøujeme v okruhu svých
známých, �v hospodì u piva�. Tam je sly�et hlasy, jak je to èi ono �patnì. Co by se mìlo a nemìlo. Je to
taková na�e lidská vlastnost  hledat chyby namísto toho, abychom nìco pochválili. Je fajn, kdy� se najde
nìkdo, kdo si svého okolí v�ímá a pochválit umí  na�tìstí i to se dìje.
U voleb trávím víkendy ji� pár let, nìkdy i vícekrát do roka. Tak�e vím, kdo k volbám chodí a kdo ne. Asi
bych dokázala pochopit neúèast u senátních nebo parlamentních voleb. Ale volby komunální by nás zajímat
mìly. Kdy jindy vyu�ít svùj hlas, kdy� ne teï. Jediná pøíle�itost volit napøíè stranami, volit lidi, které
osobnì známe. Volební úèast 57% se sice pohybovala nad celostátním prùmìrem, ale i tak je to �alostnì
málo. Vìøte, �e si na to vzpomenu, a� zase usly�ím nìkoho �remcat�.
Chtìla bych popøát èlenùm novì zvoleného zastupitelstva hodnì �tìstí, úspìchù a hlavnì pohody pøi
nastávající práci pro obec. Ta je nároèná a i kdy� se budou zastupitelé sna�it dìlat ji sebelépe, nikdy se
nezavdìèí v�em.
Podìkování si zaslou�í i zastupitelstvo pøedchozí, za kterým je vidìt kus dobré práce. Staèí se jen podívat
kolem sebe.

Rù�ena Lep�ová

Ètvrtek 18. 10. 2018 byl pro na�i M� výjímeèným
dnem. Probìhlo setkání na�í M� s partnerskou
M� z Rakouska. Pro v�echny dìti a jejich doprovod
byl pøipraven bohatý program. Spoleènì jsme
nav�ívili ,,Sýpku� v Horní Stropnici. Následovala
náv�tìva a prohlídka na�í M�. Pro v�echny bylo
pøipraveno obèerstvení a dáreèky. Na památku si
dìti vyrobily papírový vìtrník. Celé dopoledne
probíhalo v pøátelské a pøíjemné atmosféøe.
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Hodnocení
     Mateøská �kola v Bene�ovì nad Èernou je zapojena ji� tøetím rokem do projektu BIG ATCZ5, který probíhá
v rámci projektu �Spolupráce v oblasti vzdìlávání v pøeshranièním regionu�. V minulém �kolním roce na�e
�kolka nav�tívila M� Unserfrau.
    V tomto �kolním roce 18. øíjna nás nav�tívila M� z rakouské obce Unserfrau, se kterou máme spoleèný
projekt. Na�e setkání bylo zamìøeno na polytechnickou výchovu malých dìtí. Pøátelé z Unserfrau pro nás
pøijeli v 8.30 hod. pøed budovu na�í M�. Zde jsme ji� èekali ve velmi hojném poètu. Byly zde  nejen dìti z
M� spolu s paní uèitelkou Naïou Tvarohovou, která je mi velkou oporou po celou dobu projektu, ale i dìti,
které do krou�ku Nj. chodily ji� v loòském roce. Ze �koly je pøivedly maminky paní Monika Kuèerová  a
Marcela Labajová a po celé dopoledne se také o nì staraly. Doprovázeli nás rodièe i prarodièe dìtí z M�.
Spoleènì jsme nav�tívili muzeum sýpky v Horní Stropnici. Zde jsme si prohlédli jak muzeum, které je velmi
zajímavé (vøele je v�em doporuèuji), tak si zde dìti upekly vlastnoruènì vyrobené housky ( rozválely a zapletly
housku, pomazaly máslem, okmínovaly nebo posypaly mákem). Pak jsme se vrátili spoleènì do M� v Bene�ovì
nad Èernou, kde nás pøivítala paní starostka Veronika Zemanová Korchová a øeditel M� a Z� Mgr. Josef
Sviták. Dìti i rodièe jak z Unserfrau, tak z Bene�ova nad Èernou èekalo na zahradì bohaté a pestré obèerstvení,
které bylo pod stanem. Obèerstvení bylo dotováno z projektu BIG, ale i ze strany rodièù, kteøí upekli koláèe,
bábovky, buchty a pøipravili pomazánky (paní Helena �edivá, Helena Pintnerová, Monika Kuèerová, Marcela
Labajová, Mgr. Monika �uplerová ). Na celém zabezpeèení  mìl zásluhu celý kolektiv M�, pøedev�ím pak
paní  Kvìta  Auerová  (i  zabezpeèení  výroby  vìtrníkù)  a  ochotnì  pomáhala  paní  Jana  Vrbová.  Nemohu
zapomenout na pomoc jediného tatínka pana Trojáka,  který nás doprovázel. Po celou dobu nám zabezpeèoval
fotografickou dokumentaci, pomáhal  øidièi  autobusu a v závìru nám pomohl  i pøi  závìreèném úklidu. Po
svaèinì u� na�e dìti i dìti z Unserfrau nepotøebovaly tlumoèníka. Spoleènì si hrály na velmi pìkné zahradì
plné her. Ostatnì ani dospìlí si s dìtmi nezadali. Rodièe i pedagogové si vymìòovali zku�enosti nebo si prostì
jen dobøe povídali. Jazyk nebyl problém, témìø v�ichni dospìlí z na�í strany nìmecký jazyk umìli a nìkteøí z
rakouské strany zase èeský. Velmi pøíjemné atmosféøe napomohlo pìkné poèasí, které pøineslo dobrou náladu
jak  dìtem,  tak  dospìlým.  Pøed  odjezdem  si  je�tì  dìti  vyrobily  vìtrníky,  které  byly  èásteènì  pøipravené  .
Spoleènì jsme si prohlédli mateøskou �kolku. Na�i hosté velmi pochvalnì hovoøili o vybavení a výzdobì celé
budovy M�. Pak  následovala  výmìna dárkù . Ka�dé dítì si odná�elo dárek, který byl ze sponzorských darù,
pøedev�ím obecního úøadu v Bene�ovì nad Èernou, místní knihovny a z projektu BIG. Pøi závìreèném louèení
nás paní øeditelka z M� Unserfrau pozvala opìt k nim na náv�tìvu. Co� hlavnì dìti pøijaly s radostí.
Kdy� jsem veèer pøipravovala zápis a zprávu pro projekt, zjistila jsem, �e se ètvrteèního dne zúèastnilo celkem
72 èeských a rakouských úèastníkù (dospìlých a dìtí, které nav�tìvují krou�ek Nj). V závìru byla zahrada
plná dìtí a byl to opravdu radostný pohled. Znovu se potvrdilo, �e dìti se domluví rychle a dobøe.

Lektorka krou�ku Nj. Ivana Hokrová

Ve dnech 26. 9. � 30. 9. 2018 se Kaplický pìvecký spolek zúèastnil soutì�ního festivalu pìveckých sborù
v nádherném italském mìsteèku Grado. Soutì�ili jsme ve dvou kategoriích.

V první kategorii se zpívaly ve ètvrtek 27. 9. svìtské písnì v kongresovém paláci. Na�imi soupeøi byly
kvalitní sbory z Ji�ní Afriky, Èíny, Holandska a Maïarska. Pøed porotou se nám trochu chvìla kolena, ale
sbormistr Pepa nás pøed vystoupením uklidòoval, tak�e jsme mo�ná pøi samotném zpìvu vypadali suverénnì
a uvolnìnì. Pøedvedli jsme tøi pomìrnì obtí�né skladby:  Michelle (Lennon, McCartney), U� sa fa�ang kráci
(lidová v úpravì Miroslava Raichla) a Nearer, My God, to Thee (Lowell Mason). Jakousi nadìji na dobré
umístìní jsme získali hned, jak jsme dozpívali, nebo� v�ichni èlenové poroty se na nás usmívali. Na ortel
poroty jsme ale museli èekat a� do 17 hodin sobotního odpoledne, kdy mìlo probìhnout slavnostní
vyhlá�ení výsledkù.

Ve druhé kategorii byly na poøadu duchovní písnì a soutì� probíhala v krásném prostøedí baziliky
�Basilica di Sant�Eufemia�. I kdy� jsme mìli kvalitní repertoár (Veni, Veni Emmanuel � Miodrag
Govedarica, Exultate Deo � Alessandro Scarlatti a Bogoroditse Devo � Sergei Rachmaninoff) a vystoupení
se nám povedlo, bylo nám jasné, �e mezi sbory, které mìly 40 a� 48 èlenù, má na�e osmnáctièlenná dru�ina
jen malou �anci na dobré umístìní. Zvuk nìkterých víceèlenných sborù byl v bazilice obèas tak silný, �e se
na køtitelnici vytvoøilo stojaté vlnìní. V této kategorii jsme soutì�ili se sbory z Bosny a Hercegoviny, Itálie,
Dánska a dvìma sbory ze �védska.



Bene�ovské      ozvìny

5

Pobyt v Gradu jsme netrávili jen zkou�kami a soutì�ením. V pátek jsme nav�tívili na kolech
z pùjèovny historické místo Aquileia, které je od Grada vzdáleno asi 11 km a kde byly nalezeny vykopávky
star�í ne� v Øímì. Èást sboru pak v sobotu jela do Benátek, kde jsme zjistili, �e 4 hodiny na jejich prohlídku
je opravdu málo. Chvátali jsme na slavnostní vyhlá�ení soutì�e v Gradu a stihli ho jen tak tak.
Do kongresového sálu jsme vstupovali v 16.57 hod.

Tam bylo vskutku plno � kolem 800 lidí � v�echny sbory ze v�ech kategorií plus doprovody
a fanou�ci. V kategorii duchovních písní jsme skonèili �estí z �esti, ale bodové rozdíly nebyly velké.
V kategorii svìtských písní jsme obsadili nakonec druhé místo za sborem z Ji�ní Afriky, ale velmi tìsnì. Od
prvního místa nás dìlil zlomek bodu. I tak je to zatím na�e nejlep�í umístìní na mezinárodních soutì�ích,
kterých se mnoho let úèastníme. Mù�eme tedy s klidem konstatovat, �e Pìvecký spolek Kaplice aè slo�en
z amatérù, má svou kvalitu. V nedìli veèer jsme se v�ichni ve zdraví navrátili do svých domovù a urèitì
budeme dlouho vzpomínat na krásné zá�itky ze soutì�e, její� oficiální název byl �Festival e Concorso
Corale Internazionale�.
Slo�ení na�eho sboru:
Velmi trpìlivý a profesionální sbormistr Josef Men�ík,
soprán: Markéta Nová, Jana Kotlasová, Daniela Andr�ová, Natálie Trojáková, Ivana Putzerová
alt:  Tereza Pøádová, Jana Kupská, Vladimíra Mu�ková, Iva Dvoøáková, Iva Koèíková
tenor:  Roman Mu�ka, Tomá� Szojka, Ludìk Andr�, Jan Men�ík
bas:  Du�an Andr�, Jiøí Havelka jun., Jiøí Havelka sen. (autor èlánku)

V posledních desetiletích se stále více rozmáhají soukromé
ohòostroje. Bohu�el se to stává vìcí obvyklou, stává se z toho bì�ný zvyk. A ti, co to odpalují, neví, �e tìch
�pár svìtýlek� má i jiné následky. Nejen, �e zvíøata to nesou �patnì, ale plynou z toho i rizika.
  To, �e jsou soukromé ohòostroje ve velké míøe v období Silvestra nás velmi zraòuje. To, �e ohòostroj
udeøí i mimo toto období kdykoli v prùbìhu roku uprostøed veèera, je pro nás �okující. A není v na�ich
silách to zmìnit, dokud se nezmìní sami lidé, a nebo zákony.
  Lidi, prosíme, buïte ohleduplní k okolí. �ijí kolem Vás jiní lidé a zvíøata.
  Dnes se ka�dý ohání zákony, nìco je zákonnì mo�né, nìco ne� nebylo by lep�í jednat ohleduplnì
a s citem?
  Nejenom my chováme zvíøata a jejich reakce po takovém ohòostroji, a� je to pes èi kùò jsou opravdu
stresující. Naposled po takové kanonádì jsme trávili veèer s èelovkami na hlavách o�etøujíce kobylku, která
si spálila a strhla o ohradníkovou pásku nohu. Poté jsme je�tì opravovali ponièený ohradník.
  To byla chvíle, kdy jsme se ji� bezradní rozhodli toto napsat. Èást lidí bude s námi souhlasit. Tìm velký
dík, �e nejsme sami. Jiní s námi souhlasit nebudou. Co více, nìkteré v jejich jednání nic nezastaví. Jsme
pro radost a veselení lidí, dobrá nálada je pro spoleènost to nejlep�í, ale ne pro tento projev, který je na úkor
zvíøat a bezpeènosti.
  Je hodno k zamy�lení, �e takovéto chování souvisí se znaèným nebezpeèím. Mohou tím zpùsobit zranìní
nejen koni, ale i èlovìku. Kdybychom v tu chvíli stáli vedle koní v ohradì, jde opravdu o �ivot. Tito lidé
urèitì nejsou bezohlední, ale jen neví, co mohou touto zábavou zpùsobit.
  Proto nic jiného ne� tato PROSBA a pøedání informace o tomto nás u� nenapadá. Pokud to nechcete
zmìnit pro nás pro lidi, prosíme, zkuste to pochopit alespoò z pohledu zvíøat.

Dìkujeme, Nikola Sarauerová a Pavel Sova, Hartunkov.

Hledáme posily do týmù.

Hrajeme ka�dou støedu od 19:00 ve sportovní hale

v Bene�ovì nad Èernou.
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Kni�ní novinky pro mláde�:
Království Gored: zemì, ve které po dlouhá desetiletí

�ili lidé a draci v køehkém míru. Rovnováha ale byla naru�ena a hrozí válka. Draci po ètyøiceti
letech vycházejí z ústraní a jsou pøipraveni pøevzít vládu nad svìtem. Serafína � napùl èlovìk,
napùl drak� je jednou z mála, kdo rozumí uva�ování drakù i lidí a kdo by mohl pomoci válku
zastavit. Vydává se proto na cestu do sousedních zemí, aby na�la dal�í polodraky. Vìøí, �e jejich spoleèné
úsilí doká�e vyvolat mocnou magii, s její� pomocí bude mo�né nemilosrdné draky porazit. Doká�e ale
Serafína vzdorovat v�em nástrahám, které ji na cestì èekají? Ubrání se tajemnému polodrakovi, který doká�e
vstupovat do lidských myslí a ovládat je? Vzdá se svých jedineèných schopností a zachrání si �ivot, nebo
pøijme výzvu osudu a postaví se nebezpeèné budoucnosti èelem?

S touto vtipnì ilustrovanou kní�kou poznáte knihovnu tak,
jak ji neznáte. Seznámíte se skøítky knihovníèky, vysvobodíte zakletou knihovnici, budete svìdky toho, jak
se z èarodìjnice stane vá�nivá ètenáøka, a mo�ná se i dozvíte, jak vznikla první kniha. Jistojistì se v�ak
utvrdíte v tom, �e kní�ky jsou výborní kamarádi, se kterými nikdy nehrozí nuda. Pìknou zábavu s
Knihovnickými pohádkami!

Kniha je sedmdesát let po pøíchodu sedmihradských Slovákù z Rumunska do èeského a
moravského pohranièí první souhrnnou prací o minulosti této svébytné etnické skupiny. V nìkolika
desítkách krátkých kapitol i podrobnìj�ích zastavení sledujeme pøíbìh slovenských rodù, které v první
polovinì 19. století osídlily lesnaté kopce bihorskosalajské oblasti na severozápadì dne�ního Rumunska a
vytvoøily zde ostrov èistì slovenského osídlení. O sto let pozdìji, po 2.sv. válce, nìkolik tisíc tìchto rodin
vyu�ilo mo�nost, �návratu do vlasti�. Ten ov�em ve skuteènosti dostal podobu osídlování vylidnìné
sudetské krajiny, je� se jim jen pomalu a neochotnì stala novým domovem.

Krajina se od 90. let 20. století stala jedním z klíèových pojmù
pøírodních i nìkterých humanitních vìd. Texty V. Cílka se zabývají skuteènou, fyzickou krajinou, jejími
promìnami a ochranou, stejnì tak jako vnitøními krajinami du�e  fenoménem genia loci, postavou Zeleného
mu�e, keltskými bohy v druhohorách atp. Knihu uzavírají Poutníkova pravidla putování po posvátných
místech a obsáhlý soupis literárních i hudebních pramenù, které jsou pro vstup do krajiny potøebné. Hlavním
motivem knihy zùstává nutnost chránit krajinu kvùli jí samé, kvùli �ivlùm, skalám, vodám a �ivotu, ale také
kvùli sobì a vlastní du�i. Toto vydání je roz�íøeno o oddíl
Právo na krajinu.

Bytná
Sherlocka Holmese a man�elka doktora Watsona se
rozhodnou vyjít ze stínu a rozjet své vlastní detektivní
pátrání. Z kuchynì na Baker Street èíslo 221b se vydávají
do temných zákoutí Londýna, zejména do ètvrti zvané
Whitechapel, její� obyvatelé se dosud nevzpamatovali z
hrùzostra�ných vra�d Jacka Rozparovaèe, jen� stále nebyl
dopaden. Marta Hudsonová a Mary Watsonová postupnì
rozplétají klubko zloèinù, které je mnohem slo�itìj�í, ne� se
zpoèátku zdálo, a zji��ují, �e pøesto�e nejsou nejslavnìj�í
detektiv v�ech dob, i ony doká�ou vyøe�it zapeklitý pøípad.

Tetování vìzòù v
Osvìtimi se stala symbolem holocaustu. Jedním z tìch, kdo
èísla na pøedloktí tetovali, byl slovenský �id Lale Sokolov,
rodným jménem Ludwig Eisenberg. Jeho pøíbìh pøipomíná
dìsivé události v dìjinách lidstva a ukazuje, �e vedle sebe
mohou existovat promy�lená brutalita i nesobecká láska.
Autorka s citem odkrývá sedmdesát let staré události, ani�
by milostný pøíbìh pøevládal nad tím nejdùle�itìj�ím �
ztrátou domova, utrpením a touhou pøe�it. Dosud
nevyøèený pøíbìh z tábora smrti.
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Z minulého èísla: Doplòte názvy èeských filmù:
Mìsíc nad øekou, Kdyby tisíc klarinetù, Cesta do hlubin �tudákovy du�e, Plavecký mariá�, Pøítelkynì pana ministra,
Noèní motýl, Fale�ná koèièka, Holka nebo kluk, Ryba na suchu, Já u� budu hodný, dìdeèku

Zdá se, �e tenhle úkol Vás bavil, správných odpovìdí pøi�lo víc. Odmìníme první tøi a tak se výherci stávají
. Gratulujeme a jdeme na dal�í úkol.

Doplòte ustálená slovní spojení:

Èerný jako    ..................,   Dìravý jako  ....................,   Tvrdohlavý jako  ..........................,
Utahaný jako  ..................,   Ustra�ený jako  ....................,  Pilný jako      ..........................,
Rychlý jako   ..................,   Chytrý jako ...........................,  Mlsný jako      ..........................,
Zvìdavý jako  ..................,   Rudý jako...............................,  Slizký jako      ..........................,
Zdravý jako   ..................,   Poslu�ný jako.........................,   Pøesný jako     ..........................,
Modrý jako   ..................,   Lehký jako  ............................,   Rozzuøený jako   ..........................,

Odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457 do 20.11. 2018
Ze správných odpovìdí vylosujeme tøi výherce, na které èeká odmìna.

Rù�ena Lep�ová

Venku se ochladilo a tak vás opìt zvu do bene�ovské knihovny,
kde  po letní pøestávce zaèínají

� Potrénujeme a mo�ná trochu potrápíme na�e mozkové závity,
ale v�dycky se u toho docela dobøe bavíme.

Rù�ena Lep�ová, trenér tamìti II. stupnì
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Inzerce

http://www.doktorox.cz/

MUZIKÁLOVÁ KOMEDIE, VE KTERÉ
KONEÈNÌ KA�DÝ MÙ�E MILOVAT KOHO
CHCE!
Vtipná parodie na souèasný svìt, který dùvìrnì
známe, inspirovaná povídkou Julese Verna. Známe
to v�ichni � sledujeme média, posloucháme zprávy,
èteme èlánky, sdílíme pøíspìvky a necháme se
manipulovat, ani� bychom si toho v�imli. Co je to za
lidi, kteøí manipulují?
Doktor Ox: �My? Pøece lidé, kteøí po staletí
procházejí historií.�
Na�e sebevìdomí a vlastní rozum nesly�íme a
pøebíráme názory zvenèí, místo toho, abychom vìøili
hlavnì sami sobì! A co kdy� jsou tu mladí rebelové,
kteøí se nebojí, kteøí jsou sami sebou a uká�í nám, �e
zdravý rozum, láska a sebevìdomí mohou zvítìzit
nad manipulací a mocí!
Na motivy povídky Julese Verna, libreto a re�ie:
Zdenìk Zelenka (Nesmrtelná teta, Ach, ty vra�dy),
hudba: Jiøí �korpík, texty písní: Boris Pralovszký ,
choreografie: Ivana Hannichová, scéna: Petr
Hlou�ek, kostýmy: Roman �olc.
Hrají a zpívají: Jiøí Korn (dr�itel Ceny Thálie) |
Martin Po�ta (bývalý zpìvák skupiny Laura a její
tygøi), Peter Pecha (dr�itel Ceny Thálie) | Petr
Ry�avý, Ladislav Korbel | Ondøej Bábor, Petra
Vraspírová | Ivana Korolová (nominace na Cenu
Thálie) | Zuzana Holbeinová, Luká� Randák | Josef
Vágner, Tomá� Smièka | Luká� Randák , Barbara
Chybová | Aneta Dobe�ová, Franti�ka Stropnická |
Anna Slováèková, Kateøina Bro�ová | Dita
Hoøínková, Andrej Hryc | Tomá� Trapl , Vanda
Károlyi | Renata Podlipská, Ernesto Èekan | Zbynìk
Fric, Vlastimil Korec |Jiøí Zonyga, Rudolf Kubík |
David  Ulièník

Odpoledne v Praze vyu�ijeme
k prohlídce historického centra Prahy a náv�tìvì

adventních trhù.
Odjezd z Bene�ova nad Èernou bude mezi 9. a 10.

hodinou dopoledne.
Více info a pøihlá�ky v knihovnì

nebo na tel. 727 814 457


