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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Obec Beneov nad Èernou nabízí nákup základních potravin a lékù seniorùm, kteøí nemají nikoho, kdo by
jim tyto nákupy zajistil. Volat je mono na telefonní linku :
Váení spoluobèané,
právì pøichází jedno z nejkrásnìjích období roku  kvìten máj! Vechno rozkvétá, zelená se a celkovì na
nás ve pùsobí velmi pøíjemnì. Vlastnì se není èemu divit, e nám v posledních dnech trochu otrnulo a vyrazili
jsme do pøírody. Moná a teprve nyní, v této nelehké dobì, si nìkteøí z nás koneènì uvìdomují její krásu.
e právì ona nám dává neustálé pohlazení v podobì kvetoucích stromù a kvìtin. Snad nám bude teplé poèasí
i nadále zpøíjemòovat následující týdny a mìsíce. Doufám, e se jednoho dne probudíme a ve bude jako døív
a e nám aktuální mimoøádná situace bude pøipadat u jen jako patný sen.
Máme za sebou témìø osm týdnù od vyhláení pandemie a pøijetí krizového opatøení, které vìtinu z nás
donutilo ke zmìnám v naich ivotech. Nauèili jsme se pouívat ochranné rouky a hygienické rukavice,
namísto kosmetických pøípravkù jsme shánìli dezinfekèní prostøedky a zaèali jsme se stranit vìtí spoleènosti
lidí.
Jsme toti jak v nìjakém akèním filmu, kdy musíme být neustále ve støehu, protoe nevíme, kde na nás jaký
vir èíhá. A právì proto je tøeba být, aèkoliv se naøízená opatøení postupnì uvolòují, i nadále opatrní a snait
se neohrozit sebe ani druhé. U jsme byli svìdky jednání nìkterých lidí, kterým je vechno úplnì jedno
Samozøejmì zamrzí, e nìkdo prevenci dodruje a druhý se chová nezodpovìdnì, ale tak to je u vech naøízení
a zákonných opatøení. Nároèné je to pøedevím pro policisty a ostatní ochránce zákona. Ráda bych opìt
podìkovala vem dobrovolníkùm, kteøí nás zásobovali roukami. Pøidaly se dalí vadleny, které stále rouky
ijí zdarma a distribuují je mezi obèany prostøednictvím naich potravinových obchodù. Jsou skuteènì úasné!
Velké podìkování patøí dìvèatùm z prodejny TUTY COOP, která pomáhala rozdávat rouky od samého
poèátku, stejnì tak Libuce Vrbové z prodejny Flop.
V pøítomnosti skuteèného svìtla musí ustoupit kadá tma.
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Dùleitým tématem je návrat dìtí do kolních lavic. Jak bude vypadat výuka v Z a zda se v mìsíci kvìtnu
otevøe M, budeme snad vìdìt nìkdy v první polovinì kvìtna, kdy by mìla být vydána metodika pro provoz
základních a mateøských kol.

Dalí problém, jen se nás velmi dotýká, je velké sucho, které ohrouje pøírodu a vechny ivé tvory na zemi.
Rok od roku vysychají vodní zdroje a nejvìtí úbytek se týká zdroje pitné vody. S pøibliujícím se teplým
obdobím také pøibývá tìch, kteøí si z vodovodního øadu, jen slouí pøedevím pro pitnou vodu, napoutí
bazény. Nìkteré kraje v Èeské republice zvaují vyhláení zákazu napoutìní bazénù pod pohrùkou pokut.
Voda, která je do domácností distribuovaná vodovodním øadem, bude do budoucna slouit opravdu jen pro
potøebu pitné vody. Apeluji tedy na vechny, kteøí se chystají napustit své zahradní bazény, aby vyuili jiných
vodních zdrojù.

S pøicházejícím jarem jsme postupnì zahájili práce na pøipravovaných stavbách a rekonstrukcích. Mezi jinými
bylo dokonèeno parkovitì u bytových domù èp. 159 a 160 a zaèalo se pracovat na parkoviti u bytového domu
èp. 1.
Pokraèuje se na obnovì komunikace na tzv. Rafadnì v Beneov nad Èernou. Také probíhají opravy
a rekonstrukce komunikací v ostatních osadách. Po zimì a tìbách se opravují i lesní cesty a komunikace.
Stìejnì jsou zahájeny dokonèovací práce III. etapy obnovy námìstí, asfaltování èásti komunikace od horní
èásti po komunikaci u prodejny TUTY COOP. Ji se pøipravujeme na IV. etapu rekonstrukce námìstí, která
bude pokraèovat od prodejny ulicí a pod budovu kostela. V této èásti nás opìt èeká rekonstrukce a obnova
vodovodu, kanalizace, chodníku a komunikace.
Na vzhledu obce se jistì pozitivnì podepíe i oprava støechy na bytovém domì èp. 141 a dále obnova fasády,
kterou pøipravujeme.
V Hartunkovì probíhají práce na obnovì pomníku, oplocení a balustrády. Vznikne tam upravená èást, kde
budou osázeny kvìtiny, popøípadì keøe. Hartunkov se také doèkal nové vitríny, která byla osazena jako jedna
z posledních. V ostatních osadách jsme je zvládli nainstalovat do konce minulého roku.
V Dìkanských Skalinách nás trápí vodovodní øad, který vede do Lièova. Neustále jsou na nìm poruchy, pøièem
ta nejvìtí nás nutí k vìtímu zásahu, tedy obnovì vedení vodovodního øadu.
Pøed zahájením vegetaèní doby byly provedeny úpravy na chránìných stromech v naem katastru a na høbitovì
v Beneovì nad Èernou. Také v letoním roce se bude pokraèovat v osazování keøù a kvìtin na námìstí, návsích
a veøejných prostranstvích.
Pøeji vem zdraví a nech nám mìsíc máj pøinese samé krásné a pozitivní vìci, pøedevím pak ohleduplnost
nás vech k sobì samým, k ostatním i k pøírodì.
Ani v dobì rozmachu ,selfíèek nesmíme zapomenout, e sestrou skuteèné krásy je pokora.
K dobrému vztahu patøí schopnost darovat dùvìru a snait se darovanou dùvìru nezklamat.
Veronika Zemanová Korchová

Vekerý odpad (vèetnì rouek a kapesníkù) od osoby v karanténì, by mìl být uloen v plastovém pytli
na odpady. Plastové pytle by mìly mít minimální tlouku 0,2 mm. Po naplnìní by mìl být pytel pevnì
zavázán a na povrchu oetøen desinfekèním prostøedkem. Jsouli pouity pytle z tenèího materiálu, je tøeba
takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak mìl být vloen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnìjího
pytle by mìl být oetøen desinfekèním prostøedkem a zavázaný pytel a poté dán do bìného kontejneru
na odpad. Tento postup je vhodný pro pøípady, kdy u osob není prokázáno onemocnìní COVID19.
V pøípadì, e onemocnìní osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejnì jako
je uvedeno v pøedchozím odstavci (balení, desinfekce).
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Asi vìtina z nás by si pøála zestárnout doma, v prostøedí, které je nám blízké a kde se cítíme dobøe a
bezpeènì. Bohuel ne vdy je toto pøání splnitelné, pøedevím v dùsledku zhorujícího se zdravotního stavu,
který èasem vyaduje celodenní pomoc druhé osoby. A právì pro takové situace jsme tu my  Domov pro
seniory. Celkový rozsah èinností v rámci poskytované sociální sluby je velmi iroký. Rádi bychom Vám
jednotlivé oblasti nabízených slueb postupnì pøedstavili. V úvodu Vás seznámíme se základními
a spoleènì nahlédneme do problematiky, která adatele o slubu a jejich
informacemi
rodiny zajímá obvykle nejvíce. Vìøíme, e zde najdete odpovìdi na nejèastìji pokládané dotazy.
Hlavním posláním Domova pro seniory Kaplice je poskytnout podporu a pomoc seniorùm se sníenou
sobìstaèností, kteøí ji nemohou ít ve svém pøirozeném prostøedí a potøebují pravidelnou péèi. Snaíme se o
to, aby podpora a pomoc naim klientù navazovala na jejich pøedchozí bìný zpùsob ivota, smìøovala k
udrení, pøípadnì rozvoji jejich schopností a napomáhala jim pøi upevòování kontaktù s rodinou a okolím.
Ná domov je pøíspìvková organizace, kterou zøizuje Jihoèeský kraj. Dle platného zákona o sociálních
slubách máme registrovanou slubu domov pro seniory. Kapacitou 54 lùek se zaøazujeme spíe do
zaøízení rodinného typu, kdy se klienti i zamìstnanci navzájem dobøe znají. Jsme domovem, jeho sluby
vyuívají pøevánì obyvatelé okresu Èeský Krumlov a v irím hledisku obyvatelé Jihoèeského kraje.
Domov disponuje 18 jednolùkovými a 18 dvoulùkovými pokoji, kadý pokoj je vybaven sociálním
zaøízením. V souèasné dobì 83 % klientely tvoøí eny a 17 % mui, prùmìrný vìk je 84,5 roku. O
potøebnosti odborné celodenní péèe svìdèí i fakt, e 3/4 naich klientù jsou pøíjemci III. a IV. stupnì
pøíspìvku na péèi. Poskytujeme péèi 24 h dennì.
Domov je celoroènì plnì obsazen. Uvolnìné lùko obsazujeme výbìrem z poøadníku adatelù. Pøi pøijímání
adatele zohledòujeme jeho zdravotní stav èi sociální situaci. Vzhledem k poètu ádostí, které
nìkolikanásobnì pøevyují kapacitu domova, je èekací doba obvykle delí. Do té doby mùe klient vyuít
slueb peèovatelské èi odlehèovací sluby. V pøípadì, e by péèi poskytovala rodina v domácím prostøedí,
jsou èástky pøíspìvku na péèi navýeny z 8 800 Kè na 12 800 Kè ve tøetím stupni a ve ètvrtém stupni z 13
200 Kè na 19 200 Kè. V rámci naí poskytované sluby nabízíme rodinám, které peèují o své blízké doma,
(napø. elektronicky ovládané polohovací lùko, chodítka,
slubu
toaletní køeslo ap.).

Pokud je Vám minimálnì 55 let a Vá zdravotní stav a sociální situace vyaduje pomoc druhé osoby.
V takovém pøípadì vyplníte tiskopis
a my u Vás kontaktujeme. Formuláø ádosti je dostupný jak u naich pracovníkù, tak v
elektronické podobì na naich webových stránkách
Záleí na akutnosti kadé ádosti (tzn. adatel nemá zajitìnou péèi nebo je péèe o jeho osobu pro rodinu ji
tak nároèná, e ji rodina nedokáe zabezpeèit). Prùmìrná doba èekání mùe být v øádu mìsícù, ale i let,
nebo v souèasnosti evidujeme v poøadníku desítky neuspokojených ádostí.
Øídíme se platnými zákony, které stanoví maximální èástku úhrady za slubu. Ta èiní 11 400 Kè a je v ní
obsaena úhrada ubytování a celodenní stravy. Stanovení úhrady se odvíjí také od výe dùchodu.
Tato dávka ze zákona náleí tomu, kdo péèi poskytuje, nebo je z ní hrazena péèe zdravotnì
oetøovatelského personálu. V rámci poskytované péèe tedy náleí pøíspìvek na péèi nám jako
poskytovateli, a to v plné výi stupnì, který Vám byl pøiznán. Pokud Vám dosud pøíspìvek nebyl pøiznán,
sociální pracovnice Vám poradí, jak o nìj zaádat. Pokud ji budete naím klientem, vekeré øízení o
pøíspìvku za Vás vyøídí.
Poskytování naí sluby mùe být zahájeno za podmínky uzavøení písemné smlouvy. Pokud by toto nebylo
moné (neschopnost rozumìt obsahu smlouvy apod.), doporuèujeme ji bìhem jednání pøed uzavøením
smlouvy zajistit si nìkterou z forem zastupování druhou osobou (opatrovnictví, plná moc apod.). Nae
sociální pracovnice Vám nebo Vaim blízkým rádi poskytnou základní sociální poradenství.
Autor: Domov pro seniory Kaplice
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V naich pøedchozích pøíspìvcích jste se mohli doèíst, jak kadý z nás zestárne nebo bude nucen øeit péèi
o své blízké. Nikdo z nás asi netuil, e se vichni bez ohledu na vìk staneme souèástí kolosu jménem
Covid19. Celý svìt teï ije jediným tématem a tím, do jaké míry je koronavirem omezován. Nemùeme
ít, jak jsme zvyklí, nemùeme rozhodovat o tom, co budeme nebo nebudeme dìlat. Témìø vichni
se snaíme dodrovat vechna omezení a opatøení a èekáme na výsledek.
Kromì vyèerpaných zdravotníkù, policistù, hasièù, prodavaèek a dalích tu ale máme také klienty rùzných
zaøízení. U nás v Domovì probíhala série opatøení ji od poloviny února. Naím hlavním úkolem bylo,
je a bude zajistit pro nae uivatele ochranu zdraví, bezpeèí a nerizikové prostøedí. Na zaèátku bøezna jsme
pro návtìvy Domov zcela uzavøeli. Pro nae obyvatele je to moná nároènìjí zkouka ne kdejaká nemoc.
Pro starého èlovìka je snad nejdùleitìjí být v kontaktu se svou rodinou, s pøáteli a kadý den, kdy jsou
sami je pro nì nekoneèný. V dnení dobì rùzných komunikaèních technologií je relativnì snadné alespoò
minimální kontakt zajistit. V naem Domovì vyuíváme vedle bìných komunikaèních prostøedkù také
skype, co se setkalo
u nìkterých seniorù nejprve s pøekvapením, ale dnes u tuto monost komunikace s rodinou rádi vyuívají.
I nai klienti s koronavirem bojují  napøíklad paní Hovorková usedla k icímu stroji a ije rouky
pro zamìstnance a jejich rodiny.
Pro nás je to pomoc, které si
nesmírnì váíme.
Inzerce.
Pøestoe jsme byli nuceni spoustu
aktivit utlumit, snaíme se, aby
nai klienti nastalou situaci
nevnímali jako tragédii. Tìíme
se, a zase budeme moci spoleènì
posedìt
s harmonikáøem, zahrát
si AZ kvíz nebo tøeba oslavit
narozeniny.
Dìkujeme vem, kteøí nám
v této dobì nabídli jakoukoliv
pomoc. Velmi si toho váíme.
Autor: Domov pro seniory Kaplice
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Mùe souèasná pandemie koronaviru ovlivnit mezigeneraèní vztahy? Zmìnit pohled na závìr ivota? Smrt jsme
vytìsnili ze ivota, a se jí bojíme více, ne musíme. Pøemýlejme o ní víc a jinak!
Obavy z nákazy jsou pochopitelné, nebo se jedná o úplnì novou hrozbu. A ta vdy v historii vyvolávala i nové
obavy. Kadý ze svého okolí známe nìkoho, kdo zemøel na rakovinu, cévní mozkovou pøíhodu, na srdeèní infarkt
nebo tøeba nepøeil chøipku. To jsou hrozby, které známe, nauèili jsme se s nimi ít, umíme si na nì takzvanì sáhnout.
Koronavirus je nìco, na co si zatím sáhnout neumíme. Je to takový druh tmy, která v nás vyvolává strach. Není to nic
neobvyklého.
Pokud se dnes hodnì píe o tom, kolik lidí dennì u nás èi jinde ve svìtì zemøelo v dùsledku nákazy novým
koronavirem, mùe to mít urèitý pozitivní efekt. Moná si lidé uvìdomí, nebo u uvìdomují, e ivot není
samozøejmost. Pøíli jsme si zvykli na to, e støední délka ivota se neustále prodluuje, medicína dokáe zázraky a
smrt je podle èastých pøedstav vlastnì vdy nìèí chybou. Ale ono to tak není. To, co teï kadý den sledujeme, je
dùkazem nesamozøejmosti ivota. Mimo pandemii jsme dennì svìdky tisícù relativnì obyèejných pøíbìhù odcházení
ze ivota, které v naem bìném ivotì zùstávají skryté. V televizi se o nich nemluví, v novinách nepíe. Smrt jako by
neexistovala.
Ne kadý má to tìstí, e mùe odejít v klidu, smíøený se sebou samým, s ostatními, s Pánem Bohem. To je toti,
podle mých zkueností z hospice, vùbec to nejdùleitìjí. Na rozdíl od naich pøedkù jsme smrt vytìsnili ze ivota, a
kdy pøijde, nejsme na ni pøipraveni. Jestli nám pandemie pøi své tragiènosti poskytla nìjakou pøíleitost, pak ke
zmìnì pøístupu ke smrti. Doposud jsme se konci ivota vìnovali pøíli málo. To se teï pøi pohledu na tragické
následky pandemie mùe zmìnit.
Ve své praxi jsem odpozoroval, e dobré rozlouèení je klíèové pro dobrou smrt. Mùe mít mnoho podob. Jednou z
nich mùe být napøíklad tìchto pìt vìt: Dìkuji ti! Odpus mi! Odpoutím ti! Mám tì rád! Mùe jít! Staèí vnímat
aktuální zpravodajství  na nákazu umírající staøièký Ital èi panìl svolává mobilním telefonem své pøíbuzné, aby se s
nimi rozlouèil, pøíbuzní si navzájem odpoutìjí staré køivdy, dìkují si, on posléze umírá. Takøka v pøímém pøenosu.
Nìkdy jsou to velmi dojemné obrázky. Jen si to v naem pachtìní neuvìdomujeme. Nyní tu pøíleitost máme.
Za povimnutí stojí, e zdravotníci ve zmiòovaných zemích pøiznávají, e museli v nìkterých pøípadech odepøít
dalí léèbu nejstarím seniorùm, aby mohli zachránit ivoty mladích. To, e lékaøi museli upøednostnit nìkteré
pacienty pøed jinými, nevypovídá o neúctì k ivotu kohokoliv, nebo dokonce o zámìrném ukonèení starého ivota ve
prospìch mladího. Nutnost rozhodnout se, koho jetì mohu svými omezenými silami zachránit a koho zøejmì nikoli,
je bìným dilematem váleèné medicíny. Aktuální situace v nìkterých zemích mùe být s váleènou medicínou
srovnatelná. Lékaøùm pøi rozhodování není co závidìt. Pandemie ukázala, jak je rozhodování lékaøù tìké a
zodpovìdné. Tím více je nutné chránit prostor jejich rozhodování v køehkých nuancích na hranicích ivota a smrti a
nenutit lékaøskému stavu napø. institut eutanazie.
Myslím, e skrze tyto události máme pøíleitost pøemýlet nad opomíjeným. Toti umonit lidem umírání v klidu a
pøirozenou smrtí. Odstoupení od marné, zbyteèné a zatìující léèby neznamená odstoupení od péèe. Mìli bychom
umonit dùstojný odchod ze ivota tam, kde marnì udrujeme pøi ivotì u jen pomocí pøístrojù. Zdravý pøístup k
umírajícím se uskuteèòuje v hospicích. V nich se ivot ani neukracuje (eutanazie), ani umìle neprodluuje
(dystanazie). Pacienti jsou obklopeni maximální monou a laskavou péèí, která je doprovází pøi dohasínání svíèky
ivota.
S nadhledem vidìno, COVID19 není ádná zubatá s kosou. V Èesku dnes kadý tøetí èlovìk onemocní rakovinou
a kadý ètvrtý na ni umírá. Nelze vak na ni celý ivot myslet a kadý den se bát, kdy to pøijde. Obava z rakoviny
velí dodrovat urèité zásady, tøeba stravovací, pohybové a jiné, ale to je asi vechno, co s tím mùete dìlat. Nemá
cenu se stále trápit tím, co stejnì neovlivníme. Podobné je to i s koronavirem. Udìlejme v obranì proti nákaze, co je v
naich silách, ale jinak zachovejme chladnou hlavu a nebojme se.
Mám nadìji, e souèasné problémy jsou velkou ancí pro nìco, co by lo s trochou nadsázky nazvat pøíleitostí pro
nové proroctví. Vichni asi známe proroky z Bible nebo z jiných náboenských knih. Kdo oním prorokem je? Èlovìk,
jen pøichází s nìjakou vizí, kterou lidé nemohou okamitì v daném èase uchopit, ale pøesto jí vìøí a jdou za ní. A
chovají se podle toho. Takovým typickým prorokem 20. století byl tøeba Martin Luther King, který svým slavným
projevem zaèínajícím slovy I have a dream (mám sen) zásadnì pøispìl k ukonèení rasismu v USA. Stejnì lidé
následovali i vizi indického duchovního vùdce Mahátmy Gándhího. Díky nìmu se bez øinèení zbraní zhroutilo britské
koloniální impérium. I on byl prorokem...
Pandemie je pøíleitostí se zastavit a rozhlédnout. Mùe i nìco nastartovat. Co? Tøeba se ve volbách nerozhodovat
podle toho, co nám politici slíbí na druhý den, zda nám zajistí momentální blahobyt. Nyní, mám nadìji, je vhodná
doba, kdy lidé jsou ochotni uvìøit i dlouhodobìjím vizím, pokud jim je nìkdo pøedloí ve smysluplné a vìrohodné
podobì. A pøinést tomu i nìjaký vlastní sebezápor. A se jedná tøeba o nutné zmìny v naem vztahu k pøírodì èi k
ivotu samotnému. To je, myslím, teï pro politické vizionáøe velká ance, která se nadlouho nemusí opakovat.
Autor: Robert Hune
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Kendøina babièka Ella doívá v peèovatelském domì
a svoji vnuèku pøekvapí jediným pøáním: chce, aby sepsala pøíbìh jejího ivota. Pøekvapení
vak neberou konce: kdo by byl øekl, e ta drobná stará paní byla tajnou agentkou, která
se za války podílela na speciálních operacích britského letectva? Seznámila se pøitom
se svým budoucím manelem  Kendøiným dìdeèkem, ale zároveò vedla celá léta jetì druhý ivot. Nikdy
nezapomnìla na francouzského malíøe Christopha a kulisy jejich lásky: píseèné pláe, køiálovì èisté vody,
mìsíèní svit a naprostou svobodu. Zvítìzil u Elly rozum nebo cit? Síla jejích vzpomínek, lásky a nových
ancí ovlivní i ivot vnuèky Kendry.
Kadý rok na narozeniny své milované dcery Izzy píe Sarah dopis.
Nyní je Izzy právì sedm let a Sarah zjiuje, e je tìhotná. Slibuje Izzy, e s pøíchodem bratøíèka bude jejich
rodina koneènì kompletní. Kdy vak Sarah o nìkolik mìsícù pozdìji zkolabuje, má Izzy pocit, e bezpeèný
ivot skonèil. V sázce je vechno  ivot Sarah i nenarozeného bratøíèka. Sarah dochází èas a rodina se musí
rychle rozhodnout. Pøekonají Sáøini nejblií zármutek a hnìv, aby mohli udìlat to nejlepí rozhodnutí?
Mohou si vzájemnì odpustit?
Tara Westoverová poprvé vkroèila do kolní tøídy, kdy jí
bylo sedmnáct. K lékaøi poprvé zala jetì o nìkolik let pozdìji. Vyrùstala na samotì v idaských horách,
v mormonské rodinì survivalistù a náboenských fanatikù  psychicky nemocný otec se pøipravoval
na konec svìta, hromadil zásoby a nedùvìøoval státním institucím a vládì, matka se ivila jako bylinkáøka,
léèitelka a asistentka pøi domácích porodech. Tara pracovala s otcem na rotiti, kde jí dnes a dennì hrozil
úraz, pomáhala matce vyrábìt tinktury, jeden starí bratr ji týral. Postupnì dospìla k rozhodnutí, e jedinou
moností je vzbouøit se a odejít z domova.
Sama se pøipravila na pøijímací zkouky a byla pøijata na Univerzitu Brighama Younga. Poté studovala
na Harvardu a v Cambridgi, kde získala doktorát. Cesta ke vzdìlání ovem znamenala rozkol s rodièi a tìmi
sourozenci, kteøí zùstali ít v Idahu. Tara zjistila, e vzdìlání má osvobozující moc, ale zároveò poznala, jak
vysokou cenu je za nìj nucena zaplatit.
Vybrouená povídková sbírka o pohnutých osudech z jiních Èech. Tohle je
svìt, tak ij! Není na co èekat  co nechytne, uteèe, k èemu nepøivoní, zvadne. I pùvabnou jihoèeskou
osadu Paulinu pohltil les, místo komínù èní k nebi stromy a vude je hrobové ticho. Ze starého svìta vak
pøece jen nìco pøetrvalo: pøíbìhy, jména a dávná rozhodnutí, která mají vliv na nai pøítomnost. Pohnuté
lidské osudy jsou nejen cestou, ale i branou do minulosti, poznáním toho, co bylo a nesmí zùstat
zapomenuto.
Kniha je ohlédnutím za dìtstvím a mládím básníka, textaøe,
rozhlasového redaktora a èlena  zakladatele Divadla Járy Cimrmana  Milonì Èepelky. Pøíbìh tohoto
Opoèeòáka narozeného roku 1936 v nedalekém Pohoøí autorka zpracovala na základì záznamù rozhovorù,
které s Milonìm Èepelkou vedla pøi pøípravì své kvalifikaèní práce, obhájené na Univerzitì Pardubice.
Pro úèely této publikace byl celek pùvodního textu výraznì upraven a v aktuální podobì protagonistou
autorizován. Vyuití odborné metody orální historie doplnìné o studium dostupných pramenù a literatury
k dìjinám Opoèna, resp. Podorlicka v dobì od tøicátých do edesátých let 20. století umonilo Martinì
Hlaváèkové vytvoøit poutavý obraz formování jednoho pozoruhodného lidského a umìleckého osudu
v sepìtí s jeho rodným krajem.
Vichni ijem v blázinci, tvrdí
renomovaný psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák, mu vzdìlaný a také vtipný, který u padesát let
naslouchá lidským strastem. V rozhovorech s novináøkou Renatou Èervenkovou se zamýlí nad zpùsobem
ivota, který dnes vedeme, i nad stavem spoleènosti, v ní duchovní rozvoj výraznì pokulhává
za technickým. Co nám to pøinese? Opravdu nám psychofarmaka pomohou k pocitu tìstí? Nejsou nìkteré
nové choroby spí zlozvyky? Proè se mlèí o odvrácené stranì papírových plen? Je psychoterapie léèba, nebo
ztracený èas? Je pravda, e u vesla jsou teï psychopati? Proè umíráme v nemocnicích  tedy tam, kde
nechceme?
Témata jednotlivých rozhovorù tedy nejsou pøíli povzbudivá, Radkin Honzák se jich ale ujímá s nadhledem
a s lehkou ironií a vtipnì komentuje fenomeny dnení doby, které se, jak øíká, pøíèí Matce pøírodì
a psychiatrùm zajiují dostatek pacientù i do budoucna.
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Z minulého èísla: Ukázka byla z kníky
A my tentokrát nemáme výherce naí literární soutìe.
Tak zkusíme nìco jiného a urèitì lehèího. Jestlipak uhodnete název a autora díla, z nìho je dnení ukázka?
Kdy se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to velo; ale anto mìlo pár èerných uisek
a vzadu ocásek, uznali jsme, e je to psisko, a protoe jsme si pøáli mít psí holèièku, dali jsme tomu jméno....
Dokud to bylo bílé nic, bylo to slepé, bez oèí, a co se noièek týèe, inu mìlo to dva páry èehosi, èemu se pøi
dobré vùli mohlo øíkat noièky. Ale protoe tu ta dobrá vùle byla, byly tu i noièky, tøebae jetì za moc
nestály; kdepak, stát se na nich nedalo, takové byly vratké a slabouèké, a s chùzí to byla, holenku, teprve
potí. Kdy se do toho.......... poøádnì obula (toti ona se neobula, ale vykasala si na to rukávy) (pøesnìji
øeèeno, ani rukávy si nevykasala, ale jenom si, jak se øíká, plivla do dlaní) (rozumìjte mi, ona si ovem
nemohla plivnout do dlaní, protoe jetì neumìla plivat a dlanì mìla tak malièké, e by se do nich netrefila),
zkrátka, kdy se do toho......... poøádnì dala, dokutálela se za pùl dne od máminy zadní nohy k máminì noze
pøední, pøièem se cestou tøikrát nakrmila a dvakrát vyspala. Spát a jíst umìla toti hned od narození, tomu
se uèit nemusela; proto to dìlala horlivì po celý boí den, a myslím, e i v noci, kdy se na ni nikdo nedíval,
spala stejnì svìdomitì jako ve dne  takové to bylo pilné tìnì.

Své tipy posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20. 5. 2020.
Ze správných odpovìdí vylosujeme jednoho výherce, který se mùe tìit na pìknou kníku.
Rùena Lepová

Ze silnice Klení  Chvalkov odboèíme vlevo
polní cestou na zaniklou obec Kroha. Loukou
dojdeme k lesu a hned na jeho zaèátku hlídáme
vlevo mezi stromy stoupající táhlý høbet tvoøený
skalkami a skalami neuvìøitelných tvarù.
Schùdnìjí cesta je po høebeni, pod skalami máte
zas silnìjí pocity velkoleposti a romantiky.
Kousek za nejvyím bodem pøijdete na starou
polòaèku od Strouhy, po ní se vrátíte vlevo do
Klení.
Václav Dolanský
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