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Memoriál Jiøího Sládka
Louèení s prázdninami pro dìti
Více na plakátech k akcím

V dùsledku èervnových bouøí, krupobití
a pøívalových deù dolo u mnohých z nás
ke kodám na obydlích èi zahradách. Touto cestou
bychom chtìli podìkovat obci Beneov nad Èernou,
dobrovolníkùm z týmu SummerJob a kamarádùm
z Hemperka za pomoc pøi odklízení vzniklých kod.
Rodina tefánikova

I v letoním zvlátním kolním roce 2020/2021 probíhal v naí kole sbìr papíru a pomeranèové kùry.
Dìkujeme vem, kteøí se na sbìru podíleli! Bohuel, sbìr surovin letoním rokem ukonèujeme, protoe
nebudeme mít k dispozici sklad na suroviny. V pøípadì zájmu lze eventuálnì domluvit kontejner s panem
øeditelem. Jetì jednou dìkujeme!
za Z a M Beneov nad Èernou K. Èechová

Ve sbírce na pomoc Moravì po èervnovém tornádu se nám podaøilo spoleènì vybrat
a odeslat 20 000, Kè.
DÌKUJEME vem, kteøí pøispìli.
SDH Beneov nad Èernou
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Naí snahou je být na místì tøi roky po sobì. V Beneovì nad Èernou jsme byli poprvé v roce 2019, chtìli
jsme se vrátit v roce 2020, ale bohuel nám to zhatil covid. Letos tedy navazujeme na první setkání pøed dvìma
lety. Jen jsme se museli pøizpùsobit situaci, kdy jsme se rozhodli nesoustøedit se v jednom místì v plném
poètu, který dosahuje hranice 150 lidí. Rozloili jsme síly na zhruba deset jobù po celé Èeské republice. Do
Beneova nad Èernou vyrazilo 22 dobrovolníkù.
Velice ivì si pamatuji jeden roèník v jiné lokalitì, kde jsem pracoval u jedné paní. Mìla tam známého, který
nemohl pochopit, proè jobùm dáváme svùj volný èas. e jsme Praáci, kteøí jezdí pracovat na vesnice. Dùvodù
je víc e mùeme fyzicky pracovat, je to nejmení. Hlavní, co nás ene, je komunikace s lidmi. Fungujeme
ji 12 let a víme, e to má smysl.
Alespoò za mì ano. Vycházíme z katolického Hnutí fokoláre, kde je nejdùleitìjí mylenkou jednota,
fungování vztahù mezi lidmi. Pomùeme babièkám a dìdeèkùm nasekat døíví, pak si s nimi dáme kafe,
popovídáme si. Mluví o tom, co proívají, kolikrát se jedná i o tìí situace Spousta úèastníkù SummerJobu
má dar s lidmi mluvit a zároveò naslouchat. Podle mì má celá akce vìtí pøesah, a to z hlediska dialogu. Není
jen o fyzické práci.
Snaím se v lidech vidìt dobro. Popravdì s kým jsem se v Beneovì setkal, pùsobil na mì dobøe. Pracovali
jsme pro mladí manelské páry, stejnì tak pro devadesátníky. Je to rozmanité a vánì hezké. Mùj pohled je
takový, e jsou tady super lidé.
Historicky se to u za ty roky stalo. Napøíklad jsme dìlali na døevì, o kterém jsme pak zjistili, e je na prodej.
Nebo byl pokus o úklid pokojù, které mìly slouit pro pronájem. Nauèili jsme se na to dávat pozor.
Kdy je klasický SummerJob, tak je proces takový, e se rozdají letáèky, které pak lidé pøináí vyplnìné zpátky
na obec. Následnì dotyèné kontaktujeme, zjistíme podrobnosti, abychom byli rovnou pøipraveni a nebyli na
místì tøeba pøekvapeni, e nám chybí nìjaké vybavení.
Moc. Je tady úasná pøíroda, klid, èerstvý vzduch. (úsmìv) Jsem rád za práce, které tady máme, napøíklad
starání se o zvíøata. Byli jsme u pána, který má psí spøeení K nìèemu takovému bychom se normálnì
nedostali! Jsou to malièkosti, které nám ale dìlají radost.
Velmi pøíjemná. Komunikujeme s paní starostkou, panem místostarostou a panem øeditelem základní koly.
Kdy nìco potøebujeme pùjèit, Marian Malák nám velice rád pomùe. S panem øeditelem jsme øeili ubytování
na Z, proto jsme se rozhodli pomoci i pøímo u ní. Posekali jsme trávu na zahradì a pracovali na tenisovém
kurtu.
Ano, souèástí naeho týdne byl i koncert v bývalém Svazarmu. Vdy se snaíme propojit úèastníky s obyvateli
obce.
Typický SummerJob zahrnuje úèastníky ve vìku 18 a 35 let. Nejsme tedy jen studenti, jsou mezi námi i lidé,
kteøí mají zamìstnání, take si na brigádu musí vzít volno. Tímto zpùsobem tráví svou dovolenou. (úsmìv)
Zájem o dobrovolnickou èinnost je tak velký, e jsme se rozhodli v srpnu udìlat jetì SummerJob Comeback.
Místem dìní bude Vápená, kde jsme pùsobili v letech 2016 a 2018.
Václav Votruba
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Vyuít starou vìc nebo odpad a
pøetvoøit ho v nìco krásného je výzva a krásný cíl. Vylepete si podle projektù z této knihy
svùj domov, nechte se inspirovat podrobnými návody s fotopostupy a pomocí vlastní
invence ozvlátnìte své bydlení doslova za pár korun. Základ kadého projektu toti tvoøí
buï pøírodniny, nebo opotøebované pøedmìty, nad kterými jiní u dávno zlomili hùl.
Jméno Libue afránková i tváø této krásné,
pùvabné, jemné a nìné Paní Hereèky provázejí ji nìkolik generací televizních a
filmových divákù, jsou stálicí, jistotou, zárukou kvality jak hereckého výkonu, tak i
projektù, kterých se úèastní. Spoleènì se svým manelem, rovnì vynikajícím Panem
hercem Josefem Abrhámem, paní Libue peèlivì vybírá. A tak jsou v jejím hereckém
portfoliu takové legendy, jako Macourkùv a Vorlíèkùv hit Jak utopit doktora Mráèka aneb
Konec vodníkù v Èechách, pohádky Princ a Veèernice, Tøetí princ, Sùl nad zlato,
Nesmrtelná teta, Elixír a Halíbela nebo Micimutr, slavné svìrákovské komedie Vrchní,
prchni! a Vesnièko má støedisková nebo Menzelovy Slavnosti snìenek podle Hrabala, také Obecná kola a
oscarový Kolja z dílny pánù Svìrákù, veleúspìné seriály Èetnické humoresky a poslední øada Nemocnice
na kraji mìsta... A také filmy Vichni moji blízcí, Bájeèná léta pod psa podle Viewegha nebo Menzelovi
Donajni. Není divu, e Libue afránková v roce 2008 v anketì televizních divákù o nejpopulárnìjí
hereckou osobnost století Hvìzda mého srdce zvítìzila spoleènì s Vladimírem Meníkem.
Uprostøed skotské Vysoèiny, na farmì u vesnièky Kirrinfi ef, ije
Nina. Vlastní pojízdné knihkupectví, ale teï nutnì potøebuje nìkoho, kdo by za ni práci na èas pøevzal. Na
kopci nad vesnicí, pøímo na bøehu jezera Loch Ness, stojí velké panské sídlo, v nìm ije osamìlý mu se
tøemi dìtmi, od kterých právì v slzách utekla u está chùva. Daleko na jihu se svobodná matka Zoe zuby
nehty snaí uivit sebe a svého ètyøletého nìmého syna. Pak ovem pøijde dopis oznamující zvýení nájmu a
Zoe nezbývá ne sbalit sebe i syna a odjet do Skotska, kde pøijme místo Nininy pomocnice a au pair ve
straidelném domì. Je ale vùbec moné zapadnout do tak úzce semknuté komunity, nahradit milovanou
knihkupkyni, a navíc zvládnout tøi nezvladatelné dìti, které o její péèi ani v nejmení nestojí? A kam se
vlastnì podìla jejich matka? Knihkupectví u jezera je volným pokraèováním Pojízdného krámku snù. Je to
pøíbìh o nadìji, víøe, lásce a o tom, e tìstí mùe èlovìk najít i tam, kde by je vùbec
neèekal.
Morgana ije v malém velském mìsteèku na
poèátku devatenáctého století a od zbytku tamních obyvatel se zásadnì lií.
Nepromluvila od doby, kdy byla jetì malá holèièka, a díky své mlèenlivosti i magii,
kterou vak tak docela neovládá, je pro ostatní skuteènou záhadou. Její matka, ve
snaze zajistit dceøino bezpeèí, jí domluví svatbu z Caiem Jenkinsem, vdovcem ze
vzdálené vysoèiny, jen o drbech, které kolem dívky panují, nic neví. Morgana je bez
sebe zármutkem, protoe nechce odejít z domova, ale brzy si zamiluje Caiovu farmu i
okolní hory, a sám Cai si pomalu získává její srdce. Netrvá vak dlouho a dívèiny
zvlátnosti si zaènou vímat i v její nové vesnici. Pùsobí zde temné síla, která se
nezastaví pøed nièím, a udìlá vechno pro to, aby vesnièany potvala proti Morganì, i
kdyby to znamenalo zkázu vech bliních. Morgana, nucená bránit svùj domov, svou
lásku i sebe samotnou, se musí nauèit ovládat své síly, pokud nechce ztratit úplnì
vechno.
Láskyplný i napínavý pøíbìh o síle dùvìrných citù,
vzájemných pout a porozumìní jedineèným zpùsobem uvádí ètenáøe do nádherného
svìta londýnského okolí ve dvacátých letech minulého století. Originální a krásná
Blue, nadìjná mladá spisovatelka, ije v pøíjemném prostøedí v kouzelném
Richmondu. Pøesto pod povrchem doutnají nevyøeené záleitosti. Kdy se rodina
dojemnì ujme eny prchající pøed despotickým manelem, vývoj události spojí její
pøísluníky nezapomenutelným zpùsobem.
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Hrátky s pamìtí  trochu potrápíme nae
mozkové závity. Zapojit se mohou dìti i
dospìlí.

Pø. Pøíbìhy
skøítka Medovníèka, Draèí rod., Meluzína
Severýna.
Své odpovìdi posílejte na
knihovna@benesovnc.cz nebo
na tel. 727 814 457 do 20.8. 2021.
Pro výherce máme pøipravenu drobnou
odmìnu.
Rùena Lepová

Správná odpovìï z èervencového èísla:
Povídky z jedné a druhé kapsy
Pán prstenù, Dvì vìe
Sedmilháøky
Tøi kamarádi
Nulté èíslo
Tøi mui ve èlunu
Pìt malých prasátek
Dvacet tisíc mil pod moøem
Harry Potter a princ dvojí krve
Stoletý staøík, který vylezl z okna a zmizel
Padesát odstínù edi,
Dítì èíslo 44
Jedna ela za druhou
Dítì tøetí øíe......
Výherkyní se stává Veronika Maláková

Správná odpovìï na otázku
Køíek z minulého èísla najdete na
cyklotrase 1187 z Dalekých Popelic
k Myslivnì pod Kohoutem.
Výhercem se stává Václav
Wegenkittl. Gratulujeme.

Dalí soutìní fotografie.
Kam byste v naem okolí museli vyrazit, abyste se mohli kochat pohledem na tuhle nádheru?
Své odpovìdi posílejte na email: knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457 do 20.8. 2021.
RL
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