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Co jsme si pro Vás tentokrát připravili?
Vzhledem k mimořádné situaci, kterou doprovází spousta změn, jak občanských, tak i kulturních,
jsme se rozhodli sestavit tento časopis, kterým chceme zpestřit Váš volný čas.
Připravili jsme si pro Vás malé ohlédnutí
do velikonočního období, připomeneme
Vám také akce, které nás řadu let v průběhu
dubna a května doprovázely, přečtete si
o historii nebo se můžete nechat inspirovat
recepty ze školní jídelny. Pojďte si také
zaluštit, zopakovat si správnou výslovnost
či vyřešit hlavolam.

Připravena je soutěž o ceny
20 hodnotných cen pro prvních 20 správných odpovědí.
Ze všech odpovědí zaslaných do
10. května 2020
na adresu: radnicebesednice@seznam.cz
bude vylosována

hlavní cena dárkový koš.

Pro děti i dospělé
MĚSTYS BESEDNICE
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Velikonoční výzdobou krášlíme naši obec
V roce 2009 se poprvé v parku na náměstí nazdobila velikonoční břízka. Velikonoční vajíčka – kraslice zhotovily děti
ze základní školy pod vedením
paní učitelky Růženy Staškové.
Škoda jen, že skoro každoročně
část nazdobených vajíček byla
poničena a rozmačkána. Z tohoto důvodu už břízku zdobíme
umělými kraslicemi.
V parku u kapličky sv. Jana Nepomuckého už není zvonička,
a tak jsem chtěla letos doplnit
velikonoční výzdobu o zajíčky
ze dřeva. V únoru jsem domlouvala letošní velikonoční výzdobu s naším zaměstnancem

panem Josefem Šindelířem
a ukázala mu fotografii dřevěných zajíčků. Pan Šindelíř

nám ze dřeva vyřezal tvary zajíčků, dokreslila a dozdobila
je paní Michaela Syrovátková.

Velikonoční zajíčci zdobí Besednici také u prodejny a u školy. Děkujeme.

Na konci dubna přilétají čarodějnice a staví se májka
Stavění májky 30. dubna má
v Besednici dlouholetou tradici. O poražení, očištění a nazdobení stromu se starají hasiči. Se stavěním májky je spojen i zvyk nočního hlídání májky, aby nedošlo k jejímu podříznutí. Vztyčení májky na náměstí se každoročně zúčastňuje velké množství dětí i dospělých. Letošní rok proběhne netradiční stavění májky, bez přítomnosti veřejnosti. Doufejme
v to, že nám májka bude zdobit
náměstí až do konce června,
i když nebude letos hlídaná.
Několik let se stavěla i „dětská májka“ ve školkové zahradě u kostela. Akci připravovala paní Martina Šindelířová
a byla spojena se soutěžemi
pro děti a opékáním buřtů.
Pálení čarodějnic tradici v Besednici nemělo. Členka Vltavínu paní Helena Zemanová,
která pochází z okolí Milevska,
kde se pálení čarodějnic konalo
pravidelně, navrhla v roce 2000
uspořádat tuto akci i v Besednici. Po „příletu čarodějnic“
a zapálení ohně s čarodějnicí
u koupaliště následovalo opékání buřtů. Na heligonku hrál
pan Karel Císař.
V průběhu let se program

měnil a doplňoval – byly připraveny soutěže pro děti, volba ,,Miss čarodějnice“, soutěž
o nejlépe nazdobené čarodějnické koště, průvod čarodějnic od prodejny na koupaliště,

oceňovaly se kostýmované čarodějnice např. s nejoriginálnějším účesem nebo nejdelším nosem. Řadu let úvodní program připravovaly členky Ochotnického souboru

„V Brance“, soutěže a další organizaci zajišťovali a zajišťují členové spolku Vltavín. Poděkování patří také zaměstnancům městyse, kteří připravovali vatru a ohniště na opékání buřtů, a všem, kteří nám
pomáhali s přípravou. Několik let se pálení čarodějnic konalo i na náměstí u májky, ale
z bezpečnostních důvodů bylo
opět přesunuto na koupaliště.
Akce byla vždy zakončena zapálením vatry, upálením slaměné čarodějnice a opékáním
buřtů.
Marie Brunová

Duben 2020
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Tentokrát bude Den matek bez dětí i Kašovanky
Druhou květnovou neděli každoročně slavíme Den matek. Letos ho budeme muset oslavit doma bez kulturního programu
dětí a bez Kašovanky.

Kašovanka je malou besednickou dechovou kapelou, která se zaměřuje především na tradiční jihočeskou dechovku. Kašovanka
vznikala a do současné podoby se utvářela v besednické hospodě velmi dlouhým a složitým procesem. Na začátku stálo nadšení tří vesnických kluků a jejich zapálenost pro
tradiční českou muziku. Tato trojice nadšenců vystupovala již mnoho let před vznikem
Kašovanky ve složení: Milan Novotný – klávesový akordeon, Stanislav Blecha – heligonka, Jan Syrovátka –
knoflíkový akordeon.
Díky zájmu o dechovou muziku si někteří z těchto muzikantů
osvojili hru na další hudební nástroje vhodné pro malou dechovou kapelu a zainteresovali do kapely dalšího skvělého muzikanta. V roce 2012 proběhly první zkoušky a první vystoupení nově
vzniklé kapely, která díky jedinečnému projevu dostala od svého

publika název Kašovanka. Na svém začátku hrála kapela ve složení František Hosenseidl – baskřídlovka, Jan Syrovátka – trubka, Stanislav Blecha – bicí, Milan Novotný – akordeon. V roce
2017 se pak ke Kašovance přidal druhý trumpetista Martin Řehout a v roce 2018 střídající bubeník Alex
Huťa.
Po celou dobu byly a jsou kapele oporou jejich rodiny, které náročný život muzikantů,
mnohdy se zaťatými zuby, respektují. Důležitou součástí v začátcích kapely byl i hudební mistr, pan Karel Vozáb, o jehož odkaz se dodnes opíráme. A samozřejmě nemohu zapomenout ani
na fanklub kapely Kašovanka, který je od samého vzniku kapely
naší velikou oporou a motivací.

KAŠOVANKA

Milan Novotný, zakládající člen kapely Kašovanka

Děti z mateřské školy přejí maminkám
Chci Ti popřát,
maminko,
starostí jen malinko,
zato štěstí,
lásky dost,
dám Ti přání
pro radost.
Všechno nejlepší
k svátku přejí děti
MŠ Besednice
Zdeňka Huťová
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Mateřská škola Besednice má bohatou historii,
První zmínka o zřízení mateřské školy v Besednici zasahuje
do roku 1945. Na základě provedeného předběžného zápisu
bylo povoleno zřízení mateřské školy vymezením zemské
školské rady v Praze ze dne
20. 9. 1945. Mateřská škola
se nacházela v obecním domě
na náměstí. Dne 26. 2. 1946
proběhl první zápis do mateřské školy. Přijato bylo 26 dětí,
které vedly paní učitelky Anna
Škrnová, Vlasta Homolková a Anna Filková (opatrovnice). Jako hřiště používala mateřská škola zahrady za obecní
stodolou.
V roce 1972 prošla mateřská
škola rozsáhlou rekonstrukcí.
Dne 10. - 11. 1. 1972 provedl
místní národní výbor a jednotné zemědělské družstvo stěhování do budovy místního národního výboru. Rekonstrukce
trvala 18 měsíců. Školní rok
1972 - 1973 tedy probíhal
v místním národním výboru.

Duben 2020
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která založila dobrou tradici pro skvělou současnost
Dne 10. 9. 1972 proběhlo slavnostní otevření nové budovy
mateřské školy. Byla přistavěna kuchyň, jídelna a mateřská
škola se rozrostla o jedno oddělení. Kapacita mateřské školy byla 60 dětí. V tomto roce
bylo přijato 42 dětí ve věku
od 2 do 6 let. Paní ředitelkou
byla Vlasta Kleinová. O děti se
staraly paní učitelky Drahomíra Bürgerová, Hana Kvašnovská, Hana Hokrová. O školku
se starala paní školnice Marie
Fialová a dětem obědy a svačinky připravovala paní kuchařka Bohumíra Skořepová.

V roce 1992 byla mateřská
škola opět jednotřídní.
Předěláním školského bytu
a přístavbou byla uvedena
do provozu jednotřídní mateřská škola při základní škole, se
kterou je přímo spojena. V září
2006 děti nastoupily do mateřské školy, která je součástí
základní školy. Na oběd děti
chodí do školní jídelny, která
se nachází v přízemí základní
školy. Svačiny jsou dětem donášeny do třídy. Později jsou
donášeny pouze odpolední
svačiny a na ranní svačinu děti
dochází do jídelny ZŠ.
V roce 2007 bylo před mateřskou školou zbudováno nové
dětské hřiště. Finančně pomohl příspěvek rozpočtu ČR
z Ministerstva pro místní rozvoj. V roce 2010 byl zhotoven
zahradní domek pro úschovu hraček a pomůcek. V témže roce byla vybudována pergola chránící děti před ostrým
sluncem.
Od roku 2012 je mateřská škola opět dvoutřídní. Od září
2019 je ředitelkou ZŠ a MŠ
Besednice Ing. Eva Tomášková. V současné době mateřskou školu navštěvuje 43 dětí.
Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla dětem ve věku
od 3 let, nejdříve však pro děti
od 2 let, až do začátku povinné školní docházky. Vzdělávání dětí zajišťují pod vedením
paní učitelky Zdeňky Huťové
učitelky Bc. Michaela Syrovátková a Veronika Kyselová.
O dvouleté děti se stará chůva Monika Čutková. V této třídě je také asistentka pedagoga
Alena Sudíková, která pomáhá
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. K mateřské
škole náleží prostorná zahrada s dětským hřištěm. Mateřská škola úzce spolupracuje se
základní školou a s městysem
Besednice při různých vystoupeních jako je Den matek, Vítání občánků, Setkání seniorů,
Vánoční vystoupení v domově pro seniory ve Chvalkově,

Vánoční jarmark s vánočním
vystoupením, Loučení s předškoláky.
Mateřská škola se letos zúčastnila také mnoha jiných akcí
jako je MaRUNka běh, kurz
plavání, kurz bruslení, oslavili

jsme spolu Halloween, ozdobili si stromeček a udělali si
,,Štědrý den“, navštěvujeme
muzea, knihovnu nebo jsme
upekli perníčky na vánoční setkání s rodiči.
Zdeňka Huťová

Máme rádi naši školku!
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Četnická stanice zde byla založena před 122 lety
V Besednici byla poprvé četnická stanice zřízena dne
1. října 1898 v domě Václava Šalamouna čp. 131. Četníci
zde byli ubytováni a zároveň
zde i úřadovali. V roce 1903
pak Václav Šalamoun domek prodal Matěji Papouškovi z Besednice. 30. září 1905
však byla stanice přeložena
do Svatého Jana, protože nevyhovovala její poloha v policejním obvodu. Přesto ale
četníci v Besednici byli stále,
neboť jak vyplývá ze sčítání
obyvatel v roce 1910, sloužili
zde závodčí Ferdinand Adolf
König a četník Alois Polák.
Po vzniku Československé
republiky došlo k novému
územnímu rozdělení, a proto
bylo potřebné četnickou stanici do Besednice opět vrátit.
Četnická stanice byla v Besednici obnovena dle rozkazu Zemského četnického velitele pro Čechy v Praze dnem
1. listopadu 1918. První četník nově vzniklé Československé republiky zde však nastoupil až 12. listopadu 1918.
Byl jím velitel četnické stanice vrchní strážmistr Rudolf
Mathauser, který zde sloužil až do dubna 1918 a ke kterému o něco později přibyli ještě místostrážmistr Karel
Bouška a četník na zkoušku
Antonín Weinl.
Situace v nově vzniklé republice nebyla vůbec jednoduchá.
Do Besednice se po skončení 1. světové války nevrátilo 30 jejích občanů. V příhraničních okresech, jakým byl
i kaplický, se občané německé národnosti nechtěli smířit s tím, že jsou příslušníky
nové Československé republiky, a v otevřeném ozbrojeném povstání žádali připojení celého příhraničního území k Rakousku.
Situaci se podařilo uklidnit
až 3. 12. 1918, kdy československá armáda obsadila Kaplici a jednotky domobranyvolkswehru byly vytlačeny

do Rakouska. Spolu s nimi
uprchli i četníci německé národnosti, kteří se odmítli podřídit čs. Zemskému četnickéckému velitelství
ví
v
Praze.
Na zajištění klidu
a pořádku v příhraničí
byla pak
na Kaplicku ponechána vojenská
posádka v síle 60
vojáků.
Vzhledem k nedostatku četníků v Kaplici proto bylo rozhodnuto, že část
kaplického obvodu dočasně převezme četnická stanice
v Besednici. Od 30. 11. 1918
byla její působnost rozšířena
o obce Velký a Malý Pořešín,
Rozpoutí, Houdek, Brouskův

mlýn, Soběnov, Smrhov, Bída
a Přísečno. Tento stav trval
patrně až do konce roku,
kdy
y byla
y Četnická
stanice v Kaplici
stanic
doplněna česdop
četkkými
níky a její
obvod byl
vrácen
k původní rozloze. V památníku
četnické
sstanice je
pak zapsáno:
pa
„Státní převrat
„Stá
osvobození čes- osvo
koslovenského lidu
od rakouského jha - byl obyvatelstvem zdejšího obvodu
přijat jásotem. Až na tenkráte zdejší stanici náležející německé neb smíšené obce Čížkrajice, Chvalkov a Kondrač.
Hlavně v posledně jmenovaném místě se sešlo několik tam

příslušných vojínů a též důstojníků, kteří očividně byli ještě
rakouského smýšlení, a státní
převrat je překvapil, avšak nějakého násilí se nedopustili.“
Nebylo to poprvé ani naposled, kdy se měnil služební obvod Četnické stanice
v Besednici. Změny se dotýkaly nejen rozlohy obvodu, ale i personálního obsazení stanice. Počet četníků
byl různý, na stanici sloužili většinou dva až čtyři četníci a od roku 1918 až do roku
1939 se ve službě u zdejší četnické stanice vystřídalo 26
mužů. V mimořádné době,
jakou byla léta 1938 a 1939,
bylo však personální obsazení stanice podstatně zesíleno.
O tom ale až příště.
Konec 1. části
Čerpáno z více historických
zdrojů.
Zpracoval
JUDr. Jiří Císař

Pohlednice byla stažena z internetu, kde byla pouze rubová strana, a tak nevíme přesně, který z četníků ji kdy napsal. Pisatel se ale jmenuje Josef a Josefové sloužili v Besednici dva.
Prvním byl vrchní strážmistr Josef Houska, který zde byl velitelem od 13. dubna 1919 do 22.
října 1921, a druhým byl strážmistr Josef Hamousek, který přišel ze stanice Bilina 11. října
1923 a 1. dubna 1924 byl převelen na četnickou stanici do Římova.
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Něco dobrého z naší školní jídelny
Kynuté knedlíky s povidlovou
omáčkou
Suroviny:
1200 g hrubé mouky,
30 g cukr krupice,
15 g sůl, 2 ks vejce, 20 g droždí,
650 ml mléka
Z části vlažného mléka, cukru,
mouky a droždí uděláme kvásek, který necháme vykynout.
Do nádoby na hnětění dáme
mouku, vejce, sůl, kvásek, ohřáté mléko a zaděláme těsto, které necháme vykynout. Těsto rozdělíme na dílky a tvoříme kulaté knedlíky. Ještě necháme chvilku vykynout. Vaříme ve vodě (my dáváme do konvektomatu). Po vyndání hned obalíme ve strouhance. Mezitím než se nám uvaří knedlíky,
připravíme si povidlovou klevelu (omáčku). Z másla a hladké mouky si uvaříme jíšku. Postupně přidáváme švestková povidla, vodu
a cukr. Necháme přejít varem. Dochucujeme cukrem. Knedlíky podáváme polévané klevelou a rozpuštěným máslem.

Fit recepty pro zdraví
bez diet

Besednické tiramisu
Suroviny:
piškoty, káva, moučkový cukr,
tvaroh, zakysaná smetana,
granko
Připravíme si nádobu (nebo
více malých misek), do které
budeme připravovat tiramisu.
Uvaříme si kávu, ve které budeme namáčet piškoty a klást
je na dno misky. Další vrstva
bude smíchaný tvaroh se zakysanou smetanou a moučkovým cukrem. Na smetanovou směs dáváme opět piškoty namočené v kávě. Takto střídáme vrstvy, dokud máme místo v misce. Naposledy dáme tvaroh a posypeme
grankem. Ve škole děláme jenom jednu vrstvu. Tento moučník
je lehčí verze pravého tiramisu, na které se používá mascarpone.
Příště se můžete těšit na recept na nejlepší besednickou svíčkovou.
Martina Šindelířová

Pokud chcete vidět výsledky, zkuste změnit stravu... Říká se, že zdravá strava je drahá, ale to není vůbec pravda! Stačí dostatek zeleniny, ovoce, masa,
mléčných výrobků, luštěnin... a vyvarujte se přeslazených a přesmažených pokrmů. Pro vás mám super rychlé a zdravé recepty, které si zamilujete!

Tvarohová
buchta

Masové kuličky
Špaldové housky
k rajčatové omáčce Suroviny:

Suroviny:
150 g ovesných vloček, 30 g medu, 3 vejce,
lžička prášku do pečiva, 2 banány,
500 g polotučného tvarohu,
mražené/čerstvé ovoce (maliny)

Suroviny:
1 cibule, 500 g mletého hovězího masa,
2 stroužky česneku,
sůl, pepř, oregano, 1 vejce

V misce smícháme vločky, med, prášek
a jedno vejce. Dořeďíme vodou a těsto
vylejeme na plech vyložený pečícím papírem. Dáme do trouby na 10 minut při
150°C. Mezitím v mixéru rozmixujeme
tvaroh, vejce a banány. Vylijeme na korpus a posypeme ovocem. Pečeme ještě 1520 minut při 180° C.

Cibuli a česnek očistíme a rozmixujeme na jemno s kořením. Maso dáme
do mísy a smícháme se směsí z cibule
a česneku a s vejcem. Vše propracujeme
rukama a vytvoříme pomocí lžíce malé
kuličky, které dáme na plech vyložený
pečícím papírem. Pečeme dokud není
maso upečené a nepustí všechnu vodu.
Podáváme s těstovinami a omáčkou.

240 g celozrnné špaldové mouky,
360 g cottage sýr, 2 vejce, sůl, kmín,
lžička prášku do pečiva
V míse smícháme mouku, sůl, kmín a prášek
do pečiva. Cottage sýr a vejce rozmixujeme
a poté přilijeme do misky. Vše pořádně promícháme a vytvoříme z těsta malé houstičky
(cca 8 ks). Dáme na plech vyložený pečícím
papírem (můžeme potřít vejcem a posypat semínky/solí) a pečeme 25 minut při 180°C.
Recepty si upravte podle potřeb. Hotové
jsou za pár minut a zaručeně vám budou
chutnat!
Lucie Šindelířová
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Knižní tipy pro dospělé čtenáře
Dobrá kniha je také lékem na samotu. V příbězích můžete objevit postavy, se kterými se lehce identifikujete, a po jejich boku
odhalujete svět, který popisují. Když je kniha skutečně zajímavá, nemůžete se od ní odtrhnout a samota zkrátka zmizí, protože
právě kniha se stává vaším nejlepším přítelem a společníkem.

Arnošt Lustig:
Láska a tělo
Vydala Mladá Fronta,
2009, 216 stran

Jedna z posledních knih celosvětově uznávaného autora románů, novel a zamyšlení, tematicky věnovaných autorovým životním zážitkům, prožitkům a zkušenostem, především z období II. světové války, které autor prožil v německých koncentračních táborech.
Hlavními představiteli této novely jsou mladí lidé, Gabriela Lágusová a Josef Reinisch,
kteří prožívají v terezínském
ghettu svou zakázanou lásku. Transport do vyhlazovacích táborů v Polsku může přijít každým dnem, a tak útěchu
nacházejí hrdinové knihy hlavně jeden v druhém. Žijí naplno a vyslovují věci, které by
za jiných okolností možná nikdy nevyslovili. Výsledkem je
příběh plný lásky a milostných
vyznání a zároveň úvah nad
smyslem života.

Potom jste se nad jejími stránkami schopni zaseknout do pozdních nočních hodin.
Vybrala jsem pár knih, které stojí za to si přečíst. Třeba někdo
v nich najde inspiraci pro zkrácení dnů, a hlavně večerů, v karanténě.
Ing. Michaela Novotná

Paulo Coelho:
Jako řeka, jež plyne

Mary Kubica:
Andílek

(Vyprávění z let 1998–2005)
Vydalo Argo, 2006, 285 stran

Vydalo: nakladatelství
Pavel Dobrovský – BET s.r.o.,
2016, 354 stran

Jedná se o soubor vyprávění, úvah a myšlenek, který odráží
autorovu tvorbu v průběhu období let 1998–2005. V krátkých
textech autor spojuje své zážitky z cest, vyslechnuté příběhy
a setkání s neobyčejnými lidmi.
Jeden ze 103 textů, které kniha obsahuje:
Praha, 1981 - Jednou v zimě roku 1981, když jsme se s mou
ženou procházeli pražskými ulicemi, zahlédli jsme nějakého
mladíka, jak kreslí okolní domy.
Přestože mě opravdu děsí nosit s sebou na cestách (a tahle
cesta ještě měla být dlouhá) spoustu věcí, jedna kresba se mi
zalíbila a rozhodl jsem se ji koupit. Podával jsem malíři peníze a všiml jsem si, že nemá rukavice – ačkoli bylo pět stupňů
pod nulou.
„Proč nenosíte rukavice?“, zeptal jsem se.
„Abych mohl držet tužku.“ A začal mi povídat, jak miluje
Prahu v zimě, v tomhle období se město nejlíp kreslí. Z mého
nákupu měl takovou radost, že se rozhodl zdarma portrétovat
moji ženu.
Zatímco jsem čekal, až bude kresba hotová, uvědomil jsem si,
že se stalo něco velmi zvláštního: mluvili jsme spolu skoro pět
minut, a přitom ani jeden z nás neuměl jazyk toho druhého.
Dorozuměli jsme se jen gesty, smíchem, výrazem tváře, chutí
něco sdílet.
Pouhá chuť o něco se podělit způsobila, že jsme dokázali vstoupit do oblasti jazyka beze slov, v němž je vždycky
všechno jasné a neexistuje nejmenší riziko, že budeme špatně
pochopeni.

Napínavý
psychologický
thriller z pera americké
spisovatelky.
Heidi nemůže zapomenout
na zvláštní dívku s malým dítětem na rukou, kterou spatřila v dešti na nádraží. Vždycky se řídí hlavně srdcem, pracuje pro neziskovou organizaci a stará se o toulavé kočky,
přesto jejího manžela i dceru
zaskočí, když jednoho dne přivede mladou ženu a její čtyřměsíční miminko domů. Heidi nabídne Willow střechu nad
hlavou a pomůže jí postavit se
zase na nohy. Kdo je však záhadná mladá matka a jaká tajemství minulosti skrývá? Nezašla Heidi ve své péči o cizinku nebezpečně daleko?
Příběh dvou hlavních hrdinek,
nevyrovnaných žen, které mají
za sebou velmi těžká životní
období a traumatizující zážitky, je vyprávěn z pohledu jich
samotných a zároveň z pohledu manžela jedné z nich.
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Knižní tipy pro dospělé čtenáře i pro děti
Četba knih je jistě činnost bohulibá a pro člověka užitečná. Napadlo vás ale někdy si porovnat své čtenářské schopnosti na internetu? Nebo patříte ke zhruba jedné třetině lidí, kteří nepřečtou
za měsíc ani jednu knihu? Pro ty, jejichž hobby je četba, je to naprosto nepředstavitelná situace.

Rowan Coleman:
Rodina ze dne na den
Vydalo: nakladatelství DOMINO,
2016, 430 stran

Kolik knih přečte správný knihomol
Jsou lidé, kteří považují za knihomola už člověka, který má stále
otevřenou knihu před sebou. Mnoho takových čtenářů se ale přizná, že ve skutečnosti přečtou třeba jen dvě či tři knihy za měsíc.
Čtou zkrátka pomalu. Ale pak jsou lidé, kteří při běžné práci zvládnou přečíst během měsíce i více než deset knih. To se zdá někomu
prakticky nemožné, ale je tomu skutečně tak. A nejde o knihy nijak
tenké. Zdatní čtenáři přečtou za měsíc skoro 5 000 stránek textu.

Ladislav Špaček:
Dědečku, vyprávěj

Ladislav Špaček:
Dědečku, ještě vyprávěj

(pro děti od tří let) vč. CD

(pro děti od pěti let) vč. CD

Ladislav Špaček:
Dědečku, už chodím
do školy
Před šesti měsíci se Sophie Millsová vzdala všech
vymožeností
velkoměsta
a odstěhovala se z Londýna
na venkov. Neměla jinou
volbu: do jejího života nečekaně vpadly děti její zemřelé
kamarádky, o které se musela postarat. Začátky byly těžké, ale dnes už Sophie ví, že
obě holčičky miluje. A zároveň v ní sílí pocit, že miluje
také jejich otce, i když ho
vlastně moc nezná.
Značkové lodičky skončily
ve skříni – ostatně kam by
je tady v Cornwallu nosila?
Dříve bývaly téměř součástí její osobnosti, ale teď se
staly nepotřebným krámem,
který dala dětem na hraní.
Sophie nad tou proměnou
žasne: najednou nepotřebuje
nic z toho, co pro ni bývalo
nezbytné, a je prostě šťastná.
Ano, občas se vyděsí obrovské odpovědnosti, kterou

přijala, ale po většinu času je
z ní spokojená máma.
Sophie váhá jedině nad tím,
jestli má do svého života
přijmout i Louise. K tomu,
aby se stala matkou ze dne
na den, ji donutily okolnosti. Ale založit ze dne na den
rodinu, to už je otázka volby.
A Sophie váhá: miloval by
ji Louis i za jiných okolností? Nevidí v ní jen jakousi
náplast za zemřelou ženu?
A dokáže ona sama žít s vědomím, že její případné partnerské štěstí stojí na smrti
kamarádky? Spousta otázek,
na které Sophie hledá odpovědi. Bude je umět nalézt?
Kniha volně navazuje na první díl: Matkou ze dne na den.

(pro děti od šesti let) vč. CD

Vydala: Mladá Fronta,
2012–2016,
104 stran, 96 stran a 104 stran
Malá Viktorka naslouchá
pohádkám a příběhům, které jí učí základům etikety
a pomáhají utvářet si pohled
na svět kolem sebe.
S dědečkem prožívá různé
příhody a učí se, jak se v jednotlivých situacích zachovat.

Všechny tři knihy jsou zároveň na přiloženém CD. Namluvil je sám autor a děti si
je tak společně s prohlížením
obrázků v knize mohou samy
poslouchat a tím je vlastně
číst.
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Pro šikovné hlavičky i ručičky...
Zahrajeme si: 1. level
1. level
SIRKY – Na obrázku vidíte několik

DOMEČEK – Jedním

POZORNOST – Na obrázku je vel-

čtverců složených sirek. Vaším úkolem
je přesunout tři sirky tak, aby se na obrázku nacházely pouze tři čtverce složené ze sirek. Podmínkou je použít všechny sirky (nelze sirku odstranit) a čtverce
musí být stejně velké. Zvládnete to?

tahem (Domeček) – dokážete tento obrazec nakreslit jedním tahem?

kou spousta kávových zrnek. Nějakou
náhodou se tam ale připletl lidský obličej. Budete schopni jej najít?

Zahrajeme si: 2. level
2. level
SIRKY – Na obrázku vidíte šest rovnoramenných troj-

HVĚZDA - Jedním tahem (Hvězda) – zkuste tento ob-

úhelníků složených ze sirek. Vašim úkolem je přesunout
přesně čtyři sirky (ne méně ani více) tak, abyste udělali
pouze tři rovnoramenné trojúhelníky.

razec nakreslit jedním tahem tak, abyste netáhli po nakreslené čáře vícekrát.

LOGICKÉ ÚLOHY (Královy dcery) – Jeden král neměl žádného syna, ale manželka mu porodila několik
dcer. Všechny dcery byly blondýny, až na dvě. Všechny
dcery byly brunety až na dvě. Všechny dcery byly zrzky,
až na dvě. Kolik přesně měl král dcer?

HLAVOLAM (Který den bude zítra?) – Který den by
byl zítra, kdyby včera bylo pět dní před dnem, který je
po nedělním zítřku?
Řešení úkolů na poslední stránce.
Ing. Alena Koukolová
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... a logické uvažování
1

Hádanky o ceny
Řešení hádanek zasílejte do 10. května 2020 na e-mail:
radnicebesednice@seznam.cz
Tato e-mailová adresa je určena pouze
pro zasílání řešení hádanek o ceny.

2

SKLÁDÁNÍ SLOV
Z uvedených písmen složte co nejvíce slov. Slova musejí dávat smysl, písmena mohou být jen ta uvedená - nesmějí se
v jednom slově opakovat vícekrát. Slova mohou být vytvořena ze všech uvedených písmen, ale i jen třeba ze tří.
Písmena: A, V, O, L, A, S

LUŠTÍCÍ OBRÁZKY
a) doplň číslo místo otazníků

3 GEOMETRICKÉ OBRAZCE
c) na obrázku vidíte čtverec, trojúhelník a kruh, které se navzájem překrývají. Na obrázku se také objevuje několik čísel.

b) doplň číslo místo otazníku

Zadání úlohy:
Jaký je součet čísel, která jsou zároveň ve čtverci a trojúhelníku
a nejsou v kruhu?

Ing. Alena Koukolová
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Jak se vám mluví v roušce?
V roušce mluvení = (ne)dorozumění

Mezinárodní jazykolamy (cizojazyčné):

Mluvení je základ dorozumění se. Správná výslovnost tomu samozřejmě pomáhá. Pokud špatně artikulujeme (vyslovujeme)
slova, může se stát, že to, co chceme říci, může býti nepochopeno vůbec nebo pochopeno jinak. Za stávající situace, když s většinou lidí komunikujeme v roušce, je správná výslovnost a artikulace o to důležitější. A protože je stále ještě volný pohyb osob
venku omezený a doma má většina z nás dostatek času, můžete
si na následujících jazykolamech procvičit jazyky i jinak než jídlem a pitím.

1. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck
could chuck wood?
2. She sells shells on the sea shore. The shells she sells are the
seashells, I´m sure.
3. Thrust this thumb through this throat. (= anglická verze „strč
prst skrz krk“)
4. Zwei zischende Schlangen sitzen zwischen zwei spitzen Steinen.
5. Fischers Fritz fischt frische Fische.
6. Eine gute gebratene Gans mit einer goldenen Gabel gegessen
ist eine gute Gabe Gottes.

Jazykolamy pro dospělé:

Jazykolamy pro děti:

1. Cyril vyryl celý celer pro
Cyrilku.
2. Čistý s Čistou čistili čepici
z činčily.
3. Pro pokrok prokuristy
Proroka po kroku pokrop
Prokopa.
4. Měla babka v kapse vrabce, vrabec babce v kapse
píp. Zmáčkla babka vrabce v kapse, vrabec babce
v kapse chcíp.
5. Řízni dřív dřevo z bříz.

6. Treska tleskla Terce, Terka
tleskla tresce.
7. Na anesteziologickoresuscitačním oddělení resuscituje anesteziolog.
8. Náš táta má neolemovanou
čepici. Olemujeme-li mu ji
nebo neolemujeme-li mu ji?
9. Kmotře Petře, nepřepepřete
mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.

1.
2.
3.
4.

Strč prst skrz krk.
Máma má málo máku.
Kotě v bytě hbitě motá nitě.
Náš pan kaplan v kapli plakal.
5. Tři sta třicet tři stříbrných
stříkaček stříkalo přes stři sta
třicet tři stříbrných střech.

Za vůbec nejtěžší jazykolam na světě je považována
věta v jazyce Xhoština, která je jedním z úředních jazyků v Jihoafrické republice a v Zimbabwe:
• Iqaqa laziqikaqika kwaze
kwaqhawaka uqhoqhoqha.
V překladu to znamená:
„Skunk spadl dolů a zlomil
si hrtan.“

Jazykolam je slovní hříčka, která se obtížně vyslovuje. Jazykolamy jsou vhodné pro lidi, kteří se živí mluvením, jako například moderátoři či hlasatelé.
Ing. Michaela Novotná

Vážení čtenáři,
doufáme, že Vás Besednický časopis pobavil, udržujte nám přízeň, sledujte naše nové webové stránky. Stále zůstáváme v kontaktu.
Besednický časopis připravili: Ing. Alena Koukolová, Ing. Michaela Novotná, Ing. Milan Novotný, JUDr. Jiří Císař, Mgr. Věra Tampírová, Martina Šindelířová, Zdeňka Huťová, Marie Brunová a Lucie Šindelířová.

Řešení a odpovědi
PRO ŠIKOVNÉ HLAVIČKY I RUČIČKY
Řešení:

LOGICKÉ ÚLOHY
(KRÁLOVY DCERY)

HLAVOLAM
(KTERÝ DEN BUDE ZÍTRA?)

Řešení:

Řešení: sobota

Král měl přesně tři dcery. Jednu blondýnku (další dvě nebyly blond), jednu brunetu (další dvě nebyly brunety) a jednu zrzku (další dvě nebyly zrzavé).

Nejlepší je tento hlavolam řešit zpětně: Den označený
jako „nedělní zítřek“ je pondělí. Den „po nedělním zítřku“ je tedy úterý. „Pět dní před dnem (den je tedy úterý)
je samozřejmě čtvrtek. Včera byl tedy čtvrtek, takže dnes
je pátek. Proto zítra je sobota. 
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