
Jménotéka (1060)

Na stránce U nás do-

ma vám nabízíme

takzvanou jménoté-

ku. V ní se dozvíte,

jaká jsou nejčastější

jména v České re-

publice a kolik lidí

je vlastní.

Kendiura 20
Keppert 20
Kerbl 20
Kešel´ 20
Keyzlar 20
Khor 20
Kirš 20
Klajmon 20
Klamert 20
Klančík 20
Klang 20
Klavík 20
Klč 20
Klecar 20
Klečánek 20
Klemenc 20
Klempera 20
Klemt 20
Klenc 20

Kontakty

Kutnohorský deník
Veselského 392

284 01 Kutná Hora

Telefon:
327 512 654

Email:
reporter.kutnohorsky @denik.cz

Web:
http://kutnohorsky.denik.cz

Redakce si vyhrazuje právo krátit
či jinak upravovat dodané texty.

Stranu připravila
Tereza Hölzlová

Nesprávné jsou ty války, ktré se
podnikají bez příčiny.

Marcus Tullius Cicero

Začít válku není nic jiného než ro-
zetnout uzel místo toho, abychom
ho rozmotali.

Christian Morgenstern

Miluj své nepřátele, protože Ti
připomínají Tvé chyby.

Benjamin Franklin

Zmůžeš největšího nepřítele,
ovládneš-li vlastní hněv.

Publilius Syrus

Na světě mám jen jednoho skuteč-
ného nepřítele – a to jsem já sám.

Christian Morgenstern

Citáty

Vaše akce

Napište nám
j Posílejte fotky svých ratolestí
nebo zvířecích mazlíčků. Zachyť-
te je při jejich radovánkách a
ukažte, jak se umí smát právě
vaše dítě, nebo jak umí dovádět
právě vaše zvířátko.

jMáte ve své sbírce snímky
Kutnohorska? Ať už z dávné his-
torie nebo třeba z let minulých,
či současnosti? Zašlete je do re-
dakce. Pokud máte vícero foto-
grafií stejného místa, posílejte
snímky do rubriky Jak šel čas a
ukažte dalším čtenářům Kutno-
horského deníku, jak se Kutná
Hora během let mění, či naopak
kde se nezměnilo skoro nic.

j Slyšeli jste zajímavý vtip, kte-
rý vás pobavil a zaručeně pobaví
i další čtenáře Kutnohorského
deníku? Neváhejte a zašlete ho
do redakce na adresu:

reporter.kutnohorsky
@denik.cz

Téma: IV. Noc s Andersenem
v Obecní knihovně v Bohdanči
Letošní akci jsme posunuli z
pátku 12.4. na sobotu 13.4. 2013.
Opět jsme nocovali v zasedač-
ce Obecního uřadu v Bohdan-
či, protože nemáme ještě pro-
story u nás v knihovně pro po-
dobnou akci, budova je stále v
rekonstrukci, ale za rok
bychom měli tuto akci uspo-
řádat již v novém.

Spáčů se tento rok přihlási-
lo celkem 15, ale pak nás bylo
25., věkový rozdíl byl od 4. let
do 13. let a všichni byli nedo-
čkaví už týden dopředu.

Program byl stejný jako
vždy, jen letos jsme prožili asi
dvě hodiny v nově otevřeném
hotelu Agnes v Bohdanči.
Vždy se snažíme dětem pozvat
nějakého hosta, který jim ně-
co řekne o sobě a své profesi a
pak předá Čtenářské listy. V
tomto roce jsme si chtěli „půj-
čit“ na chvilku pana kuchaře z
hotelu, ale nakonec to dopadlo
tak, že jsme byli do hotelu po-
zváni a prožili tam dvě hezké
hodiny, zazpívali si, vyplňo-
valy se různé kvízy, četlo se z
knížek, které ilustrovala He-
lena Zmatlíková, poslechli
jsme si zajímavé informace o
hotelu Agnes a vrcholem ve-
čera bylo pletení rohlíčků z
předem připraveného těsta od
pana kuchaře, který dětem ta-
ké ukázal, jak rohlíčky napl-
nit, sbalit, potřít.

Když se všichni malí
kuchtíci vystřídali a každý si
upletl rohlíček, pan kuchař je
odnesl k upečení. Mezi tím,
byly malým čtenářům předá-
ny čtenářské listy. Děti nao-
pak předaly dva děkovné listy

zástupkyním hotelu Agnes,
paní Andree Pondělíčkové a
paní Radce Mozrové. Pak se
všichni vrhli na
své upletené a
upečené pečivo,
které jim evi-
dentně zachut-
nalo. Nakonec
malí návštěv-
níci dostali jako
pozornost
drobné balíčky
se sladkostmi z
bohdanečské prodejny firmy
Zelená Bohdaneč. Pak jsme si

ještě všichni společně zazpí-
vali, rozloučili se s hotelem
Agnes a přesunuli se do neda-

leké budovy
Obecního
úřadu, což by-
lo kolem 22.
hodiny.

Uvnitř již
probíhal pro-
gram jako ob-
vykle – hry,
čtení, před-
stavení nej-

oblíbenější knížky, oslava
dětským šampaňským, malé

tvoření – vyráběli jsme obráz-
ky a také se posilňovali slad-
kostmi, nechyběly ani polštá-
řové bitvy a volná zábava k po-
vídání.

Jako každou Noc před tím,
se našla skupinka, která se
rozhodla nespat vůbec a vy-
držet až do rána, což se jim po-
dařilo i letos. Ostatní zalehli
do svých spacákových pelíšků
po čtvrté hodině ranní.

Ráno se všichni překvapivě
probouzeli kolem šesté hodi-
ny a po snídani se pomalu roz-
cházeli do svých domovů, ne-
bo si pro děti přijeli rodiče, či
prarodiče.

Také letošní akce, v pořadí
již čtvrtá zde v Bohdanči, se
nám vyvedla a to hlavně díky
dětem, které opět přišly, pak
také díky spolupráci s hote-
lem Agnes v Bohdanči a firmě
Zelená Bohdaneč, dále díky
Obecnímu uřadu v Bohdanči,
také paní Černé, která zapůj-
čila pastelky, lepidla a fixy,
maminkám, které napekly pro
děti nejen sladkosti. Poděko-
vání patří rovněž rodičům
malých spáčů a všem, kteří
nám fandí a drží palce.

Teď již nezbývá, než se těšit
na další Noc s Andersenem
2014, pro nás v pořadí již pátou
zde v Bohdanči!

Informace o průběhu akce a
také fotografie je možné na-
lézt na našem knihovnickém
webu
http://knihovnabohdanec.we
bk.cz/pages/uvod.html.

Anna Holubová
Obecní knihovna

Bohdaneč

„Četlo se z knížek,
které ilustrovala
Helena Zmatlíková,
pletly se rohlíčky z
předem připraveného
těsta od pana kuchaře.“


