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Dětské sportovní odpoledne
V sobotu 5. září proběhl ve sportovním areálu 

další ročník dětského sportovního odpoledne. 
Akce byla přeložena z původního květnového 
termínu z důvodů všeobecně známých (COVID-
19).

Za slunečného sobotního odpoledne se od půl 
druhé trousili malí i větší sportovci se svými rodiči, 
aby ve 14 hodin společně zahájili sportování v 
podobě atletického víceboje. Na všechny opět 
čekala kombinace sprintu na 50 metrů, skoku do 
dálky, hodu míčkem či granátem, trojskoku 
snožmo, hodu míčem (obouruč) a závěrečného 
běhu na 100-500 metrů (dle kategorie).

Celkem 42 dětí od dvou do čtrnácti let se do 

sportování a soutěžení pustilo s vervou. Kromě 
atletiky bylo pro všechny připravené občerstvení a 
věcné ceny. Pozdně letní pohodu narušila jen 
krátká bouřka, která více hrozila, než provedla, a 
tak mohly proběhnout i závěrečné běhy a po 
nezbytném spočítání i vyhlášení výsledků. 

Věříme, že si každý odnesl pocit příjemně 
stráveného odpoledne, děti, rodiče i příznivci, a 
těšíme se na setkání při dalších benešovských 
sportovních setkáních, z nichž nejbližší je 
Benešovská osmička v sobotu 3. října t.r. Akci 
upořádala TJ Benešov u Semil s podporou Obce 
Benešov u Semil a MAS Brána do Českého ráje. 
Fotografie a videozáznam ze sportovního 
odpoledne budou zveřejněné na internetových 
stránkách obce (www.benesovusemil.cz).
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Letní čas a pohoda s ním spojená je za námi a 
všichni se už těšíme z hezkých podzimních dní. 
Doufám, že jste si dovolené užili v poklidu, tak jak 
nám to počasí, volno i další okolnosti dovolily, a 
hlavně si odpočinuli. 

Média nás opět masivně zahlcují zprávami o 
sílící pandemii Covid-19. Situace na Semilsku není 
nijak dramatická, přesto bych Vás ráda ujistila, že 
uděláme vše proto, abychom situaci společně 
zvládli. Ať se situace a nařízení vlády vyvinou 
jakkoli, s pomocí Obecního úřadu můžete počítat. 
Buďme optimisty. Věřím, že se situace bude opět 
zklidňovat. Raději malinko předběhnu dobu a 
zopakuji pár vět.  

Názory na prevenci proti šíření Covid-19 ze 
stran odborníků se liší a názorů i vědeckých studií 
každý z nás četl dostatek. Začněme však každý u 
sebe, nečekejme na nařízení politiků, dejme 
především na zdravý rozum. Při pobytu na 
veřejných místech s velkou koncentrací lidí by 
roušky, mytí rukou či rukavice a dodržování 
dostatečné vzdálenosti (rozestupy) měly být 
základním a ohleduplným hygienickým opatřením. 

A tímto apeluji především na seniory a nemocné 
občany, nebojte se požádat o pomoc. Naše 
nabídka pomoci stále trvá. Na jaře tohoto roku jsme 
nabízeli pomocnou ruku při nákupech, návštěvách 
lékaře, rozdali velké množství roušek a podobně. 
Všechny tyto opatření z naší strany stále platí a 
budeme rádi, když naši nabídku přijmete a budeme 
Vám moci v této nelehké době pomoci. Jsme tu pro 
vás doopravdy. Hodně sil a pevné zdraví. 

Veronika Slavíková
starostka obce

Tel. 724 180 025

Příspěvky od občanů do novin

 přivítáme emailem na adrese

  benesovskenoviny@seznam.cz,

nebo dopisem na adresu 

Obecního úřadu. 

Případné fotografie v dobrém 

rozlišení nevkládejte do textu, ale 

přiložte jako samostatnou přílohu.

SMS info kanál

    Obec Benešov u Semil tímto nabízí 
jednoduchý a pohodlný způsob získávání 
důležitých informací o dění v obci pomocí SMS 
zpráv. 
     Pokud se chcete registrovat, zašlete SMS 
zprávu ve tvaru: 
REGISTRUJmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍ
mezeraBENESOVmezeraČÍSLO POPISNÉ 
- u registrace chaty je třeba za čp. přidat slovo 
EVID

Příklad: Registruj Jan Dvořák Benešov 125

Vše odešlete na telefonní číslo 481 624 891. 
Po úspěšné registraci Vám přijde na Váš 
mobilní telefon potvrzovací SMS.

Dále se můžete zaregistrovat na OÚ pomocí 
formuláře nebo na webu obce 

www.benesovusemil.cz 

Další informace, nebo pomoc s registrací Vám 
poskytneme na tel. 724 180 025.

Nabídka pomoci
informace přímo do mobilu
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Vaření v kotlíku
aneb

jak jsme se přejedli guláše
Letní prázdniny jsou za námi a s ním i 6. 

ročník, již tradičního, vaření v kotlíku. Letošní 
rozmarné letní počasí, i pod pokličkou bublající 
kovidová opatření, nás napínala do poslední 
chvíle. V den akce se na nás štěstí usmálo a 
počasí nabídlo ideální podmínky – ani teplo ani 
zima. První déšť začal padat až okolo 
večerních hodin a jiné nesnáze nás také 
nepotkaly. 

V letošním ročníku se vařil guláš! Nevím, zda 
právě guláš, nebo vzrůstající obliba této akce 
zapříčinila, že se nám v areálu sešel rekordní 
počet jedenácti družstev nejen z Benešova, ale 
i širokého okolí. Od Semil přes Vysoké nad 
Jizerou až po škodějovsko – slovenské spojení 
12. Početně to je téměř jednou tolik, co v 
minulém roce. Na vaření měla družstva 4 
hodiny, během kterých uvařila výborné guláše 
a zasoutěžila si v doplňkových soutěžích. 
Během doprovodného programu se pobavili 
nejen soutěžící, ale i diváci. O legraci nebylo 
nouze. Pánové navlékali silonky, spojovaly se 
hadice v zapeklitých brýlích, skrz které vidíte 
svět o něco dál, než ve skutečnosti je, a taky 
soutěžící potrápila zapeklitá chlebová kladka.  
Po vaření se okolo sedmé hodiny všichni diváci 
i soutěžící sešli u kotlíků plných guláše a 
společně ochutnali vše, co družstva uvařila. 

V letošním ročníku byla pro hodnocení 
sestavena pětičlenná porota z řad veřejnosti, 
která pomohla s vyhodnocením. Stejně jako v 
minulém ročníku mohli všichni příchozí 
hlasovat pro nejlepší guláš pomocí žetonu. 
Nejlépe hodnocený guláš veřejností pak získal 
dva body navíc k celkovému hodnocení poroty, 
která to neměla vůbec jednoduché. Ochutnat 
všech jedenáct vzorků, a rozhodnout se pro ten 
nejlepší, bylo opravdu dlouhé a namáhavé. 
Sešly se zde guláše vepřové, hovězí, ale i 
dančí, někdo zvolil variantu se zeleninou, 
někdo doplnil chuť o nějakou tu klobásku a jiné 
pochutiny, zkrátka co kotlík, to originál!

Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo nováčků 
ve složení Petr Hák, Julie Violová, Jára a Daniela 
Regnerovi se syny Filípkem a Dáňou, kteří se jako 
jedni z nejmladších účastníků aktivně zapojovali do 
celého programu a zasoutěžili si v doprovodných 
soutěžích.  Pro vítěze byla nachystána osvěžující 
odměna v podobě soudku piva. Nikdo neodešel s 
prázdnou a všechny týmy si odnesly drobné odměny a 
pamětní placky. 

Domů nemusel nikdo spěchat, neboť celá akce 
plynule přešla v taneční zábavu na letním parketu, kde 
nám k tanci a poslechu zahrála kapela Konverze 
Band. Před deštěm nás na parketu schovaly stánky, 
proto se mohlo tančit a popíjet na baru až do pozdních 
večerních hodin. 
Závěrem bych ráda poděkovala všem kuchařům a 
kuchařkám, kteří se zapojili do soutěže, neboť 
největší díl celé akce je právě na nich, všem divákům 
za podporu, ale i všem organizátorům a pomocníkům, 
kteří nám ten den moc pomohli. Již dnes se těšíme na 
další ročník.                 

                 Za kulturní komisi SDH Benešov u Semil 
                 Veronika Slavíková
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Jak to šlape v KČT
Zájezd do Tater 11-18. 7.  2020 
Po znovu otevření hranic v rámci rozvolnění 

opatření jsme se konečně rozjeli nadechnou z plných 
plic k našim bratrům na Slovensko. No nadechnout, 
na Slovensku platila dál opatření, ale jenom pro 
vnitřní prostory, a v dopravě s rouškou.  Tatranské 
horské masivy pamatují hodně, ale takovou spoustu 
turistů, jako v letošním roce, už dlouho ne. Tatry byly 
vlídné a krásné počasí nás provázelo po celou dobu 
zájezdu. Poděkování patří určitě celému personálu 
hotelu  Tatra, za vytvoření domácí atmosféry i přes 
všechna opatření a nařízení ohledně covid19. 
Poděkování patří i dvou našim  bačům.  Honzovi, 
který vždy vyhledal pro své ovečky ta správná místa 
turistické pastvy, a Slavovi s jeho pojízdnou salaší za 
dopravu na ta krásná místa. Děkujeme.

Choboteň 31. 7. 2020
Počasí krásné, návštěvnost výborná, nálada 

výborná, nejlépe hodnocený buřt ze Zvičinských 
uzenin. A že je to vše pravda pravdoucí, tak to se 
dočtete po letech v obecní kronice. Mezi stálé 
návštěvníky patří i kronikářka naší obce.

Choboteň  28. 8. 2020
Radar počasí zbarven do zelena, od toho se odvíjí 

i návštěvnost. Do desáté hodiny, kdy nás rozehnal 
vydatný déšť, jsme toho moc nestihli. Tak snad 
příště.

Na co se těšíme
 V sobotu 26. 9. 2020 na podzimní výlet 

Víchovskou stezkou za Kavanovými obrazy. Naše 
členka KČT, paní Alena Krupičková, která je 
iniciátorkou celé naučné stezky, a veškerou práci s ní 
spojenou dělala s nadšením a zdarma, nás provede 
zákoutími Víchové. 

A dojde i na krásné výhledy.
                                              
                                                    Za KČT Vláďa                                                                                                      

KRUŠNÉ HORY NA KOLECH
V termínu 15. - 22. 8. 2020 se uskutečnil 

plánovaný cyklozájezd do Krušných hor. 
Ubytování bylo zajištěno již na jaře v penzionu v 
Abertamech pro 35 – 40 osob. Poloha městečka 
ve výšce 900 m.n/m. byla výhodou, že do 
hřebenových tras se nemuselo namáhavě 
stoupat, a od ubytování se nechalo napojit na 
cyklostezky, kterých je v okolí a celých Krušných 
horách hodně.

Cyklotrasy vedou příjemným prostředím, 
upravenými stezkami a lesy, které jsou zdravé a 
bez kůrovce. 

Během týdenního pobytu jsme stihli projet 
nejen nejbližší okolí, ale několikrát jsme zajeli i 
do sousedního Německa, kde prostředí pro 
cyklo turistiku je také velice pěkné a zajímavé. Z 
tematického zaměření byla početná skupina 
soustředěna na místní minipivovary, které jsme 
navštívili a ochutnávkou posuzovali kvalitu 
zlatavého moku. A že bylo co ochutnávat….

Samozřejmě jsme nemohli vynechat taková 
zajímavá místa jako je Ježíškova cesta okolo 
Božího Daru, Klínovec, Plešivec, německý 
Oberwiesenthal a Fichtelberg. Je zde ještě 
mnoho zajímavých míst, která jsme navštívili,  
nebo je třeba navštívíme někdy příště.

Je škoda, že jsme nenaplnili celou kapacitu 
ubytování a zůstalo několik volných míst.  
     

                                                      Jan Hubař
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Pozvánky z TJ
Benešovská osmička
V sobotu 3. října proběhne už 47. ročník 

přespolního běhu Benešovská osmička. Start a 

zázemí závodu je opět situováno do 

sportovního areálu v horním Benešově, kde 

bude ve 12,30 hodin zahájena prezentace 

účastníků. 

Od 13,30 hodin jsou na programu závody 

dětských kategorií na nedaleké místní 

komunikace (tzv. Hořeňačce), kde pro děti 

školního věku poběží od 400 do 1200 metrů. 

Následovat budou závody předškolních dětí na 

50 a 100 metrů na oválů víceúčelového hřiště 

přímo v areálu. Po vyhlášení dětských kategorií 

odstartuje v 15 hodin hlavní závod (mužů a 

veteránů) na 8.000 metrů a závod žen a dorostu 

na 2.250 metrů v okolí obce. Opět je možné pro 

odvážné a vytrvalé ženy přihlásit se na dlouhou 

trať, stejně tak je otevřena kategorie příchozích 

mužů na 2.250 metrů. Chybět nemůže ani 

občerstvení pro závodníky a doprovod, aby si 

všichni návštěvu Benešova a sportovního 

areálu užili se vším všudy. Společně s 

následujícím (půl)maratónem je závod součástí 

tzv. Benešovského běžeckého podzimu.

Benešovský maratón a půlmaratón
Týden po přespolním běhu, v sobotu 10. října, 

tradičně následuje silniční běh údolím Jizery v 
podobě 33. ročníku Enervit Benešovského 
maratónu a půlmaratónu Pojizeřím 2020. Zázemí 
závodu tentokrát poskytne Podmošna, konkrétně 
parkoviště a otáčka autobusu před „Salewou“. Pro 
běžce-vytrvalce je připraven běh na maratónskou 
vzdálenost (42,2 km v podobě dvou okruhů do 
Horní Sytové a zpět), půlmaratón (21,1 km na 
jednom okruhu), který se běží už po třinácté, a letos 
poprvé i závod na 10 km, který se předchozí roky 
běžel jako nesoutěžní běh. Společný start všech 
závodů a kategorií proběhne v 11,15 hodin. Trasa 
závodu vede příjemným údolím Jizery, které se v 
pozdním babím létě začíná převlékat do barev 
podzimu, a je vhodný pro zkušené závodníky i 
začínající běžce.

Přihlásit je možné online na stránkách obce  do 
konce září za zvýhodněnou cenu, nebo na místě 
před startem (za zvýšené startovné). S ohledem na 
současnou epidemiologickou situaci žádáme o 
maximální využití online registrace předem. 

Pořadatelé z TJ Benešov u Semil zvou všechny 
běžce i diváky na start, zároveň oslovují ochotné 
pomocníky a pořadatele, kteří mohou věnovat čas a 
energii ve prospěch zdárného zajištění a přípravy 
závodu. V případě zájmu či nabídky pomoci 
kontaktujte J. Lukeše na tel. 739611493.
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Z činnosti TJ Sokol Benešov u Semil 
Pouťové oslavy v Benešově u Semil zahájil  

vzpomínkový akt u pomníku mistra Jana Husa, a to  
vystoupením paní farářky Lady Kocourkové s 
hudbou Semilské 12 a pokračoval od 17 hodin  ve 
Slunci, kde oblíbená dechová hudba zahrála ke 
zpěvu i k tanci.

   Celý program se konal za příznivého  počasí, 
bylo polojasno. K pomníku byly ze zvonice 
doneseny  lavičky pro starší přítomné a pro kapelu. 
U pomníku byla květinová výzdoba. Poutavé 
vystoupení paní farářky bylo proloženo vybranými 
skladbami v podání Semilské 12. Vše proběhlo 
jako každý rok velmi dobře. Počet návštěvníků byl 
vyšší než v minulých letech, cca 40 většinou 
místních, ale i ze Semil a okolí.

    Následoval přesun do restaurace Slunce, kde 
již tradičně proběhla druhá část programu, 
Pouťové posezení se Semilskou 12.

 Vystoupení dechové hudby se zpěváky 
Jaroslavem Křapkou, zpěvačkou a zpěvákem, 
bylo aplaudováno, a díky pěknému počasí celkově 
vydařené. Přítomní účastníci využívali písničky i k 
tanci.

   Tak jako v minulých letech připravila Marta 
Hádková občerstvení pro muzikanty a zpěváky, 
tentokráte to nebyl guláš, ale výborná sekaná. 

    Propagace byla jako v minulých letech v 
kabelové televizi, Semilských novinách, kulturním 
kalendáři, osobní pozvání spoluobčanů a s 
využitím poštovních služeb byly rozneseny 
pozvánky do každé domácnosti. Vstupné se jako 
tradičně nevybíralo, účast přítomných byla menší 
než v minulých letech, projevuje se stárnutí 
„dechovkové generace“.

      Pro  všechny přítomné to byl příjemně 
strávený čas, na parketu se tančilo, prostředí bylo 
příjemné.   

      Poděkování patří Obecnímu úřadu, který 
finanční spoluúčastí umožnil tyto kulturní akce, již 
tradiční, uspořádat a též Restauraci Slunce za 
příjemné prostředí včetně obsluhy.

 
V  neděli 19. 7. 2020 se na sokolském letním 

hřišti konal 22. ročník turnaje v minikopané s těmito 
výsledky:

 1. Heineken Semily - body 4, skore  19:4
Kristian Hruška, Stanislav Kasan, David Preisler, 
Filip Jech, Jindřich Šíf, Kristián Seifert, Vancl O. 

2. Kružáci  Benešov - body 2, skore 12:13
Lukáš Koucký, Honza Flégr,  Štěpán Livar, 
Lothar Šmíd, Robin Valeš, Lukáš Kytler, Jan 
Mejsnar, Jan Antony, Stanislav Drahný

3. Sokol Benešov - body 0, skore 5:19
Klikar Miloš, Klikar Milan, Novák Jaroslav, 
Zahradník Jakub, Liďák Jiří, Karam Abbas, Idris 
Abbas, Michal Helikar, Martinec Jan st.

 
Turnaj byl vydařený, fotbalová úroveň velmi 

dobrá, převaha družstva ze Semil - 2x za sebou 
vyhráli turnaj v Bystré. Herní čas byl 2x15 min.  
Hřiště bylo vzorně svépomocně připraveno,  
lajnování, sítě, praporky.

Se sekáním trávy na hřišti i okolo hřiště pomohla 
obec, poděkování i za zapůjčení kabin se zázemím 
patří místní TJ. Počasí trochu přálo, protože od 
rána  polojasno, teplota po dešti příjemná, pitný 
režim všichni dodržovali. Po odehrání posledního 
zápasu začalo pršet.

Tak jako vloni, většina hráčů byla místních, po 
skončení turnaje si zájemci ještě mezi sebou 
zahráli. Pozitivem je předpoklad, že budou častější 
tréninky, o který většina místních projevila zájem. 
Přišlo i několik diváků, kteří hráčům fandili i radili. 
Pozitivem bylo zapálení hráčů pro kvalitní 
kombinační hru. Po skončení turnajových zápasů 
si někteří hráči ještě jeden zápas odehráli.

Občerstvení: opečený párek s chlebem, hořčicí 
nebo kečupem, balené vody a k zakoupení pivo. 
Vyhodnocení i občerstvení se konalo v  kabinách a 
ty byly následně uklizeny.

 

TURNAJ V MINIKOPANÉ
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V neděli 2. srpna 2020 se konal 21. ročník 
běhu na Zlaté návrší – Letní lyžařovo trápení. 

V 7:00 odstartovali  2 běžci, a to Zuzana 
Polanecká z Benešova a Michaela Háková z 
Valtěřic. Následně v 8:00 vyběhli Roman a Jirka 
Lukešovi, Tomáš Bedrník, Zdeněk Palán, Martin 
Hilpert, Matěj Hrouda, Josef Provazník, Šimon 
Cipro a Wolf Jan + na kolečkových lyžích 
tradičně jel Pepa Vejnar ze Sytové. Příjemným 
překvapením bylo, že obě ženy ze startovního 
pole tento těžký závod úspěšně absolvovaly. 

Volba trati do cíle k Mohyle Hanče a Vrbaty je 
na každém závodníkovi, tentokráte většina   
běžela klasickou trasu přes Škodějov, 
Roprachtice, Horní Dušnici a Rezek, a jeden 
Pojizerkou. Délka běhu je 26 - 33 km, dle 
zvolené trasy, náročnost je na úrovni maratonu a 
vzhledem k členitosti terénu a převýšení - cca 
1.000 m. Běh je částečně po silnici a částečně 
terénem. Občerstvovací stanice: za Příkrým, 
odbočka na Zimrově, Horní Dušnice, Rezek a v 
cíli u mohyly Hanče a Vrbaty. 

Do cíle si všichni doběhli v dobré pohodě a 
spokojeni. U mohyly měli běžci věci na 
převlečení a malé občerstvení a taktéž u 
Jilemnické boudy v doprovodných vozidlech. 

Celá akce je tradičně zajišťována ve 
spolupráci TJ Sokol a místní TJ.

DATUM AKCE KDE KDO
26. září Jizerská liga - soutěž v požárním sportu areál SDH SDH
26. září Podzimní výlet není zatím určeno KČT
3. října Benešovská osmička sportovní areál TJ
10. října Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím Podmošna TJ
27. listopadu Rozsvícení vánočního stromku centrum obce KKS
12. prosince Členská schůze KČT restaurace Podmošna KČT
18. prosince Posezení s country SLUNCE Kulturníci
26. prosince Na Štěpána na Štěpánku Turnovská chata KČT
27. prosince Turnaj v šachu a dámě OÚ Sokol
26. prosince Zájezd do divadla - Vysoké nad Jizerou Vysoké nad Jizerou SDH

Pravidelné akce (pro veřejnost)
tréninky stolního tenisu pondělí od 18:00 hodin SLUNCE Sokol
cvičení žen a dívek pondělí od 18:30 hodin tělocvična ZŠ TJ Benešov

Kalendář akcí (pokud epidemiologická situace dovolí)  

Přehlídka probíhá ve všech prostorách KC Golf Semily

Lyžařovo letní trápení



Na poště si můžete vyzvednout: 

pytle na tříděný odpad
Nové telefonní číslo na pobočku je 

724 392 302
Těšíme se na Vaši návštěvu!

        POŠTA Partner
v Benešově u Semil

Šmejdi na telefonu
Nedávno jsem přijala následující telefonní hovor: „ 

….všem snižujeme cenu energií. Od koho odebíráte 
elektřinu?“ Když jsem požádala o zopakování toho, co 
dotyčná řekla a také o její jméno, okamžitě zavěsila. 
Proč asi? 

Nejspíše víte, komu patří označení „šmejdi“. Toto 
označení se vžilo v roce 2013 po odvysílání dokumentu 
Sylvie Dymákové Šmejdi. Dokument je o nekalých a 
agresívních prodejních praktikách používaných často 
proti seniorům.

Dnes se tito podvodníci přesunuli z podomního, na 
většině míst již zakázaného prodeje, a dnes utočí na 
internetu a po telefonu. 

 Buďte opatrní, nevěřte telefonním nabízečům 
čehokoli.  Je velmi nepravděpodobné, že vám aktivně 
nabízejí něco jiného, než to, co je zásadně výhodné pro 
ně. A vám nejspíše vnutí službu nebo zboží, které 
vůbec nepotřebujete. Nevěřte, že jste něco vyhráli! 
Když takovému šmejdovi uvěříte, je to výhra pro něho. 
Nepřistupujte ani na zasílání vzorků čehokoli zdarma. 
Nemusíte si být zcela jistí k čemu vlastně dáváte 
souhlas, zda jste třeba nepřeslechli důležitou informaci, 
kterou se zavážete k pravidelnému dlouhodobému 
odběru zbytečného a vždy předraženého zboží. Již 
vyjádření souhlasu po telefonu může znamenat 
uzavření smlouvy! Někteří obchodníci využívají 
možnost uzavřít smlouvu např. o dodávkách elektřiny 
nebo zemního plynu po telefonu prostřednictvím 
telefonického rozhovoru. Operátoři jsou proškoleni a 
otázky formulují tak, že telefonátem zaskočený člověk 
nevědomky uzavře novou smlouvu. Tyto společnosti 
mají za sebou schopné právníky, od smlouvy je pak 
obtížné nebo nemožné odstoupit.

 Nedejte na jejich slušné vystupování, mají za 
sebou intenzívní školení a jsou to schopní 
manipulátoři! Umějí pracovat s emocemi, dokážou 
vzbudit důvěru, jsou speciálně školeni pro komunikaci 
se seniory,…

Nejlepší je vůbec jim nedat prostor, telefon 
položit. Já vím, je to proti slušnému vychování, ale 
věřte, že na druhé straně obvykle slušný člověk není.

Pokud byste přeci jen měli pochyby a mysleli si, že  
nabízená služba vám může být k prospěchu, vyžádejte 
si čas na rozmyšlenou, nikdy se nenechte dohnat k 
okamžitému rozhodnutí.  Poraďte se raději s někým 
dalším. Pokud si nejste jisti, přijďte nebo zavolejte 
na OÚ, rádi to s vámi probereme a nabízené služby 
ověříme. Zde je pro připomenutí telefonický kontakt na 
OÚ Benešov: 481 622 793 ( 481 624 891).

Benešov Blues Night
již posedmé

Benešov Blues Night vol. 7, která byla 
naplánována na duben, se podařilo uspořádat 
až v pátek 18. září. Situace, už tak napjatá 
stávajícími hygienickými nařízeními, se 
dokázala zkomplikovat ještě více. 2/3 kapely 
Foxy Mama se ocitly v karanténě, a ve čtvrtek 
večer jsme tedy začali lovit v nevelkém 
rybníčku lokálních bluesových kapel. 

První volbou - a hned úspěšnou - byli 
(benešovskému publiku dobře známí) Blues 
Friends, kteří doplnili místní The PeaNuts. 
Večer se vydařil nadmíru. Kvalitní blues a 
točené plzeňské nalákalo i členy PSO, který 
má nyní pravidelné páteční zkoušky v sále přes 
ulici. 

Rádi bychom naplánovali ještě jedno 
country posezení, ale uvidíme, bude-li situace 
kulturním akcím nakloněna. 

                        Za Kulturníky Ája Matěchová



Postup přípravy
Houby podusíme asi 3 minuty v malém množství osolené vody a scedíme. Hub můžeme dát do 

těsta i více. Záleží na velikosti misky. Lze samozřejmě použít i houby sušené, které předem namočíme. 

Brambory a česnek oloupeme, brambory na jemném struhadle nastrouháme. Mléko uvaříme. Vodu z 
brambor slijeme a brambory spaříme horkým mlékem, promícháme. Brambory pak nezčernají. 
Přidáme vejce, koření podle chuti, ke směsi prolisujeme česnek. Přidáme scezené houby a postupně 
ke směsi sypeme polohrubou mouku a promícháváme. Mouky nasypeme tolik, aby bramborovou směs 
zahustila, přitom těsto zůstalo poměrně řídké.

Na pánvi s rozehřátým olejem pak postupně smažíme bramboráky z obou stran. Těsto roztíráme na 
pánvi lžící. Můžeme dělat bramboráky velikosti pánve, nebo jen malé bramboráčky asi ze 2 lžic těsta. 
Ty se vejdou na pánev tři až čtyři.
Bramboráky "vošouchy“ podáváme teplé.

Nápověda - 286, 728, 238, 821, 832, 782, 885, 877, 412, 618, 572, 
478, 866, 948, 759, 156, 546, 569, 558, 368, 357, 967, 952, 262, 
322, 229, 389, 679, 149, 274, 439, 344, 165, 636, 496, 854, 745, 
534, 691, 684.

obtížnost 5

Sudoku je číselný hlavolam, ve kterém jde o 
doplnění čísel 1-9 do všech řádků, sloupců a 
velkých čtverců. 
Vycházíme z tradičního japonského sudoku, 
a každé zadání má pouze jediné řešení. 
Hlavolam zde uvedený, s obtížností 5, lze řešit 
logickou cestou bez pomůcek (tužka a guma nebo 
poznámky na okraji).

Nápověda u každé úlohy uvádí jednu z možných 
logických cest řešení. 
Význam trojčíslí nápovědy: řádek/sloupec/číslo 
k doplnění (tzn. že např. nápověda 286 znamená, 
že na druhý řádek v osmém sloupci patří č. 6).

Bramboráky s houbami - vošouchy
VLÁĎOVY TIPY
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Ingredience

8 větších  brambory, 
1 lžíce majoránky, 
1 lžička mletý kmín, 
1 miska pokrájené houby 
2 vejce, 
6 stroužků česneku,

1 hrnek mléka, 
podle chuti sůl, 
mletý černý pepř podle potřeby, 
olej na smažení, 
polohrubá mouka

www.sudoku-k.eu

7 4 3    1 8 2
5        7
6  1    5  3
   7  4    
1        5
   2  3    
3  7    6  4
9        8
4 6 5    3 1 9



TÁBOR KRČKOVICE 2020
Uf, tak jako jiné roky, i letos jsme si po skončení tábora mohli říci - dobře to dopadlo, užili jsme si to, stálo 

to za to! Teď už víme, že realizovat tábor v době odeznívající pandemie bylo správné rozhodnutí. Letos 
kvůli koronaviru byla organizace tábora spojená s řadou obtíží, vlastní příprava probíhala téměř na 
poslední chvíli. Paní Radce Pikorové a Obecnímu úřadu děkujeme za zajištění roušek. Přípravu tábora 
navíc zkomplikovaly vydatné lijáky v Krčkovicích, které „vypláchly“ tábořiště a udělaly z něho nevzhledné 
štěrkoviště. Velké poděkování patří Obecnímu úřadu Benešov, Daliboru Lampovi a všem ostatním, kteří 
přispěli organizací i vlastní prací k tomu, že jsme přijeli na začátku července do krásného prostření 
krčkovického tábora, tak jak ho známe. 

A speciální poděkování patří Martinu Hylmarovi, bývalému táborníkovi, který věnoval písek na úpravu 
tábořiště. 

Za úspěchem letošního tábora, stejně jako v předchozích letech, je práce mnoha lidí. Tábor v 
Krčkovicích spojuje Benešováky po desetiletí, napříč všemi generacemi. A o to také jde. Je to aktivita, na 
kterou můžeme být všichni pyšní.

Tábor nebudu hodnotit. Nechme promluvit děti, tak, jak samy tábor v závěru zhodnotily…


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10

