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V posledních dnech roku 2013 uslyšíte z mnoha stran spoustu přání. Okřídlené věty typu 
„Pěkné prožití svátků, hodně zdraví, spokojenosti, hodně úspěchů v novém roce 2014“ Vám 
bude přát hodně známých, ale uslyšíte je určitě i z televizní obrazovky od různých firem              
i „firem“. Važme si přání od lidí, kteří to myslí opravdově a neberou to jako společenskou frázi. 
Věřím, že budou převažovat.  
Vánoce jsou přede dveřmi, zkusme alespoň na pár dní v kruhu rodinném nebo mezi přáteli 
načerpat novu energii, odpočinout si. Zkusme se usmívat, nebručet, nestěžovat si.  
Já nemám možnost popřát každému z Vás osobně, tak mi dovolte touto cestou popřát Vám 
všem (opravdu všem) rodinnou pohodu, hodně dobrých přátel a hlavně pevné zdraví.  

Dalibor Lampa, starosta obce 
 

  
1. Úprava ceny vody  
Základní meziroční nárůst ceny je schválen o 5,45 % u vodného. Celková cena za m/3, bez 
DPH, je 44.50 Kč pro rok 2014. S DPH 15 % je cena 51,18 Kč.  
2. Cena za svoz popelnic a cena za pytle  
Ceny na rok 2014 se nemění, zůstávají stejné jako v roce 2013.  
 
 

 
 

Pošesté se v Benešově konalo Rozsvícení vánočního stromku, tentokrát první adventní neděle 
připadla na 1. prosince. Akci připravila a zajistila Komise kultury a sportu ve spolupráci s obcí, 
základní a mateřskou školou a hostincem Podmošnou v prostoru 
benešovské návsi, školy a hasičské zbrojnice. Po otevření dílniček      
a občerstvení v 15 hodin následoval od 16,15 program ve škole. 
Nejdříve žáci ZŠ pod vedením pana ředitele Mgr. Vávry sehráli operku 
Sněhurka, potom si všichni ve škole na schodech mohli zazpívat 
vánoční koledy s pěveckým sborem benešovských seniorek. Pak už 
se všichni přesunuli na náves k občerstvení a stromečku. Ještě před 
tradičním živým betlémem přišel čas na taneční vystoupení žáků pod 
vedením paní Kulichové. Adventní setkání ukončilo závěrečné 
rozsvícení stromečku a po dopití svařáku a sadařova tajemství            
a dojedení dalších pochoutek z nabídky Michala Špirocha a spolku 
Bambuča se všichni mohli rozejít domů a zapálit si první svíčku na 
adventním věnci.  
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Týden poté se po roční odmlce opět zaplnil prostor zasedací místnosti na obecním úřadu 
vánočními výtvory, dárečky, perníčky a dalšími předměty. Spolek přátel obce pod vedením paní 
Martincové připravil ve dnech 6. - 7. prosince tradiční 
předvánoční prodejní výstavku. Mnozí nakoupili 
užitečné drobnosti či milé dárečky, někteří se přišli jen 
podívat a potěšit zručností vystavujících. Kdo chtěl, 
mohl návštěvu výstavy v sobotu odpoledne spojit         
s představením loutkového divadla. Poděkování patří 
všem pořadatelkám a pomocnicím, které se rozhodly 
navázat na tuto hezkou tradici. Fotografie z obou akcí 
si můžete prohlédnout na www.benesovusemil.cz 
  

 

  
Osvětlení a výměna akumulačních kamen  
Stará moudrost praví, že „když se sekne do lesa, létají třísky“. Ono je to docela logické. Začne-li 
se s rekonstrukcemi, vidí se ostřeji i věci skrytější. Osvětlení na chodbě u učeben a v mezipatře 
mělo už své za sebou, bylo neestetické, někdy hlučné a energeticky náročnější než 6 nově 
instalovaných svítidel. Rovněž 2 ks kachlových kamen bez větráku o výkonu 5000 W nahradily 
2 ks akumulačních kamen o výkonu 3000 W U30ES s ventilátorem. Od nových kamen si 
slibujeme, že budou nejen finančně úspornější, ale že jejich ventilátory lépe „pošlou“ teplo do 
mrazivých prostor 23 m dlouhé chodby.  
 

Tanečníci vystoupili v KC Golf, Semilské impulsy – Tvoříme duší  
Na X. ročníku regionálního projektu (9. 11. 2013) prezentačního setkání umělců se zdravotním 
handicapem a kulturní veřejností semilského regionu proběhla v KC Golf velká celodenní 
prodejní prezentace uměleckých výrobků chráněných dílen regionu. Sdružení Artefaktum.cz, 
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje ve spolupráci a KC Golf Semily přizvaly do 
kulturního pořadu několik souborů. Děkujeme proto pí uč. Ilje Kulichové, že na tak záslužné akci 
představila návštěvníkům také náš taneční kroužek. Rodičům děkujeme za odvoz dětí do KC 
Golf. Benešov reprezentovali tito žáci: Nella Lukešová, Milan Bárta, Ondřej Skalský (náš bývalý 
žák, jenž obětavě přišel pomoci), Kateřina Litenová, Tereza Seidlová, Zdeňka Janatová, Tereza 
Mašková, Natálie Bártová, Adriana Marková, Václav Svoboda a Karel Janata.  
 

Rozsvícení vánočního stromu  
Tradiční Rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo v neděli 1. prosince 2013. Škola měla 
radost z řady nových herců, kteří účinkovali v představení Sněhurka. Dobře hráli i zpívali: Anna 
Mifková (4. r., Sněhurka), Tereza Seidlová (5. r., královna), Vladimír Reichl (4. r., role zrcadla), 
Kryštof Bachtík (5. r., začínal se zpěvy trpaslíků), Natálie Bártová (3. r., hezky zpívá), Martin 

Bárta (1. r., pěl s velkým nasazením), Šárka 
Matěchová (3. r., už se stydí o něco méně), 
Jakub Reichl (1. r., pořádně si svou roli užil), 
Zdeňka Janatová (2. r., určitě bude patřit        
k oporám souboru) a Štěpán Livar (5. r., také 
se pěkně odvázal) – trpaslíci. Všeobecnou 
hrůzu vzbudil yetti (Jiří Zeman, 5. r.), krásou 
oblečení si s ním nezadal princ (Jan Jakub 
Celler, 4. r.). Rozhodný byl i Karel Janata 
jako vlk, lumpa Pepu Sládka hrála Adriana 
Marková, tchoře Klára Housová, 
mysliveckého „atentátníka“ se přesvědčivě 
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ujal Milan Bárta (všichni 3. r.). Různých lesních zvířátek se zhostili: Václav Svoboda (myš), 
Štěpán Rypl (žába) – oba 2. r., Dominik Matěcha (žába), Aneta Dohnalová (medvěd), Tereza 
Mašková (zajíc), Kateřina Litenová (liška), Nella Lukešová (ježek) – všichni 1. r., Patrik Liďák 
(zajíc), Daniela Klimešová (veverka) – oba   3. r. Škoda, že nemohl hrát Jakub Vyskočil (1. r., 
nemoc), protože jinak by benešovská škola byla kompletní. Největším zážitkem pro děti byla 
nepochybně smrt babice (královny), která se napíchla na plot, což všichni účinkující přivítali 
hurónským křikem, jelikož zlo má být pořádně potrestáno. Veliké poděkování si zaslouží rodiče, 
kteří se postarali společně s pí uč. Jitkou Lampovou dětem o hezké kostýmy, dále                    
pí vychovatelce Janě Zajícové (oprava kulis) – nu a všem, již se přišli na děti podívat. Na návsi 
se představil ještě taneční kroužek (vedoucí I. Kulichová) a nechybělo ani zpívání na schodech 
(děti a benešovské seniorky).  
 

Pekelná pohádka (2. 12. KC Golf)  
Děti MŠ i ZŠ se někdy i trochu bály, ale ono to občas neškodí.  
 

Mateřská škola v Muzeu a Pojizerské galerii Semily  
Dne 11. prosince navštívila školka muzeum. Jela s paní uč. Jitkou Heřmanovou na pěkné         
a dětem dobře srozumitelné povídání o výtvarném umění (výtvarné techniky, teplá a studená 
barva apod.). Paní Patková, která dopolední program připravila, zavedla děti na výstavu 
Jaroslava Klápště, kde je seznámila s různými výtvarnými technikami a nakonec s nimi vyrobila 
společnou koláž, jež nyní zdobí předsíň MŠ.  
 

Adventní exkurze ZŠ (12. 12.)  
Žáci 1. - 5. ročníku navštívili výstavu „Soužití s velkými šelmami – náročný úkol i příležitost“ 
instalovanou v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí. Třicet panelů z dílny Duha Olomouc doplňuje 
„krkonošský přídavek“, informace o velkých a malých šelmách, které žijí na území KRNAPu, ale 
i o těch vyhubených. Děti zaujali vycpaní rysi, medvědi, liška, rosomák a jezevec, líbily se jim      
i velkoformátové fotografie mezinárodně oceňovaného Petra Slavíka. Téměř dvouhodinový 
program, který pro ně připravili pracovníci muzea, přinesl své ovoce. Děti si toho opravdu hodně 
zapamatovaly. Na zpáteční cestě ještě navštívily Krkonošské muzeum v Jilemnici.  
 

Vánoční besídka mateřské školy  
Vánoční besídka dětí mateřské školy se uskutečnila 17. prosince. Tentokrát se zaměřila na 
pohádky, jejichž názvy museli rodiče hádat. Nechyběla společná recitace, zpěv písní a taneční 
číslo. Kdo někdy pracoval s malými dětmi, ví, jak je těžké nacvičit i zdánlivě jednoduchou 
scénku, básničku či píseň. O to větší poděkování patří paním učitelkám: Radmile Pikorové, 
Jitce Heřmanové a Ilje Kulichové.  
 

Vystoupení ZŠ v Domově Tereza  
Dobré vztahy, které máme se svými přáteli z Podmošny, podpořilo vystoupení dětí školy na 
jejich slavnosti v pátek 20. prosince, kam přicházejí také rodiče našich kamarádů. Představili 
jsme se s jedenácti vánočními písněmi a koledami (Štědrej večer nastal, Spi, Ježíšku, spi, 
Purpura, Veselé vánoční hody, Nesem vám noviny, Rychle bratři, Pásli ovce valaši, Den 
přeslavný, Jak jsi krásné, Veselé Vánoce a Štěstí, zdraví).  
 

Rukodělná vánoční smršť  
Začala už 18. listopadu, kdy paní Hana Štroblová vyráběla 
s dětmi ZŠ i MŠ voňavá mýdla. Na Vánoční prodejní 
výstavu 2013, která se konala v zasedací místnosti OÚ 
Benešov (6. - 8. 12.), dodala škola čtyři druhy výrobků: 
svíčky z včelího vosku, vánoční stromky z perníku, čerty         
a kapry z papíru. Dle ohlasů výrobky návštěvníky zaujaly. 
Poděkování za časově náročnou a pracnou přípravu dárků 
patří zvláště pí vychovatelce Janě Zajícové a Jitce 
Lampové.  
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Kupovat pěkné knihy je radost  
Za velmi výhodné ceny nakoupila škola 15 knížek: Souhvězdí a znamení, Měsíc, Středověk, 
Kriminalistika, Medvědi, Ryby, Počasí, Elektřina, Vynálezy, Pouště, Hory, Přírodní katastrofy, 
Doby ledové, Hrady, Objevitelé a jejich výpravy. Knížka za 94,50 Kč. Jako bonus jsme dostali 
Ilustrovaný Slovník českého jazyka s CD. Koupili jsme další kvalitní programy pro ZŠ a pěkné 
didaktické hry pro MŠ i ZŠ.        Mgr. Jaroslav Vávra  
 

 
V sobotu 28. prosince 2013 se od 15.00 hod. v zasedačce obecního úřadu bude konat již       
15. ročník sokolského turnaje v dámě a šachu pro děti i dospělé.  
Tyto turnaje si našly své příznivce, a to jak v kategorii dětí, tak v kategorii dospělých, přičemž 
původně děti, dnes již jsou v kategorii dospělých a každý rok se objeví někteří noví účastníci. 
Turnaje jsou kromě benešovské kabelové televize též propagovány přes Jilemnickou sokolskou 

župu. Jezdí k nám pravidelně 
hráči ze Semil, Loukova i Čisté    
u Horek. Odtud přijela i úspěšná 
účastnice mistrovství republiky     
v dámě Nikola Šotolová nebo 
častý účastník turnaje Milan 
Havel, původem z Benešova – 
Hradišťat, vystudovaný jaderný 
fyzik, který když přišel poprvé, 
tak nesměle prohlásil, že šachy 
moc neumí, a celý turnaj 
následně vyhrál…  
Průměrná účast se tradičně drží 
kolem 6-9 dětí a podobně           
u dospělých, pokud přijde celá 
rodina, tak si mohou zahrát 

všichni.  
Turnaje probíhají v příjemném prostředí zasedačky obecního úřadu, o občerstvení se tradičně 
stará Pepa Hádek, který natočil i krátké videozáběry. Fotografie jsou na webových stránkách 
obce i v sokolské fotoknize.  
Tímto zveme každého, zejména děti a mládež k účasti na turnaji, vítáni jsou i začátečníci, celé 
rodiny… Dovolte, abych jménem TJ Sokol popřál všem spoluobčanům příjemné svátky vánoční 
i novoroční a vše nej…v roce 2014…     za TJ Sokol Ing. Jan Martinec  
 
 

 
 

Naše jednotka z kraje měsíce listopadu začala připravovat výjezdovou techniku na zimní provoz 
přezutím pneumatik, změřením chladicí směsi motorů proti zamrznutí a provedením kontroly 
zimních doplňků hasičů pro zásah v tomto období. Sedmého listopadu v ranních hodinách naše 
jednotka zasahovala v zatáčce za bysterským mostem u převráceného nákladního vozidla, 
které sjelo přední částí do vodního toku řeky Jizery. I s nákladem se převrátilo na bok. Vozidlo 
bylo naloženo součástkami pro automobilku ve Vrchlabí a pro následné vyproštění jeřábem 
musel být náklad pracně vyložen. Chtěl bych poděkovat zúčastněným členům jednotky za tento 
zásah a popřát Všem krásné prožití vánočních svátků.   P. Vlach, velitel jednotky 
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Tak jako každý rok chceme na tomto místě věnovat prostor k představení zimní a lyžařské 
nabídky v Benešově, každoročně pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty.  
Součástí vánočních svátků je pro mnohé lyžaře a turisty tradiční turistické setkání „Na Štěpána 
na Štěpánku“, které i letos proběhne 26. prosince na Turnovské chatě jako Memoriál Karla 
Kobra. Akci zajišťuje Klub českých turistů Benešov u Semil.  
Pro děti jsou připraveny sáňkařské závody ve Zvonici. Datum konání není předem dáno, čeká 
se na příznivé sněhové podmínky a první vhodný termín. Konání akce bude oznámeno             
v kabelové televizi, případně na plakátovacích plochách či ve škole. Sáňkařské závody jsou 
určeny dětem od předškolního věku do 15 let. Vhodné jsou pekáče, sáňky, boby (i skiboby).  
V únoru se koná další ročník závodu v běhu na lyžích Benešovská patnáctka – Memoriál Josefa 
Suchardy. Jako termín konání byla určena neděle 16. února 2014, ovšem vše opět bude 
záležet na sněhových podmínkách. Závod je vypsán klasickou technikou pro závodníky              
i příchozí na tratích 15 a 7,5 km. Zázemí závodu (přihlášky, vyhlášení) poskytne sportovní areál 
v Horním Benešově, start (od 10 hodin v půlminutových intervalech) proběhne na kopci             
u „Novotňáku“. Podrobnější informace budou zveřejněny v kabelové televizi, na vývěsních 
tabulích a na internetových stránkách www.benesovusemil.cz.  

Po celou zimu bude, v případě 
příznivých podmínek, průběžně 
probíhat údržba lyžařské stopy nad 
obcí prostřednictvím sněhového 
skútru TJ. Nástupní místa jsou 
pravidelně u Novotňáku a v oblasti 
Hořeňačky. Kromě tradičního okruhu 
přes Kocánky, Příkrý a Nouzov bude 
příležitostně upravována stopa         
k rozhledně U Borovice.  
Ještě v únoru proběhne Valná 
hromada Tělovýchovné jednoty. 
Místem konání po vzoru předchozích 

let bude hostinec Podmošnou. Kromě oficiální části bychom pro členy a příznivce TJ rádi opět 
připravili cestovatelskou besedu, chybět nebude drobné občerstvení. Jako termín konání byl 
stanoven pátek 21. února 2014.  
První březnová sobota je vyhrazena Krkonošské 70, které se pravidelně účastní minimálně dvě 
družstva TJ. Kromě mužů na 50 nebo 70 km jsou to veteráni, kteří budou na 25 km obhajovat 
loňské výborné třetí místo!  
Zima pro mnohé začíná vánočními svátky a končí Posledním mazáním. Příznivci lyžování se    
s lyžařskou sezónou mohou rozloučit na každoročním zájezdu do hor, který je připraven na 
sobotu 15. března. Více informací přinese únorové číslo Benešovských novin.  

Jirka Lukeš, TJ Benešov u Semil  
 

 
 
V naší obci Benešov se dříve konala spousta plesů a bálů - hasičský bál, sportovní ples, maškarní bál, 
včelařský bál a pár dalších. Bohužel, ta doba je už dávno pryč, zbyl nám už jen jeden, a to TURISTICKÝ 
BÁL, který se bude konat 15. února 2014. V okolních vsích však můžete plesat o 106 - 25. 1. SDH 
Škodějov, 25. 1. Myslivci Jesenný, 1. 2. ZŠ Loukov, 8. 2. SDH Loukov, 22. 3. SDH Rybnice. 
A teď se podíváme na samý vznik bálů a plesů v Čechách. Možná se zamyslíte nad tím, proč právě        
v zimním období se koná tolika plesů? Vysvětlení je velice jednoduché. Pro křesťanství jsou zimní 
měsíce obdobím mezi adventem a Velikonocemi, jimž předchází čtyřicetidenní půst. Zima také 
vyhovovala honoraci, která si rok rozdělila s ohledem na možnosti radovánek - na jaře svatby, v létě 
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cestování, na podzim hony. V zimě počasí nedovolovalo žádnou z těchto kratochvílí a šlechta se sjížděla 
do měst, aby se věnovala večeřím, tanci a ostatním zábavám v dobře vytopených sálech. A poněvadž 
ženy na podzim trpěly mužům hony, pak se zase ony rády prosazovaly na plesech, bálech či jiných akcí 
konaných na jaře, kde také při této příležitosti poprvé vyvedly své ratolesti do společnosti. V 19. století 
však neblaze prosluly kastovnictvím, to znamená přísným rozdělováním zámožných a chudých lidí. Měly 
výhradně německý ráz. Bály byly často maskované - maškarní. Buditelský význam měly české bály 
pořádané v Praze. Vznikly na základě soukromých zábav ochotnické společnosti u Kajetánů na Malé 
Straně v Praze zásluhou Josefa Kajetána Tyla. První veřejný český bál se konal na Starém městě          
v Praze v Konviktě v únoru 1840.  Na bálech se nejen tancovalo, nýbrž i zpívalo, recitovalo, konaly se 
různé vlastenecké produkce, ale hlavně: mluvilo se česky, což nebylo tenkrát v Čechách všeobecným 
zjevem. Jinak řečeno bály hrubě přesahovaly svou funkci taneční. Slavné byly bály umělecké, kam 
pronikala čeština. Velmi slavný byl „český bál v přestrojení" v r. 1848, který uspořádali přední čeští 
umělci a spisovatelé. Zásluhou organizace „Sokol" se české bály šíří po celé zemi (kostýmní plesy zvané 
"šibřinky"). V r. 1844 je český bál uspořádán i v Plzni. Místo slova "bál" se začíná užívat „ples". A od této 
doby se pořádají plesy v každém městě, v každé vísce, vždy s programem literárně kulturním vedle 
tanečního programu. Nastává všeobecný rozvoj nejen plesů, ale i národního života, právě za přispění 
plesů, možno říci, že i jimi dochází k zjemnění mravů. Tanec je jeden z nejstarších oborů umění, možná 
také uměním nejstarším. Pohybem vyjadřoval a sděloval člověk zážitky, přání, své city, pocity, plány… 
Konkrétně tak vyjadřoval pravěký člověk radost z úlovku, chuť k boji, obavy před osudem. V jeskyních 
severního Španělska i jinde se našly otisky nohou tančících pravěkých lidí, otisky svědčí o tom, že šlo     
o tance obřadní. 
Podobného rázu byly ve starém Řecku průvody na oslavu boha Dionýsa: tedy 
průvod bakchantek, satyrů, kteří bujným pohybem vyjadřovali radost z úrody. Od 
Řeků je jen krůček k Římanům, jen z Dionýsa se stal Bakchus. A ačkoli si 
postupem doby osvojili lidé i jiné druhy umění, tanec nezmizel, jen dostával jinou 
funkci. Vznikají tance kolové, řadové, panské, lidové... i hudba se jimi obohacuje. 
Bouřlivý rozvoj nastává v 19. století. V Rakousku vzniká valčík, v Čechách polka, 
v Polsku mazurek atd. Pořádají se taneční slavnosti, jimž se říká ples nebo také 
bál. Zvláště v českých dějinách 19. století mají svou nezastupitelnou funkci, 
kterou jim vtiskl jejich neúnavný organizátor Josef Kajetán Tyl.      
 

Valčík 
Pokud se vám zdá, že tento tanec je sice tradiční, ale nemá v sobě nic erotického, tak se mýlíte, zkuste 
si valčík prostě jen užít, není nutné být v něm mistr světa. Následně zjistíte, jak lehké máte tělo, jak vaše 
tělo, jemně v pase přitisknuté k partnerovi, postupně splývá s jeho tělem. Lehoučce se začínáte vznášet 
a rozpaluje vás každý letmý dotek a postupně zjišťujete, že už se nechcete odtrhnout, totéž cítí váš 
partner, a tak se při tanci lehce vznášíte nad zemí. 
Již za dob strohé a přísné společenské etikety bylo zvykem valčík tančit tak, že taneční pár byl velice 
blízko vedle sebe. Právě díky těmto přísným pravidlům tento tanec představoval ve své době jedinou 
možnost dotýkat se na veřejnosti svého partnera. Následně za pár let se valčík stal neodlučitelnou 
součástí svateb. Již pro svůj půvab, bohatou symboliku a historii. Waltz vznikl spojením valčíku              
s laendlerem, je „moderní“ a vznešenější obdobou valčíku. Atraktivní vlnění a rychlé změny v rychlosti 
těla přináší potěšení každému páru, je to smyslný a romantický tanec. 
 

Polka 
Tanec polky není sice již tak splývavým a povznášejícím tancem, zato se v něm skrývá živelnost            
a hravost. 
Když polka v 19. století vznikala, byli z ní lidé nadšení, protože končily časy rozněžnělé barokní               
a rokokové zámecké hudby a přišlo trochu něco „divočejšího“ a přístupného všem lidem, šířila se lidová 
píseň a vznikaly kroky polky. Když tančíte polku, lehce se vám točí hlava a nohy se pletou, lidé to 
připisovali zamilovanosti, avšak netušili, stejně jako dnes, že je to kouzlo daného lidové tance, proto také 
polka spojovala nejen těla, ale i duše. A tak se polka začala tančit na všech „věnečcích“, rozlučkách se 
svobodou, masopustech a bálech pro radost těla i duše. 
 

Tango 
Tanec předávaný po generace tanečníky tanga má svůj původ v brlozích a zapadlých uličkách                
v Argentině. Po více než 100 let byl považován za příliš nemravný pro taneční sály. Začátkem 19. století 
se po úpravách stal v Evropě módním. Překvapivě není těžké se tento tanec naučit. 
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Tango vyvolává žádost a touhu. Když střídáte pravidelně kroky pomalé a rychlé spolu s otáčkami, 
zjistíte, jak se navzájem vaše těla přetahují, i když je žena vedena, cítí partner, jak se snaží táhnout       
a přitahovat ho k sobě, ale zároveň díky postavení hlavy to vypadá, jako by se odtahovala. Právě proto 
vyvolává v partnerovi touhu, touhu zmocnit se jí a nepustit, žena cítí jistou přitažlivost a chce být 
součástí partnerovy žádostivé touhy, touží ho trápit a přitom milovat. Je to tak, smyslné tango je jistě 
milostnou předehrou a je korunou přitažlivosti. Tak příjemnou zábavu.                  Vláďa 
 
A ještě pár rad při koupi obleku 
Nakupování obleku nemusí být věda, i když to na první pohled tak vypadá. Stačí si pohlídat pár věcí. 
Stěžejní pro oblek je to, jak vám sedí v ramenou. Nic není důležitější. Pokud nechcete, aby váš oblek 
vyvolával vzpomínky na vašeho dědu, mělo by vám sako padnout jako ulité. Náramenice v tom případě 
výrazně nepřesahují rameno. V zásadě platí, že pokud si na sebe vezmete sako a nevypadáte v něm 
lépe než obyčejně, pak nemá cenu si ho kupovat. Pohlídejte si i průramek, laicky řečeno – díru na ruku. 
Pokud vás řeže, sako nebrat. Pokud je příliš široká, pak budete vypadat jako komik z 80. let. „V Česku 
často muži nosí příliš velká saka. Měli by si uvědomit, že v saku nechodí cvičit. Pokud vám sako sedí     
v ramenou, ale jinak na vás plandá, není většinou problém si ho nechat za pár stovek vypasovat. Taková 
služba dnes patří k nabídce i v běžné konfekci. Zásadní je i délka rukávů. Měl by vám koukat kousek 
manžety od košile. Pokud ale při zkoušení nemáte padnoucí košili, je vám tato rada k ničemu, a tak platí, 
že pokud rukáv přesahuje místo, kde se kloub palce potkává se zápěstím, pak je třeba ho zkrátit. Upravit 
se dá v případě potřeby i délka kalhot. Zkoušíte-li si sako naboso, sahá správně konec kalhot k zemi,         
v botách pak k podpatku. Pokud najdete dokonale padnoucí sako, vezměte si k němu rovnou dvoje 
kalhoty. Ty se opotřebují rychleji než vršek, který stejně po příchodu do kanceláře sundáte. Oceníte to    
i na cestách, kdy potřebujete vypadat po příjezdu na hotel vyžehleně. Zaplatíte tak ve finále za dva 
obleky mnohem nižší cenu, než kdybyste si je kupovali zvlášť. Při koupi obleku berte v potaz i svou 
postavu. Nevyrostli jste příliš do výšky? Zapomeňte na manžety u kalhot, zkracují nohy. Pokud 
potřebujete opticky prodloužit a zeštíhlit postavu, tak je ideální jeden knoflík u saka. Když k tomu přidáte 
proužky, bude z vás rázem čahoun. Kdo naopak potřebuje pár centimetrů z výšky ubrat, zvolí raději tři 
knoflíky. Pokud vaše profese vyžaduje nošení obleku každý den, měli byste jich mít ve skříni minimálně 
pět. 
Jakou mám konfekční velikost? 
Velikost obleku se odvíjí od obvodu vašeho hrudníku. Pokud jste vyrostli do standardní výšky, pak toto 
číslo vydělte dvěma. Muži nižší než 173 centimetrů mají zkrácenou velikost a dělí čtyřmi. Čahouni nad 
185 centimetrů naopak sahají po prodloužené velikosti a dělit nemusí nic. Číslování se ale u každého 
výrobce liší, a tak se zkoušení stejně nevyhnete.                                        Vláďa 
 
 

  
 

V celé naší krásné vlasti dosud není jasné, CO VLASTNĚ VŮBEC JE ORIENTÁLNÍ 
BŘIŠNÍ TANEC. Především jeho vznik je mnohem starší, než uvádí všechny prameny. 
Domnívám se, že jeho počátky vznikly už v jeskyních, kdy se ženy touto formou snažily 
získat muže a porazit konkurenci. Objevuje se ve všech starých kulturách, zejména 
sumerské, egyptské, řecké a římské. Je to tanec přírodní, zemitý, ženy se inspirovaly 
svou rolí zachovatelek rodu, přírodou a svou každodenní prací. Tančí se naboso, 
připouští se něco jako baleríny nebo sandály. Orientální tanec se převážně tancuje 
v zemích s muslimským obyvatelstvem. Islám ale přímý kontakt mužů se ženami 
zakazuje. Proto se v arabských zemích pořádají ženské párty, kde dívky vhodné ke 

vdavkám tančí před matkami nezadaných synů. Ty z tance odvozují sexuální a pracovní schopnosti 
tanečnic. Profesionální orientální tanečnice jsou v očích většiny arabských mužů neprovdatelné              
a bezcenné. Když se jim však podaří provdat za islámského muže, končí s profesionální kariérou. 
Většinou se orientální tanečnice v muslimských zemích stávají neprovdanými učitelkami orientálního 
tance. V ortodoxních muslimských zemích je provozování orientálního tance dokonce i v soukromí 
zakázáno jako věc naprosto se příčící islámu. Nicméně bohatí králové a šejkové si přivážejí pro svoji 
zábavu a potěšení tanečnice z Egypta, Evropy a Ameriky. Orientální tanec patří do restaurací, barů, na 
plesy, show apod. Měl by se provozovat v pozdních večerních hodinách - jako ostatně každý jiný 
erotický tanec.  
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Orientální tanec zahrnuje více druhů exotických tanců včetně břišního tance. Orientální tanec je erotický 
tanec, nemá žádné etické kodexy nebo normy. Etické kodexy jsou jistě vhodné pro etiku, náboženství,    
a další sociálně vědní disciplíny. Ale ne pro orientální tanec. Věřím, že s uvedením muzikálu Mata Hari    
v Česku i na Slovensku opět stoupne zájem o orientální břišní tanec jako erotický tanec na profi úrovni.  
Ženy, dívky, chcete se cítit jako orientální princezny? V tom případě je přímo pro Vás určena moje 
nabídka vyučování orientálního břišního tance, cena 150 Kč za jednu lekci (2x 45 minut). Aby se kurzy    
i semináře mohly rozjet, potřebuji získat minimálně 5 zájemkyň. Každopádně umím a dokážu svoje 
originální pojetí orientálního tance naučit i Vás.  

Yasmine Rowin (yasminer@seznam.cz, tel. 731 463 185) 
 

 
KČT Benešov u Semil přeje všem svým členům a ostatním občanům příjemné prožití svátků 
vánočních a úspěšné vykročení do Nového roku.  
 

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2014 přeje všem 
občanům naší obce Sbor dobrovolných hasičů Benešov u Semil. 
 

Zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ přejí všem občanům Benešova do nového roku radost, štěstí        
a zdraví. 
 

 
 
KČT Benešov zve všechny své členy na hvězdicový výstup „Na Štěpána na Štěpánku“, který se 
koná 26. 12. 2013 od 11 do 14 hodin na Turnovské chatě. Zváni jste i na výroční členskou 
schůzi 27. 12. 2013 od 17 hodin v hostinci Podmošnou u Michala. 
28. 12. 2013 nezapomeňte na 15. ročník sokolského turnaje v dámě a šachu pro děti i dospělé 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 
15. 2. 2014 si přijďte zatančit na Turistický bál! 
16. 2. 2014 se koná Benešovská patnáctka – Memoriál Josefa Suchardy. 
21. 2. 2014 je v plánu Valná hromada TJ v hostinci Podmošnou. 
V termínu od 20. - 23. února 2014 se uskuteční lyžařský přejezd Krušných hor (západní část). 
Propozice s přihláškami budou k dispozici na členské schůzi. 
 

 

 
Valašská falešná jitrnicová polévka 
Suroviny: 1/2 hrnku čočky, 1/4 hrnku středních krup, sádlo nebo slanina, 1,5 litru vody, 
majoránka, česnek, sůl a pepř 
Postup přípravy: Kroupy namočíme přes noc a uvaříme ve vodě. Zvlášť uvaříme čočku 

a propasírujeme. Protlak smícháme s vařenými kroupami a necháme přejít varem. Osolíme, opepříme, 
dochutíme majoránkou a česnekem. Omastíme sádlem nebo rozpuštěnou slaninou. 
 

Vaječné řízečky naší babičky 
Suroviny: 4 vejce, 4 lžíce strouhanky, olej, 2 cibule, kremžská hořčice, 50 g salámu, sůl a pepř, Příloha: 
topinky 
Postup přípravy: Na lívanečník kápneme do každé misky olej, rozehřejeme. Vsypeme po lžičce 
strouhanky. Poté do každého rozklepneme po jenom vajíčku. Žloutek propíchneme a mírně rozestřeme 
vidličkou. Navrch nasypeme krájenou cibuli, přidáme trochu hořčice, pepř a nakonec položíme kolečko 
salámu. Pak otočíme a opět posypeme strouhankou. Žloutek usmažíme jen napolo. Podáváme              
s topinkami. 
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