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Rozloučení
V den poslední turistické akce
v loňském roce – Na Štěpána na
Štěpánku – zemřel náš předseda
a spoluzakladatel tohoto setkání,
organizátor, výborný člověk,
Honza Mucha nositel „Veřejného
uznání za prospěšnou činnost
II. stupně s medailí“. Bude nám
všem moc chybět!
KČT Benešov u Semil

Ke vzpomínce se připojuje
i Tělovýchovná jednota Benešov,
kde Honza Mucha dlouhou dobu
působil
jako
člen
výboru,
spolehlivý pořadatel a pomocník
a v neposlední
řadě
jako
zastupitel
obce.
Honzo,
děkujeme!

Rozpočet obce
Zastupitelstvo obce na jednání 26. února 2015 projednalo návrh rozpočtu obce na rok
2015. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný ve výši 10.164.240,- Kč. Podrobný obsah
rozpočtu je možné zhlédnout na Obecním úřadu, úředních deskách obce (včetně
elektronické na stránkách www.benesovusemil.cz. Pro srovnání, rozpočet na rok 2014
byl navržen a schválen ve výši 9.523.300,- Kč. Skutečné plnění rozpočtu bylo v roce
2014 ve výši 11.560 tis. Kč na straně příjmové, resp. 10.720 tis. Kč na straně výdajové.
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Zprávy ze školy
Za Věrou Blažkovou
V sobotu 31. ledna 2015 zesnula po krátké nemoci ve věku osmdesáti let paní učitelka
Věra Blažková. Ze Semil byla nucena odejít, protože dala čtyřku vnučce pracovní
hrdinky. Měla v Semilech prakticky zákaz výkonu povolání. Trest se jí však, jak ona
sama říkala, změnil v benešovské škole ve výhru. Učila zde od září roku 1980 až do
starobního důchodu v červnu 1990, tedy přesně 10 let. (V té době byla ředitelkou školy
paní Dana Müllerová a od šk. roku 1988/89 paní Eva Kociánová.).
Pracuji ve školství už od r. 1979. Za tu dobu jsem poznal mnoho učitelů 1.-5. ročníku na
různých školách, ale nikdo z nich neovládal tak dobře všechny tři výchovy – tělesnou,
výtvarnou a hudební. Pověstné byly například její rozcvičky s hudbou. Děti si stouply
vedle lavic a začalo se. Hrála na klavír a děti v rytmu hudby cvičily. Její hudebněpohybové i organizační zkušenosti využili dokonce i na spartakiádách (zástupkyně
okresního náčelníka). Klavírní doprovody dovedně improvizovala, aniž by měla znalosti
základů harmonie. Měla to zkrátka v krvi. Velmi pěkně malovala. Dokázala s žáky
vytvářet estetické výtvarné práce i výrobky, děti její třídy hezky zpívaly a dobře cvičily.
Měla také velmi dobře promyšlenou matematiku a důsledně dbala na přesný logický
sled (algoritmus) jednotlivých postupných kroků, které děti dovedly ke správným
výsledkům. Podobně postupovala i v jiných předmětech. „Vždyť to je vlastně jen hra,“
říkala s oblibou, „a děti se jí musí naučit. Jinak matematiku nikdy dobře nepochopí.“
Byla přísnou, ale spravedlivou učitelkou.
Vždy se do benešovské školy ráda vracela a velmi si vážila toho, že škola nikdy
nezapomínala na své bývalé pracovníky. Jsem rád, že jsem s Věrou pět let učil. Bylo to
inspirativní setkání. Všichni jsme si jí vážili – děti, kolegové i rodičovská veřejnost. Čest
její památce!
Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel
školy

Zápis do mateřské školy
Uskuteční se ve čtvrtek 9. dubna 2015 od 9,30 – 11,30 hodin v herně mateřské školy
Benešov u Semil. Přijímány jsou děti po dosažení věku 3 let (k 1. 9. 2015). Jestliže
dítěti budou 3 roky např. koncem září, říjnu či v listopadu (mezním měsícem je
prosinec), je zapotřebí jejich přijetí projednat včas s ředitelem školy, ale je reálné je do
MŠ přijmout už od 1. 9. 2015 či v průběhu měsíce září. MŠ se naplňuje do počtu 28
dětí. Rodiče si mohou vyzvedávat už během února v MŠ zápisní list. Ti, kteří by
potřebovali přijmout do MŠ dítě (např. z důvodu zaměstnání), jež dosáhne věku 3 let
v počátečních měsících r. 2016, nám to co nejdříve oznámí.
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Protože v letošním roce odejde z MŠ 11 dětí, uvolňuje se nám kapacita k přijetí dětí
z okolních lokalit, které nemohou být umístěny v tamních mateřských školách např.
z kapacitních důvodů. Jsme ochotni tyto děti přijmout, pokud nebudeme mít naplněnou
kapacitu dětmi z Benešova. Školkovné se v naší MŠ nehradí, MŠ je otevřena od 6.30 –
16.00 hod.
Zápis do 1. ročníku s trochou historie
Dne 28. ledna 2015 se dostavilo k zápisu do naší školy 12 dětí. Zapsáno jich bylo
11 (6 dívek a 5 chlapců, jeden žák dostane pravděpodobně po rozhodnutí PPP Semily
a lékaře odklad). To je poměrně vysoký počet dětí. Dnes naši školu navštěvuje 31 žáků.
Čtyři páťáci odejdou. Jestliže nastoupí všech jedenáct dětí, budeme mít ve školním roce
2015/2016 celkem 38 žáků.
V ne tak vzdálené minulosti (šk. rok 1987/88) bylo jen ve 3. roč. 18 dětí (pí uč. Eva
Kociánová), ve 2. roč. 12 žáků (pí uč. Věra Blažková) a v 1. třídě 15 dětí (pí řed. Dana
Müllerová). Školu navštěvovalo ve třech ročnících 45 žáků (už 4. roč. chodil do
Loukova). Čtvrtý ročník byl opět zaveden ve šk. roce 1990/91 za pí řed. Ivy Novotné a
školu tehdy navštěvovalo 53 žáků. Ale už v r. 1994/95 chodilo do čtyř ročníků jen 22
žáků a učilo se v odděleních (1. a 2. roč. Mgr. Jitka Lampová, 3. a 4. roč. Mgr. Ivona
Novotná), což trvá dosud.
Potom se však počet dětí zase začal zvyšovat až na 40 žáků ve šk. r. 2000/2001 (řed.
Mgr. Anna Morávková). Za jejího působení byly sloučeny MŠ a ZŠ (2003). Pátý ročník
byl zaveden ve šk. r. 2011/2012, aby děti nemusely už do 5. třídy dojíždět do okolních
škol a aby na škole byly zastoupeny všechny ročníky národní školy (34 žáků, ředitel
Mgr. Jaroslav Vávra).
Předškoláci MŠ se připravují ve školní družině
Rozdíl mezi šestiletým a tříletým dítětem je v dovednostech propastný (manuální
zručnost, úroveň myšlení, rozvoj řeči, zpěv apod.). Doposud paní učitelky pracovaly
s dětmi výhradně v prostorách MŠ, ale nyní se chodí předškoláci před vycházkou každý
den připravovat na 1. ročník do školní družiny. Mají přece jen zajištěn větší klid, svou
roli sehrává i změna prostředí a pro děti „psychologická důležitost“ přípravy. Vždyť to
jsou už skoro školáci.
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Výborné výsledky našich žáků v Olympijském víceboji
Paní Mgr. Jitka Lampová absolvovala s dětmi naší školy SAZKA OLYMPIJSKÝ
VÍCEBOJ. Zúčastnilo se ho 30 žáků, ale ne všichni z důvodu absence splnili všech
osm povinných disciplín (1. skok do dálky z místa, 2. hluboký předklon, 3. běh na 500
m, 4. zkrácené sedy-lehy, 5. sprint na 60 m, 6. stoj na jedné noze se zavřenýma, 7.
člunkový běh, 8. hod basketbalovým míčem ze sedu). Podařilo se to 24 žákům. Ti
dostali Sportovní vysvědčení.
Předkládáme čtenářům výsledky nejlepších, v závorce je v procentech napsáno, kolik
svých vrstevníků z ČR ve stejné věkové kategorie porazili: Vladimír Reichl – 5. roč.: 1.
193 cm (98%), 2. 18 cm (99%), 3. 01:40,2 min (99%), 4. 50 opak. (77%), 5. 8,87 s
(99%), 6. 15 s (73%), 7. 12 s (98%), 8. 615 cm (99%); Natálie Bártová (4. roč.): 1. 180
cm (98%), 2. 11 cm (84%), 3. 02:03,2 min (94%), 4. 28 opak. (57%), 5. 10,97 s (86%),
6. 39 s (92%), 7. 21,2 s (18%), 8. 415 cm (86%); Jakub Reichl (2. roč.): 1. 177 cm
(99%), 2. 16 cm (99%), 3. 02:01,7 min (94%), 4. 52 opak. (91%), 5. 10,61 (92%), 6. 18 s
(87%), 7. 14,7 s (91%), 8. 400 cm (81%); Martin Bárta (2. roč.): 1. 155 cm (95%), 2. 9.
cm (90%), 3. 01:58,1 min (99%), 4. 30 opak. (80%), 5. 10, 65 s, 6. 3 s (18%), 7. 14,8 s
(96%), 8. 430 cm (98%); Jakub Mičulka (1. roč.): 1. 122 cm (74%), 2. 4 cm (54%), 3.
02:38,3 min (80%), 4. 20 opak. (63%), 5. 13,10 s (69%), 6. 8 s (60%), 7. 19 s (74%), 8.
314 cm (84%); Ema Frenclová (1. roč.): 1. 121 cm (83%), 2. 5 cm (59%), 3. 02:44,5
min (83%), 4. 25 opak. (83%), 5. 12,18 s (90%), 6. 9 s (75%), 7. 17,5 s (92%), 8. 290
cm (88%).
Protože jde o neformální rozvoj pohybových aktivit dětí, zaslouží si Mgr. Jitka Lampová
za dlouhodobé disciplín i jejich sumarizaci pro Český olympijský výbor upřímné
poděkování. Soutěž není povinná.
Z očekávaných akcí, novinky ve vybavení školy
5. března navštíví děti představení Pohádky z mléčné dráhy (KC Golf Semily). Na
Turnovský Štěk (19. března) letos pojedeme s pohádkou O Popelce. 26. března se
několik dětí zúčastní okresního kola Soutěže dětských recitátorů (ZŠ Dr. Fr. Lad.
Riegra Semily). Do školní družiny zakoupíme 30 židlí, staré dosluhují. Očekáváme
rovněž zásilku tří skříní na uložení dětského oblečení na TV, ale také zprovoznění
zabezpečovacího systému školy.
Jaroslav Vávra, ředitel ZŠ a MŠ
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Co nového v přírodě
Stopy ve sněhu
Únor bývá období, kdy v naši podhorské krajině dostaneme sněhovou nadílku, která
udělá radost především lyžařům. V tuto dobu se dostávají do přírody lidé, kteří si chtějí
užít bílou stopu a při vycházkách na lyžích se potkávají i se stopami zvěře. Především
na obnově, což je čerstvě napadlý sníh, je možné vidět detaily stop a přečíst si jejich
příběh.
Na sněhu je možné vidět stopu zajíce, který spokojeně hopká, anebo také běží, aby si
zachránil život. V tom případě jsou stopy zadních běhů (nohou) před předními. Můžeme
také zahlédnout stopy srnčího a určit, zda zvěř šla klidně nebo byla vyrušena a při
úprku dělala skoky až 3 metry dlouhé s roztaženými spárky. Nebo třeba stopu lišky,
která dělá stopu rovnou jako podle pravítka a v momentě, kdy narazí na kořist, je místo
zváleno a jsou patrné známky boje. Nechybí ani stopy malých a drobných zvířátek, jako
třeba veverek, myšic, bažantů, kun obecných a drobného ptactva. Ti všichni hledají
potravu, úkryt a snaží se přežít období nouze.

V minulosti, kdy byly lidé více spjati s přírodou, dokázali ze stop vyčíst příběhy zvířat
a jejich osudy. Stopování byla nejen zábava, ale i nutnost při ochraně stád a drůbeže,
na čemž byli lidé závislí, a pokud o ně přišli, neměli potravu, mléko, kožešiny, vejce a
často i teplo. V dnešní době je stopování zábava a my věříme, že i Vy jste se při
procházkách pěšky či na lyžích koukali po zemi, které zvířátko tam bylo před vámi.
Za KŽP Václav Špiroch
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Kalendář akcí
6. 3. 2015 Valná hromada TJ

Hostinec „Podmošnou“

TJ

6. 3. 2015 Beseda s cestovatelem

Hostinec „Podmošnou“

TJ

13. 3. 2015 Členská schůze SDH

zasedací místnost SDH

SDH

14. 3. 2015 Poslední mazání

Krkonoše

TJ, KČT

28. 3. 2015 Velikonoční turnaj ve stolním tenise

Restaurace Slunce

Sokol

3. 4. 2015 Velikonoční pletení pomlázek

sportovní areál

KKS

4. 4. 2015 Sběr železného šrotu

obec

SDH, OU

18. 4. 2015 Den Země aneb "Ukliďme si po sobě!" 8,30 hod před OU

KŽP/MS

24. 4. 2015 Zahájení jarní a letní turistické sezony

Choboteň

KČT

26. 4. 2015 Dětské sportovní odpoledne

Sportovní areál

TJ

30. 4. 2015 Pálení Čarodějnic

areál SDH v Podolí

SDH

okolí obce

KČT (Bambuča)

2. 5. 2015 Benešovský bloudil

Jizerská liga 2015
Družstva SDH Benešov se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu. Pro rok 2015
přinášíme rozpis regionální Jizerské ligy:












pátek 8. května
sobota 23. května
sobota 30. května
neděle 31. května
sobota 27. června
neděle 28. června
sobota 15. srpna
sobota 5. září
neděle 6. září
neděle 20. září
neděle 27. září

Krásná Ves
Kosmonosy
Mříčná
Libuň
Huť
Sychrov
Borovice
Jirkov
Dneboh
Koštálov
Benešov u S.

od 10 hod
od 10 hod
od 14 hod
od 10 hod
od 14 hod
od 10 hod
od 10 hod
od 14 hod
od 10 hod
od 10 hod
od 10 hod

Sbor dobrovolných hasičů
zve všechny své členy na
členskou schůzi, která
proběhne v pátek společně
s výborovou schůzí dne
13. března 2015 v hasičské
zbrojnici od 19,00.
Jste všichni srdečně zváni.

Dále máme v plánu se zúčastnit některých soutěží Extraligy Hasičské vzájemné
pojišťovny ČR v požárním útoku.
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Informace od turistů
KČT Benešov u Semil plynule navazuje na činnost z loňského roku.
Na členské schůzi KČT došlo k zvolení nového pětičlenného výboru a z něho vzešel
nový předseda (Jan Hubař) a místopředseda (Vladimír Plecháč).
Avšak jedno je pro náš klub výjimečné. Poprvé ve své historii jsme se účastnili
kandidatury do obecního zastupitelstva a výsledkem jsou čtyři místa v tomto úřadu,
z toho p. Radek Nesvadba na funkci místostarosty. Do voleb jsme šli s úkoly, které se
od samého začátku snažíme plnit. Jako jeden z podstatných úkolů je větší
samozásobení pitnou vodou z vlastních zdrojů a omezit tím průběžný nárůst ceny vody.
Je to úkol náročný, vyžadující spoustu času zabývající se prostudováním uzavřených
smluv, kontrolou pramenišť, bazénů a vodovodního řadu, vypracování studií jejich
údržby a další s tím související úkony. V současné době proběhly již tři schůzky na toto
téma, z toho jedna s pracovníkem SčVAKu. Budou následovat ještě další jednání a
průběžně budeme informovat, jaká bude situace. Je to běh na dlouhou trať.
V plánu činnosti na letošní rok máme uvedeno celkem 19 bodů zahrnující turistické a
kulturní akce, do kterých zapojujeme i mládež. Zbývá nám mnoho, co bychom chtěli
udělat, něco se bude dařit lépe, jiné půjde na svět obtížněji, ale snad vše zvládneme a
plán naší činnosti bude naplněn.
Jan
Hubař, KČT

Turistický bál a dětský karneval popáté
V sobotu 14. února 2015 se Restaurace Slunce opět stala místem konání odpoledního
dětského karnevalu a večerního turistického bálu pod taktovkou KČT Benešov u Semil.
Navzdory konkurenci v podobě řady dalších plesů v okolí zaznamenaly obě akce
vysokou návštěvu, když na dětský karneval dorazilo více než 90 dětí a spousta rodičů
a prarodičů a na večerní bál bylo přes sto padesát hostů. V obou případech se program
nesl ve víru tance a ve velice přátelské atmosféře plné dobré zábavy. Nechyběla dětská
ani dospělácká tombola, půlnoční slosování, dražba, různé soutěže a hry. Základem
úspěchu byla jako v předchozích letech ve výborné formě hrající kapela Oasa
Organizátoři tímto děkují všem zúčastněným za to, že přišli, za přízeň sponzorů, za
poskytnutí zázemí u Slunce, kapele a všem, co nějakým způsobem přispěli. Věříme, že
se Vám turistická zábava líbila a společně se těšíme na hojnou účast i příští rok.
Fotografie
z
karnevalu
www.facebook.com/CkBambuca

i

bálu

můžete

najít

na

stránkách

Jan Klikar, KČT (CK Bambuča)
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Akce TJ Sokol
XI. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenisu
TJ Sokol Benešov u Semil srdečně zve všechny zájemce i začínající hráče. Každý si
zahraje, vítáni jsou děti, diváci, fandové i rodinní příslušníci.






V sobotu 28.3.2015 od 9.00 hodin v restauraci „Slunce“ v Benešově
Kategorie: děti od 9.00 hod, dospělí od 10.00 hod
Hrací systém: ve skupinách, rozlosování před zahájením turnaje
Startovné se nevybírá, občerstvení vlastní, hraje se na 3 stolech.
Drobné ceny pro první 3 v každé kategorii

Výsledky XVI. ročníku „Vánočního turnaje“ v šachu a dámě,
pořádaného TJ Sokol Benešov u Semil v sobotu 27.12.2014 v zasedačce OÚ.
a) šachy děti
1. Hamáček Filip
2. Daniel Rypl

b) šachy dospělí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Milan Havel – Benešov
Jaroslav Novák – Benešov
Martin Hamáček – Rokycany
Michal Matura – Chuchelna
Pavel Rypl – Benešov
Miloš Bařinka – Benešov
Michal Bařinka – Benešov
Vojta Klikar – Benešov

c) dáma dospělých
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pavel Rypl – Benešov
Stanislav Drahný st. – Benešov
Petr Hochman – Semily
Štěpán Rypl – Benešov
Stanislav Drahný ml. – Benešov
Lucie Richterová – Jesenný

Pozvánka na stolní tenis
Již čtvrtým rokem nabízíme pro všechny
zájemce - děti i dospělé možnost zahrát si stolní
tenis a to každé pondělí a čtvrtek od 18-20 hodin
v restauraci Slunce - srdečně zvou TJ Sokol a
Míra Matěcha.

Turnaj tradičně proběhl v příjemném „rodinném prostředí“, poděkování patří obci za
poskytnutí zázemí s možností přípravy občerstvení, včetně sociálního zařízení.
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Pozvánky
VALNÁ HROMADA T.J. BENEŠOV
Dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Benešov u Semil,
která se koná v pátek 6. března 2015 od 17.00 hodin v Hostinci Podmošnou.
Program:
- Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2014
- Plán činnosti na rok 2015
- Různé, diskuze
Zváni jsou všichni členové i příznivci TJ. Pro všechny bude připraveno drobné
občerstvení.
Od 19 hodin následuje beseda s cestovatelem (P. Bičíková – Nepál, Horní Dolpo).

POSLEDNÍ MAZÁNÍ
Tělovýchovná jednota ve spolupráci s Klubem českých turistů Benešov u Semil Vás
srdečně zvou na tradiční rozloučení se zimní sezónou v sobotu 14. března 2015.
Cíl cesty – Horní Mísečky nebo Harrachov (setkání s Krakonošem) – bude upřesněno.
Odjezd autobusu v 7.30 z Podmošny směr Podolí – přes Hoření Benešov do Semil (cc
8.10 – náměstí) po zastávkách ČSAD. Cestou zpět (cca 16 hodin) je připraveno tradiční
občerstvení v některé z přilehlých restaurací.
Nezapomeňte – běžky, sjezdovky, prkna, saně, zbytek zimní nálady .

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
v neděli 25. dubna 2015 ve sportovním areálu
v Benešově.
Přijďte si vyzkoušet si různé disciplíny ve stylu atletického
víceboje.
Pro všechny děti od předškolního věku do 9. třídy ZŠ.
Všichni závodníci obdrží drobné ceny. Pro rodiče a diváky
je připraveno občerstvení.
Na shledanou se těší a všechny děti a rodiče srdečně zve
Tělovýchovná jednota Benešov u Semil.
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Komise kultury a sportu obce Benešov u Semil
srdečně zve děti i rodiče na

VELIKONOČNÍ PLETENÍ POMLÁZEK
v pátek 3. dubna 2015 v 17 hodin
ve sportovním areálu Benešov u Semil
Kluci se naučí plést pomlázku, dívky vyzkouší netradiční zdobení kraslic.
Proutky, hbité prsty a trpělivost s sebou (omezené množství proutků bude připraveno).
Přítomni budou i zkušení pletači, kteří Vám pomohou i předvedou různé techniky.
Drobné občerstvení zajištěno.

Vláďovy tipy
Kanadské kuře
Suroviny:
-

1 kuře nakrájené na porce (nebo kuřecí křidýlka), 1 šálek
nakrájené cibule, 1 šálek kečupu, 1 šálek vody, 2 lžičky soli,
2 lžičky worchestrové omáčky, ¼ šálku vinného octa, ½ šálku
hnědého cukru, 2 lžičky sušeného muškátového květu, 1 lžička
papriky

-

Příloha: chléb, rýže, brambory

Postup přípravy: Kousky kuřete promícháme se všemi uvedenými surovinami a dáme
uležet několik hodin. Pečeme při 180 - 200°C po dobu asi 1 hodiny. Během pečení
podléváme vodou a poléváme vypečenou šťávou.

Gulášová polévka z mletého masa
Čas přípravy: 35 minut
Ingredience: 500 g mletého masa (vepřové + hovězí), 1 středně velká cibule, 4 středně
velké brambory, 100 g zeleniny (mrkev, petržel, celer), 1 PL mleté papriky, mletý pepř,
mleté nové koření, mletý kmín, majoránka, tuk pod cibuli a do jíšky, 1 PL hladké mouky
(hodně vrchovatá), sůl

Benešovské noviny

11

Únor 2015

Postup
Na tuk dám cibulku jemně nakrájenou a smažím až je zlatá ale světlá. Přidám mleté
maso a restuji, až změní barvu a pustí šťávu, pak přidám zeleninu nastrouhanou na
hrubém struhadle. Ještě chvíli restuji a pak přidám mletou papriku, koření mimo
majoránku, a všechno osolím. Papriku nechám rozpustit v tuku a zaleji vodou nebo
vývarem. Přidám brambory nakrájené na menší kostky. Než se uvaří brambory, tak si
udělám z mouky a tuku světlou jíšku. Tuto opatrně dám do polévky a nechám 20 minut
provařit. Před koncem vaření přidám majoránku, popřípadě ještě dosolím. Kdo chce,
může přidat i trochu česneku ale není nutné.
Je to celkem rychlá verze gulášové polévky, protože mleté maso se nemusí tak dlouho
vařit jako kostky masa. Samozřejmě z konzervy je ještě rychlejší, ale není nad
čerstvé maso.

Vepřové maso marinované v zázvoru a petrželi
Chuť byla zajímavá, lehce pikantní, což způsobil zázvor, a trochu nakyslá jogurtem,
ve kterém se maso marinuje.
Ingredience (2 osoby:)
2 plátky vepřové kýty (300-400g dohromady), 1 kelímek bílého jogurtu, 1cm špalíček
zázvoru, hrstka nasekané petrželky, 5 větších žampionů, 1 lžíce sojové omáčky, 1
lžička cukru, máslo, kmín, pepř, sůl
Postup:
Zázvor si oloupeme a velmi najemno nakrájíme. V misce smícháme nasekaný jogurt se
zázvorem, petrželí, cukrem, sojovou omáčku, pepřem a solí. Plátky masa (kolem 1 cm)
lehce naklepeme a vložíme do marinády. Promícháme, aby marináda pokrývala
všechno maso. Necháme odležet v lednice kolem 2 hodin.
Na pánvi si rozehřejeme olej a vložíme na něj maso, které děláme z každé strany 5
minut. Během přípravy masa si připravíme přílohu. Žampiony překrojíme v půli a poté
nakrájíme na tenčí plátky. Vhodíme do pánve s rozpuštěným máslem. Posypeme
kmínem a pepřem. Restujeme zhruba 10 minut. Na závěr osolíme.
Můžeme podávat s bagetou či s několika opečenými bramborami.

Vychází v nákladu 350 výtisků,
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
Uzávěrka dalšího čísla bude 13. dubna 2015,
e-mail: lukes@benesovusemil.cz.
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