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V sobotu 4. září proběhl ve sportovním areálu v 

hořením Benešově další ročník Dětského 

sportovního odpoledne. Pořadatelé z TJ přeložili 

akci z původního jarního termínu z důvodu platné 

epidemiologické situace. I na začátku září museli 

vš ichn i  účas tn íc i  p ln i t  požadavky  na  

bezinfekčnost, ale na průběhu akce se to nijak 

významně nepodepsalo a děti si mohly svobodně 

a s radostí zasportovat. Sobotního odpoledne 

naplněného sportem se zúčastnilo celkem 42 dětí, 

převážně benešovských, zčásti přespolních.
Ve 14 hodin tak mohl být zahájen atletický 

víceboj spočívající ve sprintu na 50 metrů, skoku 

dalekém, trojskoku (snožmo), hodu míčkem a 

hodu míčem (obouruč). Děti v průběhu cca jedné 

hodiny absolvovali několik pokusů ze všech 

uvedených disciplín. Na závěr proběhly delší běhy 

na 100 až 500 metrů se společným startem dle 

jednotlivých věkových kategorií. Bohatá 

fotogalerie z průběhu odpoledne je zveřejněna 

na internetových stránkách obce.                
Na závěr byly všechny výkony obodovány 

sečteny a všichni zúčastnění dostali drobné věcné 

ceny (dle umístění) od pořadatelů a partnerů akce. 

Kromě pořádající TJ Benešov u Semil akci 

podpořila Obec Benešov, Jan Zounek a rodina 

Lampova, za což jim patří velký dík.
Všichni závodníci, rodiče, diváci i pořadatelé 

mohli po celou dobu využít drobné občerstvení 

připravené v kabinách sportovního areálu. Celé 

akci přálo počasí – bylo slunečno, teplo a bezvětří. 

Na závěr se všichni rozloučili s pozvánkou na 

další podzimní sportovní akce, především 

Benešovskou osmičku (sobota 2. října) a 

Benešovský maraton a půlmaraton Pojizeřím 

(sobota 9. října). 

              Těšíme se na shledanou v Benešově!
              Jiří Lukeš, TJ Benešov 

Vydařené sportovní odpoledne
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„Bylo krásné sobotní odpoledne…“, i tak by 

mohl začínat článek o naší již tradiční akci Vaření 

v kotlíku v hasičském areálu v Podolí. Opak byl ale 

pravdou. Od oběda jsme se všichni modlili, aby se 

Krakonoš smiloval, a vytváření dešťových mraků 

nechal na jindy. Vyplatilo se! Úderem čtvrté hodiny 

se mračna rozestoupila, a my si tak mohli užít 

odpoledne plné kulinářského umění a zábavy na 

plné obrátky. V letošním ročníku jsme hodili do hry 

ne zcela lehkou přípravu boršče. Od mnoha 

účastníků jsem před akcí slyšela, „to je moc 

složité“ a „to nebude žádná sranda ten boršč“,… 

ale co, uvařit v kotlíku není nikdy žádná sranda, a 

musím říct, že přes všechny obavy byly kotlíky 

plné výborné polévky!

Letošního ročníku se zúčastnilo devět týmů, 

mezi kuchařskými stálicemi přibyly i nové týmy a s 

vařením se všichni poprali velice dobře. Na 

uvaření toho nejlepšího boršče měli soutěžící tři a 

půl hodiny. Během vaření porovnávali síly v 

doplňkových soutěžích, za které si odnesli zdravé 

odměny pro sebe, i celý tým. Zasoutěžily si i děti, 

které se do areálu přišly podívat, a užily si s námi 

tak zábavné odpoledne. 

V 19:30 bylo veškeré vaření ukončeno, a nastal 

čas na nejpříjemnější část celého odpoledne - 

ochutnávání. Všichni diváci i soutěžící se před 

osmou sešli, aby ochutnali, co v kotlíkách navařili 

kuchaři. Jak tomu již bylo v loňském roce, tak i 

letos se vyhlašovaly dvě kategorie. První kategorií 

je cena veřejnosti. Každý, kdo přijde a ochutná, 

má právo jednoho hlasu. Cenu veřejnosti a něco 

dobrého k pití si v letošním roce odvezlo družstvo 

hasičů z Vysokého nad Jizerou. Druhou kategorií 

je cena odborné poroty, která pracovala v počtu 

pěti členů a prakticky jednohlasně se shodli na 

vítězi, který přebral soudek piva. Tím bylo 

družstvo ve složení Zuzka, Vláďa, Jirka a Katka. 

Vítězům gratulujeme a všem kuchařům a 

kuchařkám moc děkujeme za jejich účast, bez 

nich by tato akce neměla tu pravou chuť.

Po vyhodnocení nejlepšího boršče vystřídali 

kotlíky na parketě tanečníci, a do samého rána se 

tančilo a pilo. K tanci i poslechu nám zahráli kluci 

ze Škodějova, kdo na baru neochutnal 

benešovskou Fifinku, jako by tam nebyl, a snad si 

všichni užili odpoledne i večer plnými doušky. 

Všem zúčastněným ještě jednou díky a v příštím 

roce opět na viděnou.

Vařečkám zdar! 

Za SDH Benešov u Semil Veronika Slavíková

Vaření v kotlíku
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Jezdili jste v dětství do Krčkovic? Vypravujete 

své děti na začátku prázdnin s kufrem na tábor s 

trochou sentimentu či dokonce závisti? Tak to jste 

letos snad nezmeškali příležitost si vše zažít 

znovu. Byl tu po dvou letech opět retrotábor.

O víkendu, který předcházel příjezdu 

benešovských dětí, se nás sešlo ke třem desítkám 

škole odrostlých táborníků a tábornic. Opět na nás 

dýchla ta typická vůně lesa, písku a celt. 

Atmosféra toho krásného koutu Českého ráje nás 

v mžiku přenesla o dlouhé roky zpět, do dětství.

V rámci šlechtického klání Kosti, Humprechtu, 

Trosek a Valdštejnu na táborníky čekala řada her a 

soutěží. Již v pátek po příjezdu, zabydlení a 

večeři, jen co se trochu sešeřilo, vycházela 

jednotlivá družstva po stopě schovaných lístků s 

úkolem rozluštit z nich zašifrovanou zprávu. 

Návrat od Věžáku do tábora kaňonem prověřil 

odvahu a poskytl prostor pro strašidelnou 

představivost. Bobříka ale zvládli se ctí všichni. 

Táborák do pozdních nočních hodin ukončil až tón 

písně Watanay.

Sobota nabídla v koncentrovaném podání 

klasický táborový program. Ranní budíček, 

rozcvička, chleba s marmeládou a čaj v hangáru, 

uklízení a bodování stanů, služby od brutaru po 

kadiboudy. Nadšení, se kterým vše probíhalo, 

bylo radost pozorovat. Zdravá soutěživost mezi 

družstvy rozhodně nechyběla. Stejně tak ale i 

pohoda a dostatek prostoru pro přátelské 

popovídání a vzpomínání. Během dne jsme vařili 

vodu z vodojemu na čas, z ní pak zápolili o nejlepší 

čaj. Nechyběla tradiční vybíjená či kufr v hangáru. 

Posvačinová vycházka přes Čertoryji ke 

Kobosilovi zase vyzkoušela souhru v družstvech 

při slepecké hře lamaira a při potápění ponorek, 

mokrý trakař už byla taková švanda pro 

nejzdatnější. Sobotní táborák byl jako před dvěma 

lety návštěvní, tedy i pro ty, co nemohli přijet na 

celý víkend.

Hlídková etapová turistická orientační soutěž, 

zkráceně hetos, to byl jasný program na neděli. 

Trasa nás zavedla známými i neznámými 

cestičkami do okolí Vyskeře a cíl byl přímo u kaple 

sv. Anny na vršku tohoto významného 

orientačního bodu Českého ráje. Záludné 

dohledávky a úkoly po cestě a na stanovištích 

nakonec o něco málo lépe zvládla skupina tvořená 

paktem Kosti a Humprechtu. V konečném znění i 

díky tomu v letošním celotáborovém šlechtickém 

klání o pár bodů předčila parťáky z Trosek a 

Valdštějna. U nich, přes to všechno soutěživé 

špičkování, byste ovšem marně hledali projevy 

zklamání. Však to byl víkend jen pro nás, děti z 

tábora z let (dávno) minulých, a tak jsme si ho 

náležitě užili. Vzpomínky zůstanou dlouho poté, 

co vysypeme poslední písek z bot. No a známe se, 

v kufru písek zůstane až do dalšího retrotábora.

                                                         

                                                         Jan Klikar

Krčkovické retrotáboření

retrotáborníci roku 2021
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Nejednomu z nás z Benešova napravuje 

záda, ale i jako fyzioterapeutka pomáhala 

lyžařce Nikol Kučerové a objezdila s ní několik 

závodů po světě. Mezi její velké záliby patří 

cestování, turistika, skialpy a jídlo.

Ke konci května se Zuzka rozhodla obejít celou 

Českou republiku kolem hranic, a to úplně sama. 

Není to přeci jenom obvyklá věc, Zuzka má náš 

obdiv, a proto jsem se rozhodl ji vyzpovídat. 

Úvodem našeho rozhovoru bych chtěl  

pogratulovat k velkému úspěchu – zdolání 1939,9 

kilometrů pěšky. Je to neskutečné, žena s 9,5 

kilogramy na zádech, sama 55 dní pěšky. To nezní 

vůbec jako nějaká sranda.

Zuzko, jak vznikl nápad vydat se, na tak 

dlouhou trasu a jak dlouho ti trvala příprava?

Ráda cestuji pěšky, půl republiky už mám podél 

hranic prochozenou. A prostě jsem se takhle 24. 

prosince 2020 ráno vzbudila a věděla jsem, že chci 

v kuse obejít republiku. V ten samý okamžik jsem 

začala plánovat. Každý den jsem studovala mapu 

ČR a plánovala trasu. Příprava tedy trvala celkem 

6 měsíců.

Každý cestovatel si po pár kilometrech 

vzpomene, co zapomněl doma. Co jsi ty 

zapomněla doma?

Starosti. Jinak jsem spíš táhla věci navíc a 

postupně odhazovala.

Podělila by ses s námi o pár tvých vychytávek 

na tak to dlouhé treky? Co ti nesmí chybět v 

batohu?

Plastový talířek - zní to jako zbytečnost, ale pak 

mi ho všichni závidí. Tyvek - nepromokavá 

stavební plachta, nic neváží, zabere v batohu 

minimum místa, v případě potřeby z ní jde udělat 

přístřešek (Béda mi do ní udělal očka s provázky). 

Kšiltovka - nespálíte si obličej, nesvítí do očí a co 

ocení hlavně dámy, není poznat, že jste se pět dnů 

nemyly a nečesaly. Rum= rychlá univerzální 

medicína.

Pivo, paštiky, sušené maso, sýry… měla jsi 

na něco během cesty speciálně chuť? 

Kyselý...hodně jsem si ujížděla na Moravance, ale 

docela se v batohu pronese :-). Za cestu jsem 

snědla úctyhodných 31 tuňákových konzerv! A 

hádejte, na co jsem měla chuť hned druhý den po 

příchodu domů ... na tučňáka = to je můj 

dolnobenešovský výraz pro konzervu tuňáka.

V cestopisných knihách se o bolestech a 

puchýřích nepíše. Jak jsi na tom byla ty?

Strašně! A to hned od prvního dne, kdy mi 

přemrzly nohy. A pak už to bolelo každý den. 

Někdy více, někdy méně.

Jak si to vše zvládala po psychické i fyzické 

stránce? Není to přeci jenom jednoduché!

Psychicky v pohodě, vlastně mě to po celou dobu 

ohromně bavilo, ráno jsem vstávala a těšila se, co 

nového mě na cestě potká, provázela mě velká 

touha poznávat dál a dál. Fyzická stránka byla 

horší, od začátku mě pořád něco bolelo, a třeba 

každý den něco nového. To bylo na cestě asi 

nejhorší, vstřebávat ty každodenní bolesti.

Stal se ti na cestě nějaký zajímavý zážitek, 

který by stálo za to zmínit?

Stovky. V Bílých Karpatech na mě řval v noci 

jelen, a já si myslela, že je to medvěd a jde mě 

sežrat.

V Krušných horách si jdu takhle vesnicí, pět dnů 

nemytá a týpek, co ho míjím se zeptá, jestli nechci 

vysprchovat :-). Tak jsem řekla, že jo, a nechal mne 

u sebe se omýt. A dal mi i pivo na cestu!

V Opavě jsem se ráno nemohla dostat ze 

zamčeného tenisového areálu. Sice mi bylo při 

příchodu sděleno, že mám před odchodem z 

areálu oddělit klíče od zbytku, zamknout pokoj, 

klíče nechat na stolečku před, a pomocí ovladače 

otevřít bránu, zavřít bránu a ovladač hodit zvenčí 

do schránky. Bohužel se mi postup do druhého 

rána vykouřil z hlavy a já hodinu obcházela areál a 

hledala díru v plotě, než jsem se nějakým 

zázrakem na instrukce rozpomněla. Na Pradědu 

jsem odmítla polopenzi (snídaně byla od 8:00 a já 

vstávala v 6:00) a správce se naštval, a šel do 

kuchyně vyřídit, že když nechci polopenzi, tak ať 

nežeru vůbec. A bylo jasný, že budu bez večeře :-(. 

V Chebu jsem si spletla turistickou ubytovnu s 

pracovní a když se odpoledne začali vracet chlapi 

z fachu a popíjet, radši už jsem nešla ani na 

záchod.

Rozhovor se Zuzkou Polaneckou
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Točit 55 dní oblečení a ulehat do stejného 

spacáku to není žádná legrace. Máš nějakou 

vychytávku?

Mám speciálně na spaní ultralehké triko a 

kalhoty, které si opravdu šetřím jenom na to spaní. 

A občas mají v kempech pračku, takže jsem si 

mohla cestou i vyprat, nebo jsem přepírala v 

potoce. Mám super skvělej teplej spacák, 

lehoučkej a skladnej.

Jaká část republiky se ti nejvíce líbila nebo 

byla pro tebe nezapomenutelná?

Po důkladném prozkoumání všech pohraničních 

pohoří jsem zhodnotila, že nejkrásnější a 

nejzajímavější je Šumava. Dále mě ohromily Bílé 

Karpaty a při první příležitosti chci na kolo do 

Českého lesa.

                       Děkuji za rozhovor, Vláďa Plecháč                                              

Více informacích najdete na Zuzčině stránce    

                     www.zuzkajde.cz.

POZVÁNKA

na besedu ze Zuzkou Polaneckou 

o její cestě

v pátek 15.10. 2021 od 18:00 

v hostinci v Podmošně.

Jste srdečně zváni!

Letní prázdny jsou již za námi a doufám, že jste 
si je užili jak jen to počasí i čas dovolil. Někdo 
odpočíval, někdo hodně cestoval, a někdo 
navštívil naše letní kino na návsi. 

V sobotu 24. července ožila náves v rámci 
podvečerního posezení s letním kinem. Kino se do 
Benešova vrátilo po 35 letech a přesunulo se z 
hostince u Bachtíků přímo na náves. Podobné 
datum, jen o 99 let dříve zmiňuje i paní kronikářka 
Lenka Holubičková ve své knize Šest století v nás, 
kdy 21. 7. 1922 získal Benešov první 
kinematografickou licenci, která byla udělena 
panu Dr. Josefu Horákovi, a začala se tak psát 
historie kinematografie u nás v Benešově. 

Celou akci pro Vás uspořádal spolek Kulturníci 
ve spolupráci s kulturní komisí obce Benešov u 
Semil. Promítán byl film Občanský průkaz, který 
troufám si tvrdit, bavil malé i velké. A jak to všechno 
vlastně proběhlo? Nejprve jsme museli vyřídit 
formální část. Zaregistrovat naše Letní kino na 

návsi a stát se tak oficiálními provozovateli 
registrovaného kina, poté zakoupit filmovou licenci 
a obstarat techniku potřebnou k promítání.  
Dataprojektor nám zapůjčila obec Chuchelna, 
čímž patří paní starostce velké díky, putovní 
nafukovací plátno obřích rozměrů jsme si zajistili 
od kina Jitřenka v Semilech, hasiči zapůjčili 
ozvučení, a o zbytek už se postarala organizační 
četa, která vše připravila. Kulturníci se postarali o 
bohaté občerstvení během celého večera. Počasí 
nám i v tomto deštivém létě vyšlo na jedničku a 
mohli jsme si tak užít krásný červencový večer. 
Druhý termín promítání byl naplánován na pátek 
27. 8. 2021, spolu s promítáním pro děti. Počasí 
ale řeklo ne, a proto jsme byli nuceni promítání 
zrušit. Už se těšíme na další letní sezónu a určitě 
promítání minimálně jednou zopakujeme. 

Děkujeme všem, kteří přišli, a užili si s námi 
kulturu na návsi. 

                     Za Kulturníky Veronika Slavíková

V Benešově se promítalo - po 35 letech!
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Z činnosti TJ Sokol Benešov u Semil 
Tradiční pouťové oslavy a vzpomínkový akt 
se uskutečnily v neděli  4. července 2021.  
Od 16.00 hod. u pomníku mistra Jana Husa u 

hřbitova vzpomínkové vystoupení faráře pana 
Mlýnka z Jablonce s hudbou v podání kapely 
Semilská 12 a od 17.00 hod k tanci a poslechu 
hrála Semilská 12 v Restauraci Slunce při 
příležitosti konání tradiční pouti v Benešově u 
Semil.

Celý program se konal za příznivého počasí, 
bylo polojasno. Poutavé vystoupení pana faráře 
bylo proloženo vybranými skladbami v podání 
Semilské 12. Vše proběhlo jako každý rok velmi 
dobře. Počet návštěvníků byl tradičně kolem 35, 
většinou místních, ale i ze Semil a okolí.

Následoval přesun do restaurace, kde již 
tradičně proběhla druhá část programu – pouťové 
posezení s hudbou. Vystoupení Semilské 12 se 
zpěváky Jar. Křapkou, bylo aplaudováno. Přítomní 
účastníci využívali písničky i k tanci. Občerstvení 
pro muzikanty a zpěváky tentokráte připravili 
Kulturníci, včetně obsluhy při taneční zábavě. 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.

Turnaj v minikopané
již 23. ročník  se konal neděli  18. července 

2021 na sokolském letním hřišti.
Turnaj byl vydařený, fotbalová úroveň velmi 

dobrá. Herní čas byl 2x20 min. Hřiště bylo vzorně 
svépomocně připraveno - lajnování, sítě i 
praporky. Pozitivem bylo zapálení hráčů pro 
kvalitní kombinační hru. Den před turnajem bylo 
nutno vzhledem k silnému větru s deštěm posbírat 
velké množství větví a větviček z okolních lip. Tak 
jako vloni, většina hráčů byla místních, a proto se 
startovné nevybíralo. Občerstvení tradičně 
připravoval Pepa Hádek.

21. ročník běhu na Zlaté návrší – Letní 
lyžařovo trápení 

se konal v neděli 1.srpna 2021.
I přes vytrvalý déšť občas mírnější, občas 

silnější, v 8:00 vyběhli: místní Jirka Hloušek, 
Radek Hanuš z Lánova, Zdeněk Palán Z 
Harrachova, Matěj Hrouda z Jilemnice a Ivo 
Havlíček z Lánova. Tradiční účastníci Zuzana 

Polanecká a  Pepa Vejnar ze Sytové se pro 
vytrvalý déšť omluvili.          

Volba trati do cíle k Mohyle Hanče a Vrbaty je na 
každém závodníkovi, tentokráte všichni běželi 
klasickou trasu přes, Škodějov, Roprachtice, Horní 
Dušnici  a Rezek. 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 Hanče a 
Vrbaty měli běžci věci na převlečení a malé 
občerstvení a taktéž u Jilemnické boudy v 
doprovodných vozidlech. Celá akce je tradičně 
zajišťována ve spolupráce TJ Sokol a místní TJ. 
Hlavní servis na trati a doprovod zajišťovali: Marta 
Hádková, Pepa Hádek a Jan Martinec se svými 
vozidly.

                                   Za TJ Sokol Jan Martinec

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
turnaje v minikopané

1. Černí - body 4, skore 21:7
Flégr Jan, Hloušek Zdeněk, Kudrnáč Jiří, 

Budinský Patrik, Brož Patrik

2. Bílí - body 2, skore 14:13
Lukáš Koucký, Robin Valeš, 

Regimov Václav, Milan Frencl

3. Sokol Benešov - body 0, skore  7:22
Klikar Miloš, Klikar Milan, Zahradník Jakub, 

Karam Abbas, Idris Abbas, 
Michal Helikar, Martinec Jan st., 

pouťové oslavy
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PŘIJMEME PRACOVNÍKA NA POZICI STROJNÍKA MVE

NAŠE SPOLEČNOST HLEDÁ VHODNÉHO KANDIDÁTA PRO 
OBSAZENÍ VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA NA POZICI STROJNÍKA 

PRO PROVOZ MALÝCH VODNÍCH ELEKTRÁREN 

PRACOVIŠTĚ: MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY SEMILY

POŽADUJEME
·MANUÁLNÍ ZRUČNOST, SPOLEHLIVOST, VŠESTRANNOST, 

SAMOSTATNOST 
·ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY B

NABÍZÍME
·PRÁCI V HLAVNÍM PRACOVNÍM POMĚRU

·PESTROU NÁPLŇ PRÁCE
·DOBRÉ PLATOVÉ OHODNOCENÍ

·MOŽNOST ZAŠKOLENÍ I V JINÝCH PROFESÍCH 

BLIŽŠÍ INFORMACE PRO VÁŽNÉ UCHAZEČE POSKYTNEME NA 
TELEFONNÍM ČÍSLE 724 038 285

RELBY, s.r.o.

KČT ZVE na 

Podzimní výlet na Říp a do Žatce
16. října 2021

KČT Benešov u Semil Vás zve na výlet na 
mystickou horu Čechů Říp a do města chmele 
Žatce, kde se natáčela více než 100 českých 

a zahraničních filmů.

Odjezd: 
·6:30 – hřiště v Horním Benešově

·6:35 – u školy
·6:40 – Podolí

·6:50 – Podmošna
·7:00 – Semily

Návrat: cca ve 20 hodin
Cena: člen KČT – 100 Kč, nečlen – 150 Kč, 

děti do 15 let zdarma! 

Přihlášky s platbou odevzdat na OÚ, 
tel. 481 624 891

Vladimír Plecháč - pouze SMS 721 367 619

Podzimní sportovní pozvánky aneb 
Benešovský běžecký podzim

BENEŠOVSKÁ OSMIČKA
v sobotu 2. října 2021 ve sportovním areálu 

Benešov u Semil. Start dětských a žákovských 
kategorií od 13,30 hodin (50-1200 metrů ve 

sportovním areálu a na Hořenačce), start dorostu a 
dospělých v 15 hodin (2250 metrů dorost a ženy, 
8000 metrů muži, ženy a veteráni. Prezentace a 

přihlášky od 12,30 hodin na místě.

BENEŠOVSKÝ MARATON A PŮLMARATON
Pojizeřím

v sobotu 9. října 2021

v Benešově - Podmošnou. 
Silniční běh na maraton (42 km), půlmaraton 

(21 km) a 10 km se společným startem v 11.15h. 
Přihlášky online (do 30.9.2021 za snížené startovné) 

na www.benesovusemil.cz 
nebo před startem na místě (od 8 hodin).

POZVÁNKY

POZVÁNKY TJ SOKOL

Stolní tenis
I přes koronavirová omezení v letošním roce s 

malou přestávkou pokračovaly tréninky na sále ve 
Slunci, na které jsou zváni i všichni, co mají zájem, 

děti i dospělí.

Pozvání pro veřejnost a tréninky: každé úterý 
od 18:30 – 21:00

 Od října počítáme již se 6. ročníkem okresní 
soutěže čtyřčlenných družstev, kam jsme po roční 

koronavirové pauze opět přihlášeni.

Letos ještě připravujeme Turnaj v šachu a dámě 
pro děti i dospělé, v neděli 26. prosince 2021 
od 15:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Benešov Blues Night vol. 8 + křest nového CD
19. listopadu 2021 ve Slunci - zvou KULTURNÍCI 

KULTURNÍCI zvou na tradiční Turistický bál a dětský karneval

v sobotu 29. ledna 2022

sál Restaurace SLUNCE v Benešově u Semil

Rezervace i vstupenky - vše bude postupně upřesněno!

Dětský stanový tábor 
Krčkovice

5. - 16. července 2022

- SNAP CALL 

- THE PEANUTS + hosté
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obtížnost 6

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 6, lze řešit 

logickou cestou bez pomůcek (tj. i bez tužky a gumy 

nebo poznámek 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 165 znamená, 
že na první řádek v šestém sloupci patří č. 5).

Rizoto s houbami a se špenátem 

VLÁĎŮV TIP

Ingredience

25 g hub

50 g másla

1 cibule

1 stroužek česneku

200 g žampionů

200 g rýže

100 ml bílého vína

750 ml kuřecího vývaru

100 g špenátu

parmazán

Postup přípravy

Sušené houby zalijte hrnkem vody a přiveďte k varu. Seberte vzniklou pěnu, houby propláchněte, zalijte 

hrnkem čisté vody a deset minut povařte. Slijte je; tekutinu uchovejte a houby pokrájejte.

V kastrolu nebo hlubší velké pánvi rozehřejte máslo a osmahněte na něm doměkka cibuli a česnek; trvá 

to asi čtyři minuty. Pak přidejte žampiony a pět minut je míchejte. Vhoďte povařené sušené houby, vsypte 

ryž́ i a chvíli míchejte.

Vlijte víno, počkejte, až se odpaří, a pak přidejte vývar z hub a naběračku drůbežího vývaru. Míchejte. Až 

se všechna tekutina vsákne, přilijte další naběračku drůbežího vývaru a takto pokračujte až do chvíle, kdy 

bude ryž́ e uvařená al dente (měkká, ale pevná). Přimíchejte špenát a až zavadne, můžete podávat – třeba 

s trochou strouhaného parmazánu.

úloha s diagonálami

  5    3   

   3  9    

    6     

    8     

  9    1   

 2  4  6  8  

9    2    1

5    9    2

3    4    7
Nápověda: 449, 932, 653, 461, 112, 555, 425, 148, 164, 282, 472, 611, 
637, 487, 157, 251, 331, 323, 129, 181, 433, 921, 841, 593, 196, 586, 
416, 494, 236, 726, 827, 946, 876, 277, 834, 738, 978, 989, 317, 384.

Jelikož už nám začala sezóna hub máme tady pro vás tip, jak zpracovat 
sušené nebo čerstvé houby k  rizotu spolu se zdravým špenátem. 
Recept je rychlý a není vůbec časově náročný. Určitě vyzkoušejte a 
dobrou chuť!

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.

VÝHERCE  z minulého vydání:
Adélka Martincová - gratulujeme!

Výhra k vyzvednutí na Obecním úřadě.
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