
 
 
 
 

ročník VIII, číslo 5 10. července 2015 

 
Fotografie našich úspěšných sportovců – lehkoatletický trojboj (zleva) : Vladimír a Jakub Reichlovi, Anička 

Cellerová a Ema Frenclová. 

Zprávy ze školy 

VÝHLED ŠKOLY NA ROK 2015/2016 

Základní školu by mělo navštěvovat 39 dětí, mateřskou školu 25 dětí, ale počty jsou vždy 
„tutové“ až 1. září. Spojení tříd: 1. a 2. ročník (třídní učitelka Mgr. Jitka Lampová), 3. až 
5. ročník (třídní učitel Mgr. J. Vávra). Nadále u nás budou učit Ing. M. Matura a Ing. Jiří Čapka 
(stejné předměty). Paní vychovatelka bude učit PČ a VV. Budeme se snažit posílit výuku AJ 
(zvláště v 5. roč.), rozdělena musí být HV. Školní rok 2015/2016 zahájíme v úterý 1. září 2015 
v 8 hodin. Po programu ve třídách zhlédnou děti od 9 hod. pohádku v „Divadle Za komínem“.  
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SPLNĚN DLOUHODOBÝ PROJEKT „SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ“  

Od podzimu až do 10. června plnila s dětmi v TV a Pohybových hrách Mgr. Jitka Lampová tyto 
disciplíny (dvě kola – podzimní a jarní): běh na 60 m a 500 m, člunkový běh, skok z místa, stoj 
na jedné se zavřenýma očima (přetěžká disciplína), hod míčem ze sedu, hluboký předklon a sedy 
– lehy. Jednalo se o organizačně i administrativně náročný projekt, který splnilo 30 žáků. 
Doplňuje vhodně lehkoatletický trojboj a nepochybně přispívá k fyzickému rozvoji žáků.   

OKRESNÍ KOLO LEHKOATLETICKÉHO TROJBOJE  

Čtyři děti postupující z okrsku závodily dne 3. 6. v Turnově (běh na 50 m, dálka, kriketový 
míček). Kategorie 5. roč. – 1. Vladimír Reichl (7, 37 s, 448 cm, 43,59 m); 2. roč. –   
2. Jakub Reichl (8,55 s, 336 cm, 30,32 m), 1. roč. – 3.  Ema Frenclová (9,06 s,  
302 cm, 11,20 m), 7. Anna Cellerová (9,58 s, 281 cm, 14,33 m). Získaly tedy 3 medaile z 30 a 
7. místo. Blahopřejeme! Soutěžilo 28 škol, jejichž žáci postoupili z okrskových klání. Počet 
medailí: 1. ZŠ Jilemnice, Komenského – 5, 2. ZŠ Benešov u Semil – 3 (1, 1, 1), 3. Lomnice nad 
Popelkou – 3 (0, 1, 2). Je to vynikající úspěch naší školy. Poděkování za vedení dětí si zaslouží 
Jitka Lampová a Michal Matura.  

KRAJSKÉ KOLO LEHKOATLETICKÉHO TROJBOJE (Turnov, 3 děti, 17. 6.) 

Kategorie 5. roč.: 1. Vladimír Reichl       (50 m - 7, 42 s, dálka  455 cm, míček 44,15 m). 
Kategorie 2. roč.: 3. Jakub Reichl (8,71 s, 332   cm, 29,95 m). Kategorie 1. roč.: 10. skončila  
Ema Frenclová, která třikrát přešlápla ve skoku do dálky a nezapočítal se jí žádný pokus. 
Smůla. Také v krajském kole jsme tedy obstáli na výbornou. Vladimír Reichl obhájil své loňské 
prvenství a Jakub Reichl se posunul o příčku výš. Také 10. místo Emy Frenclové je lepší než 
loňské 12. Štěpána Livara. Školy podle počtu medailí:  1. ZŠ Jilemnice Komenského – 2,2,0; 2. 
ZŠ Přepeře - 1,1,0; 3. místo: ZŠ Benešov, ZŠ Rovensko, ZŠ Cvikov – 1,0,1; 4. ZŠ Roztoky a ZŠ 
Stráž pod Ralskem – 0,2,0. Krajského kola se zúčastnilo 40 škol Libereckého kraje. Za trvalou 
přípravu dětí a péči o jejich sportovní růst patří velké poděkování pí Mgr. Jitce Lampové. 
Ta měla určitě radost ze tří pohárů, které benešovská škola získala za tři první místa třídních 
kolektivů (průměr bodů na žáka) v těchto kategoriích: 1. třída, 2. třída a 3. třída. Pátá třída 
skončila na 2. místě a 4. na 12. místě.   

Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Turnov nám za výborné sportovní 
výsledky v soutěži třídních kolektivů dala poukázku v hodnotě 1000 Kč na sportovní zboží, 
které si budeme moci zakoupit dle vlastního výběru v prodejně HOKOF Turnov.  

V soutěži jednotlivců i třídních kolektivů jsme také v rámci kraje dosáhli historického úspěchu. 
Jeho opakování bude nepochybně velmi těžké, ale kdoví. Mnohokrát v minulosti se mi zdálo, že 
něco nelze překonat – a překonalo se.   
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OHLÉDNUTÍ ZA DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM A AKADEMIÍ  

Ráno 2. června přijeli protagonisté divadelního představení „Staré pověsti české“, herci Eva 
Hrušková a Jan Přeučil. První slova Jana Přeučila: „Tady je dobrý vzduch.“ Hlediště pro děti 
čekalo na návštěvníky a herci se svým synem začali hned připravovat „jeviště“. Oba manželé 
používali mikroporty, syn je nazvučil. Paní Eva Hrušková byla velmi příjemná, rovněž tak pan 
Jan Přeučil. Charakterizovala ho nesmírná slušnost a pokora. Zkrátka, stará škola. Jak milé se 
s ní setkat. Paní Evu očividně dojala „Píseň vandráka“ z pohádky Popelka, kterou zpíval Jan 
Tříska. Naučily se ji i naši hosté ze Semil. Zazněly také písně „Jedno zrnko popela“ a „Přestalo 
se slunce smát“. Vše z pera skladatele Angelo Michajlova a textaře Ivo Fišera.      

Představení zhlédlo 92 dětí (z MŠ 24, ze ZŠ 29 a 39 druháků ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra Semily). 
S pedagogy a dospělými celkem 102 diváků. Pan L. Kroupa pořídil z celého představení záznam, 
který je umístěn na stránkách obce. Děkujeme. Za spolupráci při zajištění technického zázemí 
děkujeme p. starostovi D. Lampovi, p. L. Maturovi ml. a SDH za zápůjčku halogenové lampy. 
Z úspěchu představení jsme měli radost.     

 
Jan Přeučil, Nikola Slabá, Jan Čonka,  Zdislava Svobodová a Eva Hrušková.   

Odpoledne se v tělocvičně školy uskutečnila už IV. Školní akademie. Příjemné byly zpívané 
pohádky Jany Turkové (O Smolíčkovi, O perníkové chaloupce, O veliké řepě, děti MŠ – Nácvik 
R. Pikorová, J. Heřmanová a J. Vávra), jakož i tanec MŠ na lidové písně (I. Kulichová). Sbor pro 
občanské záležitosti a učitelky MŠ se dárky rozloučily s předškoláky. Následoval tanec „Slepá 
bába jede“ (ZŠ, I. Kulichová), divadlo v AJ „O perníkové chaloupce“ (scénář v AJ a překlad 
českého textu písně M. Matura, píseň J. Vávra).  

Po rozloučení s žáky 5. ročníků zakončilo akademii společné cvičení dětí 1. – 5. ročníků nazvané 
„Z hodin tělocviku“ (J. Lampová). Mělo opět výbornou úroveň.  
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DALŠÍ AKCE  

23. 4. – 30. 4. Děti ZŠ vyrobily na Den matek keramická srdíčka (s paní ředitelkou Mgr. Janou 
Pavlatovou) a ozdobily porcelánové hrníčky (s Janou Zajícovou).  

30. 4. Čarodějnice: Nevím, jak to hasiči dělají, ale v nejistém počasí bylo „hezké“ večerní 
zajištěno“, ačkoliv do rána sprchlo. Program byl tradičně velmi pěkný, organizace a účast dobrá. 
Proto není překvapivé, že do Podolí přijíždí řada Semiláků i návštěvníků z okolních obcí. 
Výsledky Soutěže o nejlepší čarodějnici: 1. Vladimír Reichl (5. roč.), 2. Tereza Mašková 
(2. roč.), 3. Viktorie Reichlová (MŠ). Taneční kroužek ZŠ (ved. Mgr. I. Kulichová) si zaslouží 
pochvalu za pořad „Slepá bába jede“.  

Týž den děti ZŠ zhlédly ve škole film „Nepřítelem osudu“ o plk. Františku Truhlářovi, 
lomnickém rodákovi a letci RAF.  

Získali jsme 7 medailí v soutěži Požární ochrana očima dětí: Kategorie MŠ 1 (nejmladší děti) – 
1. Klára Vyskočilová, 2. Viktorie Kučerová, 3. Světlana Svobodová (absolutní úspěch); 
kategorie MŠ 2 (mladší děti MŠ) – 3. Rozálie Reichlová; kategorie ZŠ 1 – 1. Jakub Vyskočil, 2. 
Kateřina Litenová (oba 2. roč.), 3. Zdislava Svobodová (1. roč., absolutní úspěch).  

Výtvarné práce na Čarodějnice a požární soutěž s dětmi vypracovaly R. Pikorová, J. Heřmanová 
a J. Zajícová.  

Sehnali jsme 40 podpisů pro sira Nicholase Wintona (na udělení Nobelovy ceny).  

6. 5. jsme poděkovali MŠ za hezký pořad ke Dni matek.  

13. 5. Na žluté kytičky proti rakovině jsme vybrali 1080 Kč.  

14. 5. se přihlásilo 6 dětí do sborů Sedmikráska a Čekanky (nábor prováděl V. Brádle).  

20. 5. jsme byli na školním výletě (MŠ – Zoo Dvůr Králové, ZŠ – zámek Kuks).  

26. 5. se uskutečnila poslední návštěva Solné jeskyně Semily (děti MŠ).  

Týž den přišly výsledky testů žáků „Stonožka“ (SCIO, 3. roč., zařadili jsme se mezi 10% 
nejúspěšnějších škol, tř. uč. J. Vávra).  

3. 6. Tradiční opékání vuřtů ve školní družině proběhlo v Chobotni.  

8. 6. realizovala náborový koncert ZUŠ Semily pro žáky MŠ, 1. a 2. ročníku (třída J. Lampové). 
Účinkovali: Mirka Jeřábková (housle), Petr Ochman (akordeon), Pavla Bartoňová (příčná flétna), 
Martin Farský (trubka a bubny), Jan Vávra (klarinet, saxofon) a Jiří Kurfiřt (průvodní slovo).  

9. 6. Největšího vzdělávacího pořadu v ČR Planeta země 3000 na téma „Východní Afrika - 
kolébka lidstva" s protagonistou Adamem Lelkem, známým z cestopisného pořadu ČT 2 
„Dobrodruh“, se zúčastnilo 11 žáků 3. – 5. ročníku.  
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STOLY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ DOSTANOU NOVÉ DESKY (prázdniny 2015) 

Ve školní jídelně máme třináct stolů různých velikostí pokrytých igelitovými ubrusy. Jejich 
obměňování není zadarmo. Ubrusy nahradí nové desky stolů. Dodá nám je sponzorsky firma 
POLYFORM Semily. Počítáme rovněž s tím, že nohy stolů natře p. Jiří Hadač (konec července, 
počátek srpna), čímž se výrazně zlepší jejich vzhled. Zaměstnanci obce odejmou staré desky a po 
nátěru noh stolu a podsad připevní nové. Za příkladnou osobní iniciativu si zaslouží upřímné 
poděkování pí Dana Semecká – Cellerová, jež na základě článku ve Školním časopise iniciovala 
sponzorství firmy.      

Přeji všem žákům a pracovníkům školy, ale také jejich rodičům, prarodičům, pracovníkům  OÚ a 
všem Benešovanům hezké prázdniny a příjemné dovolené.  

Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy   

Turistické události 

Otevření turistické sezony proběhlo 24. dubna v Chobotni .Účast byla nad očekávání hojná, 
špekáčků písní i piva bylo dosti. Tak se nám to líbilo, že jsme se dohodli, že to budeme každý 
poslední pátek v měsíci opakovat a je tu další tradice. Nejvíce byla spokojena Dejzina  (pes) 
v nestřeženém okamžiku snědla 15 špekáčku. To doufám nebude tradice. 

Jarní výlet se uskutečnil v sobotu 9. května za slunečného počasí. U kabin sportovního areálu už 
čekalo spousta nedočkavců. Nebylo na co čekat, protože předpovědi počasí nebyly dobré, a tak 
jsme vyrazili na cestu. První soutěž byla na pomezí Nouzova a Benešova, byla to soutěž ve 
skákání v pytli, do které se zapojili i rodiče dětí. Cestou jsme si užili spoustu srandy, bonbonů a 
soutěží. Opékání špekáčku u ohně v Chobotni zakončilo vydařený výlet. 

V úterý 26.5 jsme uskutečnili 1. turistickou brigádu na dříví do Chobotně.  Pěkně jsme si v tom 
svahu mákli. Nakonec toho byla pěkná fůra dřeva. Děkujeme Honzovi Hubařovi za dřevo a 
Břetikovi Hudskému. 

Plánované posezení u táboráku v Chobotni se poprvé konalo v pátek 29. 5. 2015. I přes mírnou 
dešťovou přeháňku se nás sešlo 20 příznivců. Písněmi a opékáním špekáčků se večer zpříjemnil 
a tímto zveme i na další posezení, která se konají v Chobotni vždy 26. 6., 31. 7. a 28. 8. K ohni 
přijďte posedět i v sobotu 12. 9. s účastníky soutěže „JEN POČKEJ VLKU“. 

Ve dnech 4. – 7. 6. 2015 se uskutečnila cykloturistická akce „cykloKrčkovice 2015“. Z velké 
většiny zaplněný tábor byl v letošním roce doprovázen mimořádně krásným počasím, které 
umožnilo koupání v místních rybnících a i večerní posezení s kytarou u táboráku. 

Snad nám to vyjde i v příštím roce … ! 

POZOR SLEDUJTE NÁS NA NOVÉM WEBU  http://www.kctbenesovusemil.cz/. 

Honza Hubař, Vláďa Plecháč 
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Co nového v přírodě 

Poslední dobou mě kontaktují obyvatelé Benešova a okolních vesnic a ptají se, co mají dělat, 
když najdou opuštěné srnče nebo jiné zvířátko.   

Lidé v domnění opuštěnosti mláďat srnčata vezmou domů. Bohužel netuší, že některé druhy 
savců nechávají mláďata na místě a sami zpovzdálí sledují, co se kolem nich děje. Je to vlastně 
ochrana samotných mláďat. Srn, kun či zajíců, ke kterým se matky vrací jen v době krmení. 
Proto nesahejte na mláďata savců, které v přírodě najdete. Jsou sice krásná, roztomilá, ale díky 
lidskému pachu by se k nim máma nevrátila a ona by uhynula hladem, a to jistě nikdo z nás 
nechce.  

Někdy je však zásah člověka na místě. Zpravidla, když najdete mládě evidentně zraněné či 
nemocné. I k takovým případům jsem přivolán. Jednalo se například o srnče zraněné rotační 
sekačkou nebo o srnu sraženou vozidlem. V takovém případě mne kontaktujte na telefonním 
čísle 605 176 535.  

Věřím, že je v zájmu všech ochrana přírody a krajiny.  

Václav Špiroch 
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Zprávy od hasičů 

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2015 

Dne 30. 4. 2015 se v Hasičském areálu v Podolí konalo tradiční pálení čarodějnic. Jako každý 
rok ani letos na jubilejním desátém ročníku nechyběl bohatý program v podobě tanečních 
vystoupení. Jako první se nám představily děti ze ZŠ Benešov u Semil pod vedením paní 
Kulichové. Představili se nám i benešovské ženy se svým Famme fatale grand finale 2015 a na 
závěr Benešovská galerka pod taktovkou paní Kučerové. Shlédli jsme ohňostroj, zapálili vatru a 
rodiče s dětmi měli možnost si opéct špekáčky, které k pálení čarodějnic neodmyslitelně patří. 
Kdo měl chuť, mohl zbytek čarodějného večera protancovat na tanečním parketu. 

  

DĚTSKÉ ODPOLEDNE V AREÁLU PODOLÍ 

Kdo se v neděli 24. května vypravil do hasičského areálu v Podolí, určitě nelitoval. Sbor 
dobrovolných hasičů s předstihem připravil pro děti k jejich svátku hasičsko-zábavné odpoledne. 

Areál se návštěvníkům otevřel v neděli 24. května od 14 hodin. Program plný her, masek, zábavy 
a ukázek HZS Libereckého kraje, které si děti mohly samy vyzkoušet, trval až do 17 hodin. 
Na děti tu vedle nejrůznějších soutěží čekaly drobné odměny, obří bublifuk a také vodní 
skluzavka, která se i v nepříliš příznivém počasí hojně využívala. Největší atrakcí se ale 
bezpochyby stala zvedací plošina, se kterou přijela jednotka HZS Libereckého kraje ze Semil. 
Nechybělo ani zajímavé výtvarné tvoření, hudba pro děti a občerstvení pro všechny návštěvníky.  

S vyšším počtem účastníků než jsme předpokládali, hodnotíme Dětský den jako vydařený.  
Všem děkujeme za účast a těšíme se příště. 

SDH Benešov u Semil 
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EXTRALIGA HASIČSKÉ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY V POŽÁRNÍM 
ÚTOKU 

• neděle 23. srpna 2015 od 9,30 hodin, Hasičský areál Podolí  

• soutěž v požárním útoku Extraligy HVP 

Budou zde k vidění nejlepší týmy z celé české republiky  

K sobotnímu večeru 22. srpna 2015 bude v areálu Podolí připravena zábava a bohaté 
občerstvení po celou dobu akce 

Těšíme se na Vaši návštěvu SDH Benešov u Semil 

 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V HASIČSKÉM AREÁLU V PODOLÍ 
VAŘÍME V KOTLÍKU – SOUBOJ TÝMŮ 

Poslední prázdninový víkend se uskuteční první ročník týmové soutěže Vaření v kotlíku 

Zúčastnit se může každý, kdo chce předvést své kulinářské umění a odtajnit tak co skrývá doma 
pod pokličkou. 

Bližší informace budou zveřejněny na stránkách sdhbenesovusemil.estranky.cz, na plakátech a 
kabelové televizi. 

Kalendář akcí 

27. červen - 
11. červenec  Dětský tábor Krčkovice Krčkovice TJ 

2. - 6. červenec  Cyklo zájezd Jižní Morava Jižní Morava KČT 
5. červenec  Pietní akt u pomníku Mistra J.Husa Restaurace Sokol 
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a Poutní posezení Slunce 

9. - 12. červenec  Cyklovýlet ženy Zájezd KČT 
18. červenec  Turnaj v malé kopané hřiště  Sokol 

červenec  Dvoudenní putování po horách region SDH 

2. srpen  Běh na Benešov - Zlaté návrší sportovní 
areál, region TJ, Sokol 

srpen  Turnaj v malém vodním pólu Hádkovi Sokol 

23. srpen  Extraliga ČR v požárním sportu areál SDH 
v Podolí SDH 

22. - 29. srpen  Na kolech jihočeským krajem Zájezd KČT 

12. září  Jen počkej vlku! sportovní 
areál KČT (Bambuča) 

TJ Benešov 

Dětské sportovní odpoledne 

V neděli 26. dubna proběhl ve sportovním areálu další ročník sportovního odpoledne. Po vzoru 
předchozích let mělo podobu atletického víceboje, při kterém se děti všech věkových kategorií 
(od předškolních po 9. třídu) mohly vyzkoušet vybrané lehkoatletické disciplíny: sprint na 
50 metrů, skok do dálky, hod míčkem, trojskok (snožmo), vrh medicinbalem a závěrečný běh na 
100 až 500 metrů. Započítával se vždy nejlepší výkon v každé disciplíně a výsledné hodnocení 
bylo dáno celkovým bodovým součtem po vzoru atletického víceboje. 

43 zúčastněných dětí předvádělo výborné výkony doplněné velkou bojovnosti. Pro některé byly 
uvedené disciplíny novou zkušeností. Ukázala se i dobrá práce s dětmi v benešovské škole. Děti 
byly rozděleno na kategorie: předškolní děti, 1. a 2. třída, 3 a 4. třída, 5. a 6. třída, 7. až 9. třída, 
vždy zvlášť chlapci a dívky. Nejpočetněji byly zastoupeny předškolní děti a první stupeň ZŠ. 

Ocenění zaslouží všichni zúčastnění, kteří dostali od pořádající Tělovýchovné jednoty drobné 
věcné ceny a občerstvení.  

  

Benešovské noviny 9 Červen 2015 



Sportovní pozvánky 

TJ Sokol Benešov u Semil pořádá již 17. ročník 

POUŤOVÉHO TURNAJE V MINIKOPANÉ 
• Datum konání: sobota 18. července 2015 
• Místo konání: sportovní areál Sokola Benešov v hořením Benešově - travnaté hřiště 
• Zahájení: 8.30 – 9.00 hod. losování, v 9.00 hod. zahájení turnaje 
• Startovné: 300,-Kč za celé družstvo – bude použito na ceny a občerstvení 
• Pořadatelé: Ing. Jan Martinec, tel. 705 228 042, Josef Hádek, tel. 481 621 847 
• Přihlášky: písemně se zaplacením startovného a soupiskou hráčů včetně označení 

kapitána družstva. Nejpozději do středy 15. 7. 2015 u kteréhokoliv uvedeného 
pořadatele. 

Technická ustanovení: 

a) hraje se podle pravidel malé kopané 
b) rozhodčího deleguje poražené družstvo, rozhodčí má vždy pravdu, může vylučovat 

obdobně jako v hokeji (na 1-2 minuty) 
c) počet hráčů je 4 v poli a 1 brankář 
d) systém soutěže bude určen podle počtu přihlášených družstev 
e) střídání hráčů se neomezuje – hráči musí být na soupisce 
f) za 1. - 3. místo budou věcné ceny 
g) případné protesty s poplatkem 100,-Kč, o protestu rozhoduje hlasování kapitánů 

družstev 
h) každý startuje na vlastní nebezpečí 
i) pro omezení možných zranění se nehraje s ostrými tvrdými špunty na kopačkách 

Na sportovní zápolení se těší pořadatelé ze Sokola Benešov u Semil 

Ing. Jan Martinec, starosta TJ Sokol Benešov 

Sokol Benešov a TJ Benešov u Semil Vás tímto zvou na 16. ročník 

BĚHU NA ZLATÉ NÁVRŠÍ  

Datum: neděle2. srpna 2015 

Start:  8,00 hodin, hromadný od sportovního areálu Benešov u Semil, startovné 50,- Kč‘ 
Cíl:  u mohyly Hanče a Vrbaty na Zlatém návrší 

Délka běhu: cca 28 km, náročnost je na úrovni maratonu vzhledem k obtížnosti terénu a 
převýšení. Běh je zčásti po silnici a zčásti terénem (dle zvolené trasy). Po domluvě je možno 
s vlastním zajištěním absolvovat i zpáteční cestu s otočkou na Zlatém návrší. 
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Trasu si každý volí sám!! Nezbytná je předstartovní příprava nad mapou. Důležitý je celkový čas 
běhu, který si každý měří sám (v cíli bude pořadatel s náhradními věcmi). Tato akce je 
především pro zkušené běžce!! 

Servis a doprovod: Doprovodné auto s občerstvením (nápoje a vlastní občerstvení) nad 
Příkrým, Roprachtice u kravína, Horní Dušnice, Zlaté návrší (cíl). 

Doprava základních věcí do cíle, zpětný odvoz zajištěn, vhodný je osobní doprovod na horském 
kole rodinným příslušníkem každého běžce nebo kamarádem.  

Informace, kontakty: Ing. Jan Martinec, tel 737 212 711, Roman Lukeš, tel. 777 217 237, 
www.benesovusemil.cz 

Upozornění: Nejedná se o oficiální hromadnou organizovanou akci, ale společný měřený 
trénink. Zčásti se běží na území KRNAP, dodržujte zásady pohybu v přírodě!! 

Vláďovy tipy 

Burgundská polévka 

• 100 g měkkého salámu, 2 mrkve, 1 menší celer, 1 kedlubna, 
2 brambory, 1 menší cibule, 2 stroužky česneku, 5 g másla, mletý 
pepř, sůl, petrželka a červený pepř na ozdobu, vývar. 

Recept burgundská polévka připravíme takto:  

Oloupanou a na kostičky nakrájenou cibuli zpěníme na rozpáleném 
másle. Mrkev a celer očistíme a nakrájíme ozdobným nožem 
na pravidelné hranolky. Česnek nakrájíme na tenké plátky. 

Připravenou zeleninu přidáme k cibuli a necháme ji dusit. Pak zalijeme 1,5 litrem vlažného 
vývaru, osolíme, opepříme a přivedeme k varu. Oloupeme mladou kedlubnu, brambory, které 
také nakrájíme na hranolky, vložíme je do polévky a vaříme doměkka. Před koncem varu 
do polévky vložíme na kostičky nakrájený salám. Porce burgundské polévky ozdobíme čerstvou 
petrželkou a červeným pepřem. 

Cibulové řízky se zázvorem 

• 200 g vepřové kýty, 1 větší cibule, 1 lžíce nastrouhaného zázvoru, 2 vejce, 3 lžíce škrobové 
moučky, sůl, trochu mletých chilli papriček, několik lístků libečku, hladká mouka, olej 
na smažení. 

Benešovské noviny 11 Červen 2015 



Recept cibulové řízky se zázvorem připravíme takto: 

Vepřové maso nakrájíme na menší řízky, osolíme, naklepeme a obalíme v hladké mouce. 
V misce rozšleháme vajíčka se škrobovou moučkou a nastrouhaným zázvorem, přidáme mleté 
chilli, nadrobno nakrájenou cibuli a nasekaný libeček. V připravené směsi obalujeme řízky a 
v oleji smažíme dorůžova. 

Mechová buchta 

• 30 dkg polohrubé mouky, 20 dkg cukru krupice, 4 vejce, 250 g másla, 150 ml mléka, 
1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, kůra z půlky citrónu, 1 polévková lžíce kakaa 
na obarvení půlky těsta 

Recept mechová buchta připravíme takto: 

Oddělíme žloutky a bílky. Žloutky vyšleháme s cukrem a máslem do pěny a pak zašleháme 
mléko. Potom přidáme ostatní suroviny a vše vyšleháme do hustší hmoty, do které pak zvolna 
vařečkou vmícháme sníh ze čtyř bílků (těsto nám jakoby zřídne a bude akorát). Těsto rozdělíme 
na dvě poloviny a do jedné vmícháme kakao. Pekáč vymažeme máslem a vysypeme strouhankou 
a do něj pak lžící střídavě poházíme těsta. Pečeme v předehřáté troubě na 170°C, dokud vršek 
není dozlatova. 

Citronový džus  

• 5 citrónů, 1 kg cukru krystal, 4 lžičky kyseliny citrónové, voda 

Recept citronový džus připravíme takto: 

Citrony oloupeme, nakrájíme na kolečka, posypeme kyselinou citronovou, zalijeme 1 litrem 
vody a necháme 24 hodin uležet. Pak převaříme, rozmixujeme a propasírujeme. Do vzniklé 
šťávy přidáme 8 litrů vody a cukr a necháme vychladnout. 

 

Vychází v nákladu 350 výtisků, 
Uzávěrka dalšího čísla bude 17. srpna 2015, e-mail: lukes@benesovusemil.cz. 

Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz 
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