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Benešovskou školu navštěvuje  

nejvíce dětí za posledních šest let 

Na počátku školního roku 2015/2016 jsme 

začínali s 39 žáky, nyní jich máme už 40 a od 

2. listopadu se počet dětí ZŠ zvýší na 41 

(21 dětí v 1. a 2. ročníku, 20 dětí ve 3. až 

5. ročníku).  

Pro srovnání: V minulém školním roce jsme 

měli 31 dětí, ve školním roce 2013/2014 

26 žáků. Nejvíce se blíží dnešnímu počtu 

školáků rok 2011/2012, kdy měla ZŠ po 

zavedení 5. ročníku 34 žáků.  

Mateřskou školu bude navštěvovat od 2. 11. 

2015 26 dětí. Z vyššího počtu dětí máme 

samozřejmě radost. 

      Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel ZŠ a MŠ 

Zprávy ze školy  

Putování českými dějinami  

(Poznání dějin svého národa je nejkrásnější 

částí vzdělání. J. A. Komenský).  

Už na počátku roku jsme se rozhodli, že 

nakoupíme na posílení historického povědomí 

našich dětí pětidílné „Putování českými 

dějinami“ autorky Radky Kučerové. Každý díl 

máme v počtu 12 ks, jednu knihu jsme dostali 

jako bonus. Za 61 vázaných knih s textem na 

křídovém papíře a poučeně ilustrován 

Martinem Víškem jsme zaplatili po výrazných 

množstevních cenách 7 794 Kč – za jednu 

knihu 127,77 Kč – a to je velmi dobrý nákup. 

Díl má zhruba 170 stran, takže celkem dětem 

nabídneme 850 stran poutavého historického 

čtení od příchodu Slovanů až po rok 1914.  

Ve 3.-5. ročníku čteme 1. díl. Najdete tu také 

pověsti i pasáže o tom, jak naši předkové žili 

(strava, bydlení apod.), na konci každé kapitoly 

pak kontrolní otázky, na které si odpovídáme. 

Přidávám vlastní. Před čtením nové kapitoly si 

krátce připomínáme nejdůležitější poznatky 

z těch předchozích. „Putování“ budeme číst 

v hodinách čtení a vlastivědy, některé kapitoly 

si děti zpracují doma samy. Zkušenosti 

s výukou dějepisu mi říkají, že lásku k tomuto 

předmětu žáci nejlépe získají už v raném 

školním věku. Dějinné poznatky si musí 

v průběhu života několikrát zopakovat, aby se 

jim „zaryly“ pod kůži a něco pak o své vlasti 

i světě věděly.  
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Pěkný poznávací výlet 

Další výlet po našem kraji škola uskutečnila ve 

čtvrtek 10. září 2015. Jeho cílem byl zámek 

Hrubý Rohozec a Dlaskův statek. Na Hrubý 

Rohozec nás odvezl autobus firmy Sambus 

Semily.  

Po prohlídce dvou zámeckých okruhů, kde děti 

viděly a slyšely, jak žila šlechta i služebnictvo, 

jsme se vydali pěšky na Dlaskův statek. Zde si 

v reálu „omakaly“, co je to šindel, cep, 

žebřiňák, máselnice, pec; seznámily se 

s termíny humno, písmák apod. Dnes jich např. 

drtivá většina neví, co je to žebřiňák. Pokud 

nemají dědečka či pradědečka, jemuž stojí tento 

vůz – určený převážně ke svážení sena či slámy 

– ve stodole, neznají z praxe dříve běžné 

povozy, ba ani nářadí, které se kdysi běžně 

používalo. Cenný výlet za pěkného počasí. 

Semilský Paroháč 

V rámci přehlídky SEMILSKÝ PAROHÁČ 

zhlédli žáci 3. – 5. ročníku dne 16. 10. 2015 

představení Husí krky v KC Golf Semily. 

Kloubila se v něm vynikající akrobacie 

s pantomimou, zvláštní řečí a určitými prvky 

grotesky. Dětem se představení, které 

vyprávělo o mezilidských vztazích, velmi 

líbilo. Seznámili se krátce i se semilskými 

pamětihodnostmi (sochou Dr. Fr. Lad. Riegra, 

kostely sv. Petra a Pavla a sv. Jana Křtitele na 

Koštofranku, oběma budovami MěÚ Semily 

a „Riegrovým“ domkem, sochami sv. Václava 

a Zákoutím).  

Hra na Rozsvícení vánočního 

stromku  

V tradičním adventním představení zazní 

v podání dětí školy úryvky z Rybovy „České 

mše vánoční“. Letos si připomínáme 

250. výročí skladatelova narození a 200. výročí 

od jeho tragické smrti.  

Kalendář akcí 

24. říjen  Spanilá jízda na vrch Benešov  Podmošna Sokol 

28. říjen  Výlet do okolí Benešov KČT 

28. listopad Výroční valná hromada SDH zasedací místnost SDH SDH 

29. listopad Rozsvícení vánočního stromku centrum obce KKS 

3.-4. prosinec  Předvánoční prodejní výstava OÚ OU a spol. 

4. prosinec  Představení loutkového divadla OÚ TJ 

25. prosinec Zájezd do divadla Vysoké nad Jizerou SDH 

26. prosinec 
Na Štěpána na Štěpánku  

(Memoriál Karla Kobra) 
Turnovská chata KČT 

26. prosinec  Vánoční turnaj v šachu a dámě OÚ Sokol 

prosinec  Valná hromada KČT Hostinec „Podmošnou“ KČT 
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Co nového v přírodě 

Listopad je měsícem, kdy zvířata mají zimní 

srst a jsou takzvaně „přebarvena“. Například 

srnčí zvěř měla přes léto rezavou srst, zatímco 

zimní srst je šedohnědá, hustá, odpuzující vodu 

a zadržující teplo. Pokud potkáme srnu 

v období přebarvování se zbytky letní srsti, 

a zároveň má na sobě zimní srst, tak neznalý 

pozorovatel má dojem, že je srna nemocná 

a potřebuje pomoc. Je to běžná přeměna a není 

důvod k panice. Není nemocná ani nemá 

vzteklinu.  

Nejvýraznější změnou v barvě srsti prochází  

lasice hranostaj (na fotografiích). Letní kožíšek 

má hnědý se žlutým bříškem a na zimu 

přebarví na sněhově bílou. Je to pro ni důležité 

aby mohla lovit myši na sněhu a nebyla při tom 

viděna, jelikož je součástí potravního řetězce 

a mohla by být potravou dravých ptáků.  

V minulosti byla kožešina hranostaje velmi 

ceněna a byl z ní vyráběn například královský 

hermelín.  

Péče o srst je pro zvířata životně důležitá 

a věnují jí patřičnou péči. Šelmy si jí 

pročesávají drápy a čistí jazykem. Jelení 

a černá zvěř se kaliští – koupe se v bahně 

a následně se otírá o stromy, aby se zbavila 

parazitů. Veverky si  pročesávají srst a hlavně 

ocas, který jim slouží jako padák a bez něj by 

neunikly kunám. Mladí zajíčci jsou bez pachu 

aby je predátoři necítily.  

Samozřejmě že jsou i zvířata, která  nejsou moc 

čistotná a péči o srst se nevěnují tolik, co by 

zasluhovala. Například lišku obecnou ucítíte na 

několik desítek metrů a ani tchoř tmavý není 

voňavý společník.  

Za KŽP a MS Václav Špiroch 

       

12. kolo Extraligy HVP v požárním útoku 

V neděli 23. 8. 2015 pokračoval extraligový 

víkend v hasičském areálu v Benešově u Semil 

v Podolí. Soutěžní týmy přijížděly již v sobotu 

navečer ze soutěže, která se konala 

v nedalekých Radimovicích. Některé týmy 

poctivě ladily večer formu, aby v neděli 

v 9 hodin mohly stát v plné síla na oficiálním 

nástupu, kterého se zúčastnil i hejtman 

Libereckého kraje Martin Půta a starosta obce 

Benešov u Semil Dalibor Lampa. Soutěž se 

rozeběhla v 9:30 a přihlásilo se do ní 38 týmů 

mužů a 17 týmů žen. 
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Soutěž odstartovalo domácí družstvo mužů 

a stejně jako v sobotu svůj útok nedokončilo. 

Prokletí nedokončených útoků prolomilo až 

družstvo z Petrovic. První šestnáctkový útok 

předvedlo družstvo ze Staré Říše s výsledným 

časem 16,81 s na levém terči, pravý terč se 

rozsvítil v čase 16,18 s. Čas na levém terči 

dostal družstvo Staré Říše do vedení a toto si 

udrželo až do konce soutěže a stejně jako 

v sobotu zvítězilo a zároveň se posunulo do 

čela celé extraligy. Hned po nich předvedli 

muži z Letohradu-Kunčice C útok s konečným 

časem na pravém terči 16,94 s. Nejlepší trojici 

doplnilo družstvo z Bezděkova pod Třemšínem 

s časem 17,08 s na levém terči (PT 16:57). 

Průběžně třetí družstvo v celkovém pořadí 

z Jinolic bohužel svůj útok nedokončilo a stejně 

jako u většiny nedokončených útoků byla voda 

rychlejší než proudaři.  

Po krátké pauze na úpravu tratě pokračovala 

soutěž žen. Kategorii odstartovaly domácí 

ženy, které chtěly navázat na úspěch 

z předešlého dne v Radimovicích, kde si 

vyběhly 3. místo, ale nepovedlo se a skončily 

na 8. místě. Hned druhé družstvo žen 

z Chrášťan předvedlo nejlepší útok s krásným 

časem 15,94 s na pravém terči a výsledným 

časem 16,10 s na levém terči. Stříbro si odvezly 

ženy ze Sychotína za čas 16,54 s na pravém 

terči, (LT 16,42 s). Třetí šestnáctka 

(16,86 s)patřila děvčatům z Vitíněvse a zajistila 

jim bronz v soutěži i 3. místo v průběžném 

pořadí seriálu. 

Tímto bych chtěla podělovat všem, co se 

podíleli na průběhu i organizaci celé soutěže. 

Za SDH Benešov u Semil Veronika Vlachová 

Domácí družstvo žen 

Jizerská liga v Benešově 

V neděli 27. 9. proběhlo závěrečné kolo 

Jizerské ligy v požárním útoku. Počasí nám 

přálo, obloha byla téměř bez mráčků, kuchyň 

plná výborného jídla a my jsme si mohli krásný 

podzimní den zpestřit špetkou zdravého 

adrenalinu. 

Na start se postavilo 21 družstev mužů 

a 15 družstev žen. Soutěž mužů na 3B zahájilo 

domácí družstvo s časem 18,15 s a vysloužilo si 

krásné 7. místo. Zlatou medaili si odvezli muži 

z Tatobit s časem 16,85 s. Na stříbrný stupínek 

se postavilo družstvo mužů z Jirkova s časem 

17,23 s a bronz si vyběhli muži z Jinolic, kteří 

se stali i vítězi celého seriálu. 

Po krátké pauze se na start postavilo domácí 

družstvo žen, ale bohužel svůj útok 

nedokončilo (špatně zapojený spoj na hadici). 

V celkovém pořadí tedy nakonec obsadilo  

4. příčku. Nejlepší ženský útok předvedli ženy 

z Jablonce nad Jizerou s časem 17,32 s 

a zaslouženě si za to odvezly od nás zlatou 

medaili. Stříbro odjelo s děvčaty z Malé Skály 

Béčko za čas 17,71 s a bronz si odvezlo 

družstvo z Myštěvse za čas 17,82 s. Vítězkami 

v kategorii žen se stalo družstvo z Krásné Vsi. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, co se 

podíleli na pořádání a organizaci soutěže, ale 

také divákům který přišli v hojném počtu 

podpořit soutěžní družstva v jejich výkonech. 
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Kotlíkovaná aneb vařili jsme bramboračku 

Poslední prázdninovou sobotu 29. 8. 2015 se 

v hasičském areálu v Podolí konal 1. ročník 

souboje týmů ve vaření bramboračky. Počasí se 

vydařilo, teplé a slunečné odpoledne pouze 

přidalo na skvělé atmosféře.  

Do kulinářského souboje se prezentovalo 

6 týmů, čímž byl počet kotlíků plně obsazen. 

Jednotlivé týmy k nám zavítali nejen 

z Benešova, ale i blízkého okolí. O tom, že 

vaření je pro malé i velké, svědčí i to že 

nejmladším účastníkem se stal Ondřej 

Nesvadba, kterému jsou necelé dva roky, a už 

nyní  je jedním z nejlepších kuchařů 

Benešovska.  

Jednotlivé týmy zaujaly svá místa okolo ohnišť 

a rozhodně předvedly ty nejlepší výkony, neboť 

vůně ze všech kotlíků přilákala široké 

publikum, které se stalo zároveň odbornou 

porotou a mělo tak možnost nezávisle 

rozhodnout o vítězi. Celá akce byla 

odstartována v 16.00 hodin a dovršením 

devatenácté hodiny začalo hromadné 

ochutnávání z jednotlivých kotlíků, což byla ta 

zajímavější část pro nás přihlížející a mlsné 

jazýčky. Pro krácení chvil soutěžícím i publiku 

byly připraveny doprovodné soutěže v krájení 

cibule, kde se neporazitelnou stala Markéta 

Dyntrová v těsném rozdílu s Blankou 

Bachtíkovou.  
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Druhou soutěž právoplatně ovládli muži, neboť 

rozdělat pořádný oheň není žádná  sranda 

a proto si vítězství vybojoval zkušený táborník 

Radek Nesvadba. Nejlepší bramboračka se 

nakonec zrodila v kotlíku týmu z blízkého 

Janečku a to jmenovitě pod vedením 

šéfkuchařů Blanky Bachtíkové, Petra Henčla, 

Krištofa Bachtíka a Honzíka Henčla, kterým 

ještě jednou gratulujeme. Pro všechny příchozí 

byly připraveny hodnotné ceny. Vítězové si 

odvezli soudek piva, originální medaile 

a šéfkuchařské vařečky, zbylá družstva také 

neodešli s prázdnou a něco k pití a sladkého za 

odměnu bylo samozřejmostí.  

Ve večerních hodinách jsme se společně 

pobavili na diskotéce. Na baru byla pro velké 

účastníky k dostání i benešovská hasičská 

tekutá specialita pod názvem "fifinka". 

Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme 

a vítězům blahopřejeme. Těšíme se na další 

ročník, který se dozajista ponese v alespoň tak 

dobré a příjemné atmosféře, jako ten letošní. 

Pro ty, kteří si tuto akci nechali ujít, je 

k dispozici rozsáhlá fotogalerie, na stránkách 

www.sdhbenesovusemil.estranky.cz. 

Za SDH Benešov u Semil Veronika Vlachová 

 

Malé ohlédnutí za "vlkem" 

Tak je to opět za námi, podzimní Jen počkej, 

vlku! už je minulostí! A jaké to bylo? 

Ve zkratce by se dalo říci, že kdo nepřišel, 

prohloupil. Nové teritorium, na kterém jsme 

vlka proháněli, až uhnali zpět do klece, se více 

než osvědčilo.  

Okolí Malé Skály se svým členitým terénem 

plným skal, lesů, luk a krásných výhledů 

poskytlo parádní hrací plochu pro tento již pátý 

ročník turistické orientační, tak trochu retro 

hry. V ideálním počasí na účastníky čekalo 

dvacet stanovišť, na kterých organizátoři při 
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předchozí přípravě honu zaznamenali 

nejčastější výskyt našeho vlka. A aby snad 

někoho nenapadlo zoufat nad potícími se zády 

či pálícíma nohama, na každém kontrolním 

bodě byla připravena záludná hádanka. Na nich 

si leckdo natáhl nejen sval mozkový ale 

i bránici, když při odpovídání vznikaly výplody 

na hraně fantazie. A kdo přece jen v zápalu 

lovu přetáhl síly, mohl spočinout na krásné až 

scénické občerstvovací stanici či si prostě trať 

upravit svým schopnostem a orientačním 

dovednostem.  

Všech deset družstev nedarovalo vlkovi ani píď 

volného prostoru, a tak nakonec byl i letos náš 

plyšový masožravec lapen. Nejlepší družstva 

jsme odměnili drobnými cenami, od "bambuča 

setů", přes salám, čokolády, plakáty až po 

dětský zásyp jako cenu útěchy pro družstvo, 

které snad vlk odmítaje ulovení sám trochu 

kousl. Samozřejmostí byly účastnické listy pro 

všechny lovce.  

Vyhlášení ovšem neproběhlo na místě, ale po 

uplynutí časového limitu lovu na Malé Skále se 

lovci rozutekli do svých bydlišť, aby se většina 

opět sešla v podvečer při tradičním posezení 

u ohně a kytary v Chobotni v Benešově 

u Semil.  

Zde vedle prozrazení výsledků a ocenění 

nejlepších mezi dětmi a dospělými večer 

přinesl i slibovanou pohodu s muzikou, 

špekáčky a zakouřeným oblečením, které si 

každý na sobě odnesl až domů. A jestliže vůně 

kouře brzo vyvanula či ji pračka již polapila, 

tak my doufáme, že zážitky a vzpomínky na 

letošního Jen počkej, vlku! s vámi budou držet 

ještě hodně dlouho a že příští rok se opět sejde 

stejná lovecká družina a k ní spousta těch z vás, 

kterým do toho letos něco vlezlo. Mezi tím se 

budeme těšit na dalších akcích KČT Benešov 

u Semil, no a za CK Bambuča především na 

únorovém turistickém bále.  

Více informací (výsledky, fotky, atd.) na 

www.kctbenesovusemil.cz a www.ck-

bambuca.webnode.cz  
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„Maratónské“ narozeniny Benešovské osmičky 

Tradičně první říjnové sobotní odpoledne patří 

v Benešově u Semil běžcům. Nejinak tomu 

bylo i letos, kdy se 3. října konal 42. ročník 

Benešovské osmičky. 

Letošnímu ročníku přálo počasí a za slunného 

odpoledne nastupujícího podzimu zamířilo do 

Benešova osm desítek běžkyň a běžců všech 

věkových a výkonnostních kategorií. Zázemí 

závodu poskytl sportovní areál v hořením 

Benešově. Pro muže a veterány bylo připraveno 

8000 metrů „přespoláku“ na svazích vrchu 

Benešov (567 m n.m.). Ženy a dorost čekal 

okruh 2250 m.  

Nechyběly závody dětí na 50 až 1200 metrů, 

které byly v půl druhé odstartovány na 

asfaltové „Hořeňačce“, poté následovaly 

závody předškolních dětí na oválu sportovního 

areálu. Oproti předchozím ročníků přišlo opět 

více dětí (cca 50), včetně místních, což bylo 

velice příjemné zjištění. 

Po vyhlášení dětských závodů byl v 15 hodin 

odstartován hlavní závod mužů společně se 

závodem ženy a dorostu. Mužů a veteránu 

přijelo pomálu, nabitá termínová listina je znát, 

o to více potěšila účast v ženských kategoriích. 

Dlouhá léta jsme neměli na startu osm žen, 

včetně „prvoběžkyň“, takže i pohled na 

startovní pole byl velice příjemný. 

Vítězem hlavního závodu se stal vrchlabský 

Vlastimil Flégl (34:30 min) před nejrychlejším 

veteránem Karlem Randákem (SKI Jilemnice, 

34:45 min). Jejich souboji na trati dodal na trati 

zápletku svým zaváháním i jeden z pořadatelů, 

který neúmyslně umožnil Randákovi cca 

1,5 km před cílem stáhnout náskok pozdějšího 

vítěze. Vše však dopadlo dobře a pořadí bylo 

spravedlivé. Z domácích běžců byl nejlepší 

Láďa Matura na třetím místě celkově, druhý 

mezi veterány. Na krátké trati tradičně soupeří 

ženy s dorostem. Tentokrát zvítězil František 

Fišer (Sokol Stodůlky, 10.20 min) před 

obhájkyní loňského vítězství Dagmar 

Kynčlovou (10:35 min).  

Věříme, že příjemné počasí a zázemí závodu 

společně s pěknou, ale náročnou tratí potěšilo 

závodníky, diváky i doprovod a motivovalo je 

to k návštěvě opět za rok. Pořadatelé 

z Tělovýchovné jednoty Benešov u Semil se již 

nyní těší na shledanou při příštím ročníku 

a dalších akcích v Benešově! 

Jiří Lukeš, TJ Benešov u Semil 

Další informace o závodech najdete na 

stránkách obce www.benesovusemil.cz.  

 

http://www.benesovusemil.cz/


Benešovské noviny 9 Říjen 2015 

Benešovský maratón korunoval veteránské mistry ČR 

V sobotu 10. října 2015 se v Benešově u Semil 

konal 28. ENERVIT Benešovský maratón a 

půlmaratón Pojizeřím 2015. Závod pořádaný 

Tělovýchovnou jednotou Benešov u Semil byl 

vyhlášený Mistrovstvím České republiky 

veteránů v maratónském běhu. 

Od roku 2008, kdy se kromě maratónu běhá i 

půlmaratón, rostl počet běžců. Letošní ročník 

poprvé zaznamenal pokles v účasti. Ze 181 

přihlášených v obou závodech (96 půlmaratón, 

85 maratón) bylo v cíli klasifikováno 149 

běžkyň a běžců. 

Ani nižší účast nenarušila tradiční příjemnou až 

rodinnou atmosféru, letos opět podpořenou 

krásným podzimním počasím. Komplikací pro 

závodníky i pořadatele bylo prodloužení 

uzavírky silnice II/292 v Hájích nad Jizerou, 

které si vyžádalo úpravu trati. Běželo se na 

10,55 km okruhu mezi Benešovem u Semil 

a Rybnicemi (místní část obce Háje nad 

Jizerou), který maratónci absolvovali čtyřikrát, 

půlmaratonci dvakrát. Potěšeni byli naopak 

přítomní diváci a doprovod, kteří měli možnost 

závodníky vidět opakovaně a sledovat tak 

vývoj závodu. 

Z obhájců loňského vítězství se na start postavil 

Radim Berka (půlmaratón) a Michaela 

Dimitriadu (maratón, viz foto) a oba svá 

vítězství obhájili. M. Dimitriadu, přední česká 

ultravytrvalkyně a mj. mistryně světa na 

24 hodin z roku 2012, se tak stala už 

šestinásobnou vítězkou (2008, 2009, 2010, 

2013, 2014, 2015) což vedle jejího traťového 

rekordu z roku 2010 (2:54:18) znamená další 

rekordní zápis. Zdá se, že do Benešova jezdí 

opravdu ráda ...  
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Mezi muži a v maratonu absolutně zvítězil 

Tomáš Kouřil v čase 2:50:39 hod (syn vítěze 

z roku 2004). Za ním se strhl boj o další místa, 

kdy se do 10 sekund vešli tři závodníci – 

Cogan, Roštejnský a Videcký, který většinu 

závodu udával tempo, ale neodolal nástupu 

pronásledovatelů. Na poloviční trati obhájil 

vítězství s velkým náskokem kozákovský 

Radim Berka v čase 1:16:35, mezi ženami se 

vrátila Simona Jiřičková, a hned novým 

traťovým rekordem 1:28:15.  

Zatímco maratón byl ve znamení bojů 

o mistrovské tituly, na půlmaratónu byl 

znatelný nárůst běžců z regionu (Semily 

a okolí). Neztratili se ani domácí závodníci, 

nichž nejlepší Roman Lukeš na pátém místě 

zvítězil v kategorii C (45-55 let).  

 

Respekt si zaslouží nevidomý Robert Cerha, 

který se semilským vodičem Radkem 

Pastyříkem zaběhl půlmaratón v čase 2:08:48.  

Nejstarším závodníkem byl Zdeněk Kopecký 

(Budvar Č. Budějovice), který se v 78 letech (!) 

stal mistrem ČR v maratonu v kategorii 75-

80 let. Svůj 100. maratón absolvoval liberecký 

Petr Svoboda – gratulujeme! 

Závod by nebylo možné uspořádat bez desítek 

dobrovolných pořadatelů, kterým tímto patří 

velký dík, stejně jako partnerům a sponzorům. 

Hlavními partnery závodu vedle pořádající 

Tělovýchovné jednoty Benešov u Semil jsou 

VITAR spol. s r.o., Eleven sportswear, 

Liberecký kraj, Obec Benešov u Semil, 

FILINGER a.s. a Air Café & Bar Mlad8 

Boleslav. Další: partneři: Sdružení veteránů 

Českého atletického svazu, Běžecký klub 

Semily, BRAMAC, DENKL – elektronic, 

ELITE BOHEMIA, HABAKUK Semily, 

Hostinec PODMOŠNOU Benešov u Semil, 

HYBLER INVEST s.r.o. Semily, CHALKO 

Semily, KUK Benešov, MOTORLAND Bělá 

pod Bezdězem, NÝDRLE - projektová 

kancelář, OUTDOOR DISTRIBUTION s.r.o. 

Benešov, PIVOVAR Nová Paka a.s., SDH 

Benešov u Semil, Vydavatelství GENTIANA 

Jilemnice, Mgr. Zuzana Polanecká.  

Závod se konal pod záštitou hejtmana 

Libereckého kraje Martina Půty a byl 

spolufinancován z rozpočtu Libereckého kraje. 

Závod byl součástí Enervit Motion Tour 

a Velké ceny Východních Čech 2015. 

Kompletní informace o závodu – výsledky, 

fotografie, videozáznam – najdete na webu 

www.benesovusemil.cz.  

Jiří Lukeš, TJ Benešov u Semil 

Jizerské hory 

V neděli 27.9. 2015 KČT Benešov u Semil 

pořádal plánovaný výlet do Jizerských hor. 

Tentokrát již po patnácté. Pro letošní rok jsme 

zvolili trasu z Hejnic - s prohlídkou místní 

baziliky a vyhlídkou na okolní kopce, ze 

kterých jsou krásné rozhledy.  
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Dále přes Ferdinandov s návštěvou zdejšího 

arboreta a po Štolpišské cestě přes Bílou 

kuchyni do Oldřichovského sedla do srubu 

u Kozy. V tomto zálesáckém srubu jsme měli 

zajištěné občerstvení. Ve stylovém prostředí se 

líbilo zejména dětem. 

Počet účastníků byl v letošním roce rekordní, 

přihlásilo se více jak 50 zájemců o tento výlet. 

A právě proto jsme přivítali možnost využit 

patrového autobusu p. Říhy, což zvýšilo 

celkový zážitek z tohoto výletu.

               

               

Vláďovy tipy 

Brambory s houbovou omáčkou 

 Suroviny: brambory, cibule, čerstvé (nebo sušené) houby, sůl, olivový 

olej, čerstvá petrželka, kysaná smetana. 

Recept brambory s houbovou omáčkou připravíme takto: 

Brambory uvaříme. Houby zalité trochou vody podusíme. Až změknou, 

přidáme kysanou smetanu. Cibuli nakrájíme nadrobno, osmahneme na 

troše oleje a vmícháme do omáčky. Podle chuti osolíme. Omáčkou 

zalijeme uvařené brambory a posypeme petrželkou. 
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Hovězí po francouzsku 

 Suroviny: 1 kg hovězí kýty, 200 g vepřového boku, 250 g žampiónů, 3 mrkve, 2 cibule, 2 stroužky 

česneku, 3 lžíce olivového oleje, 2 lžíce hladké mouky, 0,5 l červeného vína, 5 lžic nasekané 

zelené petrželky, sůl, pepř. 

Recept hovězí po francouzsku připravíme takto: 

Hovězí maso nakrájíme na kousky, orestujeme na oleji dozlatova, přidáme utřený česnek, nadrobno 

nakrájenou cibuli a nakrájenou mrkev, osolíme, promícháme a krátce povaříme. Pak přidáme mouku, 

promícháme, přilijeme víno, přidáme nasekanou petrželku, dolijeme vodou tak, aby maso bylo 

zakryté, hrnec přikryjeme pokličkou a na mírném ohni dusíme asi 2,5 hodiny. Až je maso téměř 

měkké, na pánvi osmahneme nasucho kousky bůčku dozlatova, přidáme nakrájené žampiony a asi 

5 minut za stálého míchání povaříme. Bůček a žampiony přidáme do hrnce s hovězím masem a ještě 

chvilku společně povaříme. Podle potřeby dochutíme solí a pepřem. Hovězí po francouzsku podáváme 

horké s plátky bílé veky nebo s vařenými brambory. 

Loupežnická polévka s knedlíčky 

 Suroviny: 250 g mletého masa, 4 brambory, 3 lžíce mouky, 2 lžíce tuku, 1 vejce, cibule, 1 litr 

masového vývaru, jemně nasekaná mrkev, 2 jemně nasekané petržele, 1 nasekaný celer, lžíce 

tuku, lžíce mouky, 100 ml zakysané smetany, žloutek, lžička tymiánu, sůl, pepř. 

Recept loupežnická polévka s knedlíčky připravíme takto: 

Zeleninu osmažíme na tuku, zasypeme moukou a tymiánem, přelijeme vývarem, dokořeníme a vaříme 

jednu hodinu. Knedlíčky do polévky připravíme z rozmačkaných brambor, které smícháme s tukem, 

moukou, vejcem a solí. Z těsta připravíme plát silný asi půl centimetru a rozdělíme jej na 6 dílů. Maso 

orestujeme, okořeníme a plníme jím kolečka těsta, z kterých vzniknou knedlíčky. Dáme je do vroucí 

polévky a vaříme. Po 20 minutách jsou knedlíčky hotové. 

Paštika z rybího filé 

 Suroviny: 1 kg filé, 250 g housek, 2 větší cibule, 3 vejce, zázvor, muškátový oříšek, olej, sůl, pepř. 

Recept paštika z rybího filé připravíme takto: 

Filé nakrájíme nadrobno, přidáme namočené a umleté housky a nadrobno nakrájenou cibuli. Vše 

společně podusíme, pak přidáme vejce, ochutíme zázvorem, muškátovým oříškem, trochu osolíme, 

opepříme a pečlivě směs rozmícháme a utřeme. Pak ji dáme do pekáče a upečeme v mírně rozehřáté  

Vychází v nákladu 350 výtisků, 

Uzávěrka dalšího čísla bude 10. prosince 2015, e-mail: lukes@benesovusemil.cz. 

Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz 


