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ročník IX, číslo 3 29. února 2016 

Velikonoce 

Hody, hody doprovody, 

dejte vejce malovaný, 

nedáte-li malovaný,  

dejte aspoň bílý,  

slepička vám snese jiný 

za kamny v koutku 

na vrbovým proutku, 

proutek se ohýbá,  

vajíčko se kolíbá,  

proutek se zláme,  

slepička z něj spadne,  

vajíčko se odkulí 

do strejčkovy stodoly,  

vajíčko křáp,  

slepička kdák,  

panímámo, máte mi ho dát! 

(koleda od Prahy)

 

Velikonoční svátky připadají zhruba do období 

jarní rovnodennosti a přicházejí v období, kdy 

v našich zeměpisných krajích začíná vegetační 

cyklus přírody. U našich předků tento úsek 

roku představoval důležitý mezník, zvláště 

u lidí venkovských závislých svou obživou na 

půdě a přírodě. Především venkovské 

obyvatelstvo nám do dnešních dnů zachovalo 

ve svých kulturních tradicích nejvíce zvyků, 

obřadů i motivů vyšlých z přírodních 

zákonitostí před přijetím křesťanství.  

I dnes chápeme intenzivně přírodní cykly 

přírody, i když jsou často překryty civilizační 

bariérou současné doby. V poměrně dlouhém 

velikonočním období můžeme vysledovat tři 

základní fáze, a to tzv. půst spojený s motivy 

jarní přírodní magie, dále plně chápaný 

náboženský pašijový týden spojený s Božím 

hodem velikonočním a veselou pomlázku 

s koledou na závěru svátků.  
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Postní doba, půst začíná tzv. Popeleční středou, 

která následuje po hojném a bohatém 

masopustním úterý, ukončeným podle zvyků 

o půlnoci. Ve středu ráno přicházejí věřící lidé 

do kostela, aby přijali křížek, popelec, který 

kněz vyznačuje na čele se slovy „Pamatuj, že 

jsi prach a v prach se navrátíš“. Popel je 

pozůstatkem spálených ratolestí, posvěcených 

při loňské Květné neděli. Na Popeleční středu 

se nesmělo příst a šít, naši předkové věřili, že 

by slepice nenesly vajíčka, podebíraly by se 

prsty, kulhaly by krávy a žáby by žraly na poli 

len. Nesmělo se ani štípat dříví, to proto, aby se 

sekera nesvezla do nohy. Ani drát peří se 

nesmělo – štípaly by blechy. 

Půst a Velikonoce jsou v kalendáři pohyblivé 

svátky řízené podle oběhu Měsíce okolo Země. 

Velikonoční neděle je slavena po prvním 

úplňku po jarní rovnodennosti, v letošním roce 

přichází úplněk na 23. března a velikonoční 

neděle následuje 27. března. Až za 141 let, 

v roce 2157 připadne velikonoční neděle také 

na 27. března jako letos.   

Datum Velikonoc tedy kolísá mezi 22. březnem 

a 25. dubnem. Nejpozdější Velikonoce byly 

25. dubna v roce 1943, nejčasnější Velikonoce 

byly 22. března v roce 1818. První tabulky 

v českých zemích s výpočtem Velikonoc 

sestavil známý pražský hvězdář Jan Kepler.  

Jednotlivé neděle v době půstu mají svá 

zvláštní jména. Vzpomínám si, že moje babička 

Františka Nečásková před začátkem půstu 

poznamenala do kalendáře ke každé neděli do 

Velikonoc její označení, a to 1. neděle se 

nazývala prázdná (někdy také černá, liščí), 

ženy oblékaly černé šátky, v noci napečené 

preclíky zavěšovaly navléknuté na vrbovém 

proutku do zahrady a děti věřily, že jim je 

nadělila liška; 2. neděle krásná (pražná), pražilo 

se obilné zrno; 3. neděle kýchavná, lidé si 

navzájem přáli, aby nekýchali, kýcháním se 

přenášely nemoci; 4. neděle družebná (někdy 

středopostní, růžová), družba spolu se 

ženichem chodíval do domu, kam chtěli 

o pomlázce přijít na námluvy; 5. neděle 

smrtelná, smrtná, ze vsi se vynášela smrtka a 

házela do potoka nebo řeky; 6. neděle květná 

(někdy beránková), světily se kočičky a jarní 

ratolesti, v některých krajích se věřilo, že tuto 

neděli má mít člověk na sobě něco nového, aby 

ho nepokálel beránek.     

Poslední týden postu se nazýval pašijový nebo 

také Svatý, kdy se po Květné neděli začal 

v domácnostech úklid a přípravy na svátky.  

Nejznámějším dnem pašijového týdne je asi 

středa, někde zvaná také sazometná středa, kdy 

se tento den vymetaly komíny. Známější je asi 

pod označením Škaredá středa, kdy by se lidé 

neměli mračit, jinak by se škaredili každou 

středu v roce. Nejdůležitějšími dny postního 

týdne jsou Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá 

sobota, které křesťanství pojímá jako jeden 

celek. Velikonoce vrcholí slavností 

Zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu nebo 

jako noční slavnost vyústí na Hod boží 

velikonoční. Název Zelený čtvrtek je snad 

odvozen od zeleného mešního roucha, které se 

v tento den užívalo. Toho dne se měla jíst 

zelená strava (špenát, kopřivy, různé druhy 

zelí), aby byl člověk celý rok zdravý. 

Naposledy zazní kostelní zvony, pak umlknou 

až do Bílé soboty, protože "odlétají" do Říma. 

Místo zvonů se ozývají klapačky a řehtačky. 

Ze země se rámusem vyhánějí zlé síly, které 

moří mladé osení. Děti s velkým nadšením 

procházely krajem s nejrůznějšími klapačkami 

a řehtačkami, s pojízdnými drnčícími trakaři – 

magickými napodobeninami pluhů. Lidé se 

omývali rosou nebo v potoce, pojídali pečivo 

pomazané medem, tzv. jidáše.  

Velký pátek (Bolestný, Tichý) je dnem 

hlubokého smutku. V noci ze čtvrtka na pátek 

je Ježíš vyslýchán, v pátek pak odsouzen ke 

smrti na kříži a ukřižován. Nekonala se mše 

a při bohoslužbě se pouze četly texty a zpěvy. 

V kostelech se upravoval "Boží hrob", 
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předváděly se pašijové hry. Procházela se 

křížová cesta na památku Ježíšova utrpení 

a bolesti. Tento den lidé vstávali před 

východem slunce, aby se omytím v potoce či 

řece uchránili nemocí a bolestí. Věřilo se, že se 

země otevírá, aby vydala poklady. Ten den se 

podle pověsti otevíral i památný Blaník. Byl to 

den bez práce, nepilo se mléko, nejedla se 

vejce, kuřáci nekouřili. Tento den se nesmělo 

prát prádlo.  

Bílá sobota je posledním postním dnem. 

V liturgii se tento den konala jen noční 

bohoslužba – tzv. vigilie (bdění). Dopoledne se 

před kostelem pálil a světil oheň (pálení 

Jidáše), který si hospodyně odnášely na polínku 

domů. Večer všichni v kostele vítali Krista, 

jenž vstal z mrtvých.  Přichází Veliká noc, 

která dala jméno celým svátkům, při níž se 

oslavuje Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Zvony 

se vracejí z Říma. Také se omývaly obličeje 

sněhem nebo studenou vodou, aby byli lidé po 

celý rok zdraví. 

V neděli  velikonoční se světily velikonoční 

pokrmy – beránek, mazanec, chléb, vejce 

a víno, které měly připravit po dlouhém půstu 

tělo na návrat k tučnější stravě. Kdokoli přišel 

do stavení, musel dostat kus posvěceného 

pokrmu.  

O velikonočním pondělí, zvaném také Červené 

(podle darování červeného vejce), jinde 

nazývaný mrskaný pondělek, se chodilo na 

pomlázku, původně ještě pohanský magický 

obřad. Později se stal tento den zábavou pro 

děti, mládež ale i dospělé.  

Dodnes mládenci chodí za děvčaty dům od 

domu s vlastnoručně vyrobenými nebo 

koupenými pomlázkami splétanými z různého 

počtu vrbového proutí, které jsou na koncích 

zdobené pestrobarevnými stuhami. Malí i velcí 

koledníci dostávají od vyšlehaných dívek 

zdobená vajíčka, malé sladkosti nebo 

velikonoční perníčky. Zvláštní pozornost si 

zaslouží i rýmované říkačky "velikonoční 

koledy", které obvykle celý rituál koledování 

provázejí. A tak se "koleda" říká tomu, co si 

koledník vykoleduje, samotné obchůzce, ale 

koleda je zároveň i zmíněná říkanka. 

Koledování (vánoční i velikonoční) se církev 

snažila zakázat, ale bez úspěchu – tento 

pohanský zvyk byl a je mezi lidmi příliš 

hluboce zakořeněný. 

Velikonoce, stejně jako Vánoce, provázelo a 

stále provází nepřeberné množství pohanských 

i křesťanských zvyků, které se někdy zcela 

prolnuly. Většinou však velikonoční zvyky 

vycházejí z podstaty života rolníka na 

zemědělském venkově – byly to svátky jara, 

kdy se příroda opět probouzela k životu 

a různými obřady bylo potřeba zabezpečit 

úrodu a zdar nově nadcházejícího 

zemědělského roku – to jsou tedy Velikonoce 

lidové. Dále je možno rozlišit Velikonoce 

křesťanské a měšťanské. Česká pomlázka 

zůstala křesťanskými Velikonocemi v podstatě 

nedotčena. Nejznámějším zvykem je 

samozřejmě barvení vajíček a pletení pomlázek 

– doufejme, že tyto zvyky z naší země nikdy 

nevymizí.  

Viktor Blažek 

Komise kultury a sportu obce Benešov u Semil srdečně zve děti i rodiče na  

VELIKONOČNÍ PLETENÍ POMLÁZEK 

v pátek 25. března 2016 v 17 hodin ve sportovním areálu Benešov u Semil 

Společné pletení pomlázek. Velikonoční dílnička pro šikovné děti i rodiče. 

Proutky, hbité prsty a trpělivost s sebou (omezené množství proutků bude připraveno).  

Přítomni budou i zkušení pletači, kteří Vám pomohou i předvedou různé techniky pletení. 

Drobné občerstvení zajištěno.  
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Zprávy ze školy  

Projekt AJ – vyhodnocení  

Dne 17. 9. 2015 schválilo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Č. j.: 

MSMT-28249/2015) naši žádost o finanční 

podporu z OP VK (Výzva č. 57).  

Na projekt  „Zlepšení komunikace žáků 

v anglickém jazyce“  (registrační číslo 

CZ.1.07/1.1.00/57.0045) nám byla přiznána 

částka 56 404 Kč (47 943 Kč z ESF a 

8 460,60 Kč ze státního rozpočtu).  

Pro využití do výuky anglického jazyka byl 

zvolen výukový program DynEd. Pracuje na 

principu blended-learningu. Každý žák studuje 

individuálně s podporou učitele. Výukový  

program je zaměřený na rozvoj poslechu 

a mluvení. Přímo děti hodnotí nejen podle 

délky studia, ale také podle aktivity 

opakovaného poslechu originálu, nahrávek 

vlastních vět pomocí mikrofonu a následně 

poslechu vlastní nahrávky. Studium v daném 

programu je samo o sobě řízené.  

Velkou výhodou výuky prostřednictvím 

programu DynEd je, že žáci při vlastním studiu 

pracují nezávisle na ostatních. Především ti 

rychlejší si své znalosti rozšiřují a program je 

stále  posouvá dopředu. Výhodou také je, že při 

studiu anglického jazyka v domácím prostředí 

žák skutečně procvičuje především formu 

poslechu a mluvení. Třebaže projekt skončil – 

a je třeba všechny žáky za odstudované hodiny 

pochválit, budou se v programu vzdělávat až do 

června 2016.  

Ing. Michal Matura, ZŠ Benešov  

Máme za sebou 1. pololetí 

Bilancovat není jednoduché, hodnotit někoho 

těžké. Proto fakta: 5. ročník – 5 vyznamenání, 

3 prospěli, 4. ročník – 3 vyznamenání, 3. ročník 

– 7 vyznamenání, jedna prospěla. Z devatenácti 

žáků 1. - 3. ročníku měli 4 samé jedničky. 

2. ročník: Z 9 žáků jich ma 7 samé jedničky, 

jedna vyznamenání (2 dvojky) a jeden prospěl. 

1. ročník: samé jedničky má 10 žáků, další dva 

mají vyznamenání. 

Rekonstrukce školních WC 

Je připravena projektová dokumentace. 

Rekonstrukci zahájíme hned od 1. 7. 2016, aby 

byl dostatečný čas nejen na stavební práce, ale 

také na následný úklid. Předpokládáme, že MŠ 

zahájí provoz dne 22. srpna 2016.     

Zápis do Mateřské školy Benešov 

u Semil na rok 2016/2017 

Zápis do Mateřské školy Benešov u Semil na 

školní rok 2016/2017 se uskuteční v úterý 

5. dubna 2016 od 9,00 do 11,30 hodin v herně 

mateřské školy. Od 1. března 2016 si rodiče 

mohou vyzvedávat v MŠ zápisní lístky. Naši 

MŠ může navštěvovat maximálně 28 dětí. Číslo 

nelze překročit. O přijetí (nepřijetí - při převisu 

poptávky nad nabídkou) dítěte rozhoduje 

ředitel školy. Přijetí dětí mladších 3 let lze 

dohodnout s ředitelem. Přijímat můžeme děti 

také z okolních lokalit, které nemohou být 

umístěny v tamních mateřských školách -  např. 

z kapacitních důvodů, nebudeme-li mít 

naplněnou kapacitu dětmi z Benešova. 

Školkovné se v naší MŠ nehradí. MŠ je 

otevřena od 6.30 – 16.00 hodin. 
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Proběhl zápis do 1. ročníků  

V září 2016 bychom v 1. ročníku měli přivítat 

11 prvňáčků. Odejde 8 dětí 5. ročníku. Počet 

dětí v ZŠ by měl stoupnout z dosavadních 

40 na 43 žáků. Jejich počet by se neměl snížit 

ani ve školním roce 2016/2017. To by bylo 

samozřejmě velmi dobré po všech stránkách. 

Ve školním roce 2016/2017 bude spojen 1. roč. 

s 2. (třídní učitelka Mgr. Jitka Lampová) a 3., 

4. a 5. ročník (třídní učitel Mgr. Jaroslav 

Vávra). Věřme, že žádná závažná skutečnost 

tento plán nezhatí. Měli jsme radost, že se 

většina dětí na první třídu těší. 

Zlatovláska a Karkulka 

Snažíme se ve škole dětem zprostředkovat zlatý 

fond českých pohádek. Nechceme však, aby 

byly pasivní, ale aktivně si pohádky prožily. 

Letos vystoupíme na Turnovském Štěku 

s operkou „Karkulka“ Jaroslava Uhlíře 

a Zdeňka Svěráka (znáte ji z filmu Tři bratři) 

a na akademii připravujeme Zlatovlásku 

(scénář podle K. J. Erbena J. Vávra). Písně 

A. Michajlova použijeme ze stejnojmenného 

televizního filmu z r. 1973. V klasické 

a opěvované pohádce tehdy hráli: Jorga 

Kotrbová, Petr Štěpánek, Ladislav Pešek, 

Marie Rosůlková, Luba Skořepová, Jitka 

Molavcová, Jan Tříska a další. Skladatel 

Angelo Michajlov a textař Eduard Krečmar 

vytvořili skutečné pohádkové hity, které děti 

rády zpívají. Jedna divačka na internetu trefně 

napsala, že jsou to takové hity pro děti jako 

v Noci na Karlštejně písně pro „dospělé“.  

Tak nám držte palce.    

 

Kalendárium očekávaných akcí  

 23. 2. Jak se chovat ke psům (MŠ, 1. a 2. 

roč.). 

 15. 3. Turnovský Štěk (okresní kolo 

dětských divadelních souborů – Mladá 

scéna, Městské divadlo Turnov, Jizeránek 

naší ZŠ soutěží s operkou Karkulka 

J. Uhlíře a Zd. Svěráka). 

 17. 3. Okresní kolo Soutěže dětských 

recitátorů (ZŠ Dr. Fr. L. Riegra, Semily).  

 22. 3. Divadelní představení Malá 

čarodějnice (KC Golf Semily, MŠ + 1. – 5. 

roč.).     

 14. 4. Divadelní a pěvecký soubor 

Jizeránek se představí na Přehlídce školních 

pěveckých sborů v Jablonci nad Nisou  

 5. 5. Besídka ke Dni matek (MŠ od 

15 hod.). 

 20. 5. O Balynce, dobrém štěněti (MŠ + 

1. – 5. roč., KC Golf).  

 26. 5. Poznávací exkurze žáků 1. – 5. 

ročníku do Prahy  

 7. 6. V. ŠKOLNÍ AKADEMIE  

(tělocvična, začátek v 15 hod.)  

 23. 6. Soubor Jizeránek hraje pro děti ZŠ 

I. Olbrachta a ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra 

pohádky Karkulka a Zlatovláska. 

 24. 6. Poznávací exkurze žáků 1. – 5. 

ročníku na hrad Kost (pořad s rytíři 

a ukázkami  

 30 druhů jejich zbraní, prohlídka jednoho 

okruhu hradu) a Vesec u Sobotky 

(památková rezervace s unikátním 

souborem roubených zemědělských 

usedlostí, postavených většinou v 18. a 

19. století, místo natáčení slavného 

televizního filmu „Jak dostat tatínka do 

polepšovny“ a řady pohádek). 

Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel ZŠ a MŠ

Komise životního prostředí ve spolupráci 

s Obecním úřadem a Mysliveckým 

sdružením Jizera Vás zve na 

ÚKLID OBCE 

u příležitosti mezinárodního Dne Země 

Sraz v sobotu 16. 4. 2016 v 8:30 na návsi. 
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Dětské sáňkařské závody 

V sobotu 23. ledna uspořádala TJ Benešov ve 

Zvonici tradiční dětské sáňkařské závody. Při 

nejisté zimě a čerstvé sněhové nadílce se 

o konání rozhodlo na poslední chvíli, což se 

projevilo na účasti. Na start se přihlásilo 

16 závodníků na různých závodních strojích – 

sáňkách, bobech, pekáčích, lopatkách.  

Jelo se na tři jízdy, nejpomalejší čas se škrtal. 

Nově napadlý sníh zpomalil závodní trať ve 

Zvonici, ale přesto nebyla nouze o různé 

karamboly. Na některých závodnících byla znát 

vyježděnost, na některých se zpočátku  

podepsala „neznalost“ trati.   

Po absolvování jízd bylo vyhlášení vítězů 

a všichni obdrželi pěkné ceny – lopaty na 

ježdění a upomínkové předměty od firmy 

Milka – čepice, tužky atd. Po vyhlášení  se děti  

ve vytopených kabinách zahřáli čajem (rodiče 

i něčím jiným)  a  k zakousnutí byly tatranky.   

I přes dostatečnou propagaci se, bohužel, stává 

tradicí nižší účast  dětí na akcích - některé děti 

mají jiné aktivity, jiným se nechce, jiné 

zapomněly. 

Předškolní 

1. Hubařová Barbora 46,4 s 

2. Svobodová Doubravka 58,3 s 

3. Svobodová Světlana 66,8 s 

1. – 2. třída     

1. Hochmanová Kateřina 43,3 s 

2. Koucká Nela 51,0 s 

3. Svatošová Tea 62,2 s 

3.– 4. třída dívky         

1. Lukešová Nella 50,9 s 

2. Janatová Zdeňka 61,2 s  

3. – 4. třída chlapci      

1. Svoboda Václav 32,4 s 

2. Bárta Martin 35,3 s 

3. Rypl Štěpán 38,2 s 

5. – 6.  třída  dívky  

1. Bártová Natálie 37,8 s 

5. – 6.  třída chlapci 

1. Reichl Vladimír 38,6 s 

2. Janata Karel 50,3 s 

3. Liďák Patrik 55,9 s 

7. – 9.  třída chlapci  

1. Rypl Daniel 42,3 s 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ BENEŠOV U SEMIL, Z.S. 

Srdečně Vás zveme na valnou hromadu (VH) TJ Benešov u Semil, která se koná  

v pátek 11. března 2016 od 18.00 hodin v hostinci Podmošnou. 

Po skončení valné hromady (cca ve 20.00 hod) pro Vás po vzoru předchozích let připravujeme besedu 

s cestovatelem a s promítáním fotografií.  

Zváni jsou všichni členové i příznivci spolku. Pro všechny bude připraveno drobné občerstvení. 
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Pozvánky od hasičů 

Členská schůze společně 

s výborovou schůzí SDH 

V pátek 4. března 2016 od 19:00 v hasičně. 

Všichni členové jsou zváni. 

V sobotu 9.4.2016 v dopoledních hodinách  

proběhne 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 

 

Pár slov o hasičských soutěžních družstvech 

Jelikož je zimní přestávka v plném proudu 

a zároveň nám jaro téměř klepe na dveře, 

rozhodla jsem se pro Vás napsat pár slov 

o našich soutěžních družstvech SDH Benešov 

u Semil. Kdo pravidelně sleduje dění 

v Benešově jistě mu neuniklo, že naše obec má 

zástupce jak v mužské tak v ženské kategorii 

požárního sportu. V minulé sezóně se družstva 

pravidelně účastnila závodů Jizerské ligy, 

odjela několik soutěží Extraligy 

a Východočeské ligy. V našem areálu jsme také 

nezaháleli a krom tréninků, které si pravidelně 

dopřáváme v páteční podvečer, jsme uspořádali 

soutěž Jizerské ligy a soutěž zařazenou do 

Extraligy HVP České republiky, o nichž  jsme 

Vás informovali již v předešlých článcích.  

Každopádně tentokrát Vám chci napsat spíše 

o nás „soutěžákách“ jak by se dalo říct, a proto 

začnu asi takto: je nás celkem velká parta, 

v každém družstvu máme sedm soutěžících. Je 

pravda, že dát dohromady sedm lidí, kteří mají 

čas a hlavně chuť se vrhnout do tohoto sportu, 

nebylo ve všech sezónách jednoduché 

a paradoxně právě u nás v Benešově to je 

družstvo žen, které za dlouhá léta nevynechalo 

ani jednu sezónu, pravidelně trénuje a jezdí na 

závody. Každoročně naši sestavu obohacujeme 

o nové členky, ale tím nechci říct, že by nás 

nikdy nemohlo být víc, a proto mezi námi 

uvítáme nové nejen mladé a talentované, ale 

hlavně nadšené, někdy domanudící  se tváře, 

které by rádi zapadli mezi nás, rádi s námi 

procestovali vesnice i města celé české 

republiky, kam se za normálních okolností asi 

jen tak nepodívají, a hlavně se rádi hýbali na 

čerstvém vzduchu, protože o tom to celé je.  

(Což platí i pro družstvo mužů) 

No a jaká pro nás byla sezóna v loňském roce? 

Družstvo žen si v sezóně2015 nevedlo nejhůř, 

ale jak to tak bývá, když je v družstvu sedm 

členů a každý si někde vybere svou smolnou 

chvilku, tak celkové výsledky v lize nejsou 

nijak růžové. Ale i tak jsme zabojovaly 

a v celkovém pořadí  jsme o jeden 

ztracený/zatracený bod  obsadily nevděčnou 

čtvrtou bramborovou příčku.  Abychom se také 

trochu pochválily, největším potěšením pro nás 

byla bronzová medaile z radimovického kola 

Extraligy, kterou jsme si v celorepublikové 

konkurenci vysloužily za čas 16.83 a posunuly 

tak náš osobní rekord o nějakou tu setinku níž. 

Muži v letošní sezóně také bojovali obstojně. 

V druhé polovině sezóny se výsledky ustálily 

a často se pohybovali na bodovaných příčkách. 

Doufám, že jim toto nasazení vydrží i v příští 

sezóně a dočkáme se i medailové příčky. 

V zimě se snažíme neusnout medvědím 

spánkem, a proto se udržujeme fit v místní 

tělocvičně, kde se pravidelně scházíme 

v páteční podvečer. Již několikátou zimu se 

nám osvědčila příprava pomocí kruhových 
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tréninků, a proto není divu, že kdo nechodí 

pravidelně, odchází z tělocvičny, jak se říká, 

zmlácený jak pes. Počasí se tváří již téměř 

jarně, tak doufáme, že budeme moct se 

značným předstihem začít trénovat venku. 

Pro nastávající sezónu 2016 jsme se rozhodli 

opět účastnit soutěží Jizerské ligy, určitě si 

najdeme nějaký ten víkend na Extraligová klání 

a poprvé zkusíme odjet seriál nočních soutěží 

FireNightCup. 

Doufám, že nás přijdete podpořit na soutěže 

konané v hasičském areálu v Podolí, ale že se 

s kýmkoliv z Benešova potkáme i na dalších 

soutěžích. A hlavně, že nám budete držet palce, 

abychom naši obec reprezentovali tak zdárně, 

jako tomu bylo doposud. Sledovat můžete 

i stránky www.sdhbenesovusemil.estranky.cz 

kam se budeme snažit dávat co nejvíce 

informací nejen o našich akcích ale 

i výsledcích. 

Veronika Slavíková, SDH Benešov

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ 2016 

Jizerská liga: 

 Krásná Ves    7.5.2016 od   9:30 

 Velké Hamry  14.5.2016 od 14:00 

 Kosmonosy  21.5.2016 od 10:00 

 Mříčná  28.5.2016 od 14:00 

 Libuň  29.5.2016 od 10:00 

 Sychrov  18.6.2016 od 10:00 

 Huť    2.7.2016 od 10:00 

 Borovice  13.8.2016 od 10:00 

 Jirkov    3.9.2016 od 10:00 

 Dneboh    4.9.2016 od 10:00 

 Košťálov  17.9.2016 od 10:00 

 Benešov u Semil  24.9.2016 od 10:00 

FireNightCup: 

 14.05. Sloup PZ 

 11.06. Velké Hamry  

 18.06. Frýdštejn   

 01.07. Vesec p. Kozákovem   

 02.07. Krásná Ves   

 09.07. Raspenava   

 23.07. Tuř   

 30.07. Jeřmanice   

 06.08. Karlinky   

 13.08. Roudný   

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu 

 

TJ Sokol Benešov u Semil pořádá 

XII. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenisu  

pro neregistrované děti i dospělé  

srdečně zveme všechny zájemce i začínající hráče, každý si zahraje, vítáni jsou  děti, diváci, 

fandové i rodinní příslušníci 

 v sobotu 9.4.2016 od 9.00 hodin v restauraci „Slunce“ v Benešově  

 Kategorie: děti od 9.00 hod a dospělí od 10.00 hod 

 Hrací systém: ve skupinách (nikoliv k.o.), rozlosování před zahájením turnaje 

 startovné se nevybírá, občerstvení vlastní, hraje se na 3 stolech 

 drobné ceny pro první 3 v každé kategorii  

Jan Martinec, TJ Sokol 
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Co nového v přírodě 

Zima nás navštívila velice krátce, a tak mají 

zvířata náskok v návratu ze zimovišť a přípravě 

na hnízdění. Již 8. února jsme mohly 

zahlédnout drozda kvíčalu (viz obr.) jako 

prvního navrátilce, který přezimoval v jižní 

Evropě nebo Indii. Mohli jsme zahlédnout 

klíny hus, které se vracejí do svých severských  

domovů. V březnu se již začnou probouzet 

netopýři a hmyz. Zajíci mají mladé, tzv. 

březňáky, rybníčky a louže  jsou připraveny pro 

další populaci obojživelníků.  

Pupeny stromů budou nalité mízou a budou 

čekat na impulz,  aby mohly vykvést a soupeřit  

v rychlosti růstu s ostatními zelenými 

závodníky vyrábějícími kyslík.  Rychlý nástup 

jara není vhodný pro včely, které ještě nejsou v 

plné síle a v přírodě budou chybět opylovači na 

květech,  které vykvetou  najednou . Určitě se 

všichni těšíme na teplé, slunečné a provoněné 

dny, kdy nám rána bude zpříjemňovat ptačí 

zpěv  a pozorný pozorovatel  dokáže vnímat 

krásu přírody.  

Za KŽP a MS Václav Špiroch (komise životního 

prostředí a myslivecký spolek) 

         

Šestý turistický bál a dětský karneval 

Rok se s rokem sešel a u restaurace Slunce se 

opět objevila známá předzvěst událostí – 

turistický rozcestník. Šipka „turistický bál 

a maškarní karneval“ sdělovala pocestným 

jasnou zprávu.  A skutečně, v sobotu 13. února 

v Benešově u Semil se uskutečnil již šestý 

ročník turistického bálu a maškarního 

karnevalu organizovaný spolkem CK Bambuča 

a zaštítěný odborem KČT Benešov u Semil.  

Na odpolední karneval dorazilo 64 pohád-

kových a jinak kouzelných postaviček spolu 

s řadou rodičů a prarodičů. Pro děti byla 

připravena hudba, soutěže o ceny a sladkosti, 

omalovánky, občerstvení všeho druhu a další 

zpestření. Nechyběla bohatá dětská tombola. 

Podle reakcí osazenstva bylo vidno, že si 

karneval všichni užívali.  

Večerní turistický bál již za ta léta získal velký 

ohlas, měli jsme nábuch, dorazilo 168 hostů! 

Ples hudebně provázela kapela Oasa+ a snášela 

se na ní jen a jen chvála. V průběhu večera 

přišla na řadu například i soutěž tance 

s jablkem či krmení jogurty po slepu. V baru 

zvaném „Peklo“ se do pozdních hodin 
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odehrávalo turistické klání na zlaté stezce 

Českého ráje o tlačenku. A díky štědrosti 

sponzorů byla i pro dospělé připravena bohatá 

tombola. V jejím rámci došlo též na půlnoční 

losování 27 hodnotných hlavních cen. 

Nechyběly ani další prvky dotvářející 

zaběhnutý kolorit – venkovní ohřívadlo Bronx, 

turistická výzdoba s mapami, pohledem do ráje 

od ak. malíře J. Salaby, turistické značení a 

rozcestníky pro zbloudilé a další.  

Věříme, že se nám obě akce vydařily a že 

i proto nás odměníte svojí účastí na některé 

z dalších akcí připravovaných CK Bambučou, 

tedy šestých ročnících Benešovského Bloudila, 

orientační hry Jen počkej, vlku! a dalších dle 

kalendáře KČT.  

Děkujeme všem zúčastněným za to, že přišli, 

a sponzorům akce za jejich podporu! 

Fotografie a video z karnevalu i plesu bude 

možné nalézt na webových stránkách 

www.kctbenesovusemil.cz a na stránkách CKB 

na Facebooku  

Jan Klikar, CK Bambuča 

            

         

Turistika a zdraví 

Chůze je jednou ze základních lidských 

lokomočních činností. V poslední době je však 

velmi opomíjená. Dříve byla fyzická aktivita 

součástí každodenních činností. Člověk ušel 

i několik kilometrů denně. V naší společnosti 

sice dochází ke zvyšování požadavků na 

duševní činnost, ale také k omezování 

přirozené pohybové aktivity člověka. Současný 

styl života většiny populace nutně vyžaduje 

Tělovýchovná jednota Benešov u Semil  

ve spolupráci s Klubem českých turistů Benešov 

u Semil Vás srdečně zvou na 

POSLEDNÍ MAZÁNÍ 

v sobotu 19. března 2016 

Odjezd autobusu v 7.30 z Podmošny  

směr Podolí – přes Hoření Benešov do Semil 

(po zastávkách ČSAD). 

). 
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určitou protiváhu ve formě aktivního 

odpočinku a návratu k přírodě. 

Pěší turistika je nejjednodušší formou 

aerobního cvičení. Nevyžaduje žádné speciální 

vybavení ani dovednosti. Tuto činnost můžete 

v podstatě vykonávat kdekoliv a kdykoliv. 

Turistika využívá přirozený lidský pohyb, který 

fyzicky zatěžuje celý organismus, a zlepšuje 

tak zdraví a fyzickou kondici. 

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) je 

zdraví „stav kompletní fyzické, mentální 

a sociální pohody, který se nesestává jen 

z absence nemoci nebo vady“. Pěší turistika 

rozvíjí všechny zmíněné složky. Pohyb na 

čistém vzduchu, v přírodě a s přáteli či novými 

lidmi působí pozitivně jak na fyzickou, tak 

i duševní a sociální stránku člověka. Po 

pohybové zátěži se člověk cítí uvolněně, je 

výkonnější, vyrovnanější a snižuje se jeho 

citlivost na každodenní stres. Při aktivitách ve 

skupině navazuje člověk nové sociální 

kontakty, rozvíjí svou sociální inteligenci 

a snadněji identifikuje vlastní roli ve 

společnosti. 

Zdravotní aspekty pěší turistiky stejně jako 

aerobní aktivity všeobecně jsou řazeny mezi 

jedny ze základních prvků prevence 

civilizačních nemocí, zejména pak srdečně-

cévních onemocnění, cukrovky II. typu 

a nadváhy. Aerobní aktivity (prováděné po 

delší časový interval, se střední intenzitou 

zátěže a za dostatečného přísunu kyslíku) 

vedou k ekonomizaci srdeční aktivity, poklesu 

krevního tlaku, zvýšení efektivity transportního 

systému kyslíku do tkání a zlepšení 

metabolismu cukrů a tuků. Jsou také ideálním 

způsobem pro odbourávání nadbytečného 

tělesného tuku, musí být však doprovázeny také 

změnou životního stylu a stravovacích návyků. 

Pěší turistika významně posiluje pohybový 

aparát, zejména pak dolní končetiny. Při Nordic 

walkingu dochází také k zapojení horních 

končetin, čímž se z chůze stává komplexní 

stimul celého organismu. Každému většímu 

pěšímu výletu by však měl předcházet úvodní 

strečink, podobně by se neměl vynechávat 

strečink závěrečný. Správně provedený strečink 

připravuje organismus na zátěž a urychluje 

regeneraci namáhaných částí těla. Dovoluje 

cítit se i druhý den po náročném výletu svěže 

a s chutí vyrazit na další túru. 

Míra reakce organismu na fyzickou zátěž je 

odlišná u každého jedince, a to v závislosti na 

jeho trénovanosti a dosavadním zdravotním 

stavu. Trénovaný organismus reaguje na zátěž 

menšími funkčními změnami – např. nedochází 

k tak prudkému nárůstu srdeční frekvence 

a srdečního tlaku, tělo se začíná rychleji potit 

zásluhou efektivnějšího systému ochlazování 

organismu. Lidský organismus je schopný se 

na fyzickou zátěž postupně adaptovat, míra 

adaptace organismu je však přímo úměrná síle, 

délce a frekvenci podnětů. Tedy: Jak často 

sportovat, jak intenzivně a jak dlouho? Obecně 

platí, že pro zlepšení fyzické kondice by se 

člověk měl aktivně pohybovat alespoň 

40 minut 2–3x týdně s intenzitou zpočátku 60 –

70 % tepového maxima a po několika týdnech 

tréninku 70–80 % tepového maxima. (Laické 

určení tepového maxima se určuje podle vzorce 

220 minus počet roků věku u mužů 

a 226 minus počet roků věku u žen. Pro přesné 

určení je potřeba navštívit sportovního lékaře či 

specializované lékařské zařízení provádějící 

zátěžové testy.) 

Pro turistické nováčky, kteří teprve objevují 

krásy volného pohybu po světě, je však důležité 

aktivně chodit na procházky a výlety, nebo 

jednoduše vystoupit z dopravního prostředku 

o několik zastávek dříve, a postupem času 

zvyšovat tempo či vzdálenost. Veškerá tělesná 

zátěž by však měla odpovídat zdravotnímu 

stavu jedince. V případě závažnějších 

zdravotních omezení je vhodné intenzitu 

a délku fyzické zátěže konzultovat 

s ošetřujícím lékařem. 

Vláďa Plecháč, KČT (zdroj: internet) 
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Vláďovy tipy 

Císařský trhanec 

Budeme potřebovat: 250 g polohrubé mouky, 1 lžička soli, 4 vejce, 500 ml 

mléka, 100 g másla, rozinky nabobtnalé v rumu, máslo na opečení, 

moučkový cukr na poprášení, hustá zavařenina z lesních plodů. 

Příprava jídla 

Mouku smíchanou se solí prosijte do mísy. V hrnečku prokvedlejte mléko se 

žloutky a směs za stálého míchání metličkou vmíchejte do mouky. Získat 

byste měli lívancové těsto. Nechte ho čtvrt hodiny odpočinout. Mezitím 

ušlehejte z bílků pevný sníh a zlehka ho smíchejte s těstem. Na velké pánvi zvolna rozehřejte kousek 

másla. Vlijte polovinu těsta a na něj nasypte rumem nasáklé rozinky. Přiklopte poklicí, počkejte, až 

bude spodní strana opečená, a pak pomocí vařečky nebo dvou vidliček roztrhejte tlustý lívanec na 

velké kusy. V tu chvíli přidejte do pánve trochu másla, a trhanec opečte i z druhé strany. Hotový 

trhanec přesuňte do nahřáté mísy, přikryjte a stejným způsobem opečte i druhou polovinu těsta. 

Podávejte poprášené moučkovým cukrem s horkou hustou zavařeninou z lesních plodů či brusinek. 

NĚCO NAVÍC: Císařský trhanec neboli Kaiserschmarrn je rakouský vynález. Některé zdroje uvádějí, 

že vznikl pod rukama císařovny Sissi, jinde se píše, že ho roztrhal šéfkuchař císařské kuchyně 

v okamžiku, kdy jeden z kuchařů do moučníku vhodil rozinky. Ale i přesto se dostal na stůl císaře 

Františka Josefa. 

Hladká Ančka 

Budeme potřebovat: 2 hrsti sušených hub (nebo 150 g mražených), 4–6 středně velkých brambor, 

250 ml smetany (může být i zakysaná), 2 bobkové listy, 6 kuliček nového koření, 6 kuliček pepře, 

špetku drceného kmínu, 2 lžíce hladké mouky nebo světlé jíšky, na zahuštění, kostku houbového 

bujonu (nebo použijte vývar, který vám zbude po ambrozii), 4 rozšlehaná vejce, asi 2 lžíce másla, 

1 cibuli, pokrájenou na drobno, sůl a ocet podle chuti 

Příprava jídla 

Sušené houby zhruba čtvrt hodiny povařte v půllitru vody. (Pokud použijete mražené, rozmrazte je. 

Pak je slijte a vložte do většího hrnce spolu s bobkovými listy, kmínem, novým kořením, pepřem 

a bramborami pokrájenými na kostičky. Zalijte vývarem nebo litrem a půl vody s rozpuštěným 

bujonem a osolte. Přiveďte k varu a vařte, dokud brambory nezměknou. Mezitím na másle osmahněte 

cibulku, a až zesklovatí, přidejte vejce a usmažte je. Z polévky vyjměte bobkové listy a případně 

i kuličky koření. Ve smetaně rozkvedlejte hladkou mouku nebo jíšku. Přilijte do polévky, povařte 

a pak do ní zamíchejte vajíčka. Odstavte z ohně a opatrně, aby se polévka nesrazila, dochuťte octem. 

Vychází v nákladu 350 výtisků, 

Uzávěrka dalšího čísla bude 15. dubna 2016, e-mail: lukes@benesovusemil.cz. 

Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz 


