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3. listopadu 2008

Přesně před rokem vyšly první Benešovské noviny. Všichni, kdo se celý rok podíleli na jejich obsahu,
získali zkušenosti a také zjistili, že nejrychleji běží čas den před uzávěrkou. Snažíme se, aby noviny byly
plné „živých“ informací, abyste měli důvod se na každé nové číslo těšit. Nejvíce by nás ale potěšilo,
kdybychom mohli v novinách otiskovat i vaše příspěvky či postřehy. Můžete je zasílat na emailovou
adresu benesovus@seznam.cz či přinést přímo na obecní úřad s poznámkou „Benešovské noviny“.
Těšíme se na příspěvky od vás!
-red-

Vážení spoluobčané,
Ve dnech 17. a 18. 10. 2008 proběhly volby do zastupitelstva kraje. Výsledky přinesly někomu úspěch a
radost, druhému zklamání z neúspěchu. V současné době probíhají povolební jednání o složení koalice.
Ať jednání dopadnou jakkoliv, počet krajských zastupitelů za okres Semily je natolik malý (8 včetně
poslance Pavla Ploce a většina jich bude pravděpodobně v opozici), že prosazení zájmů tohoto regionu
nebude vůbec jednoduché.
Proto jim přeji hodně úspěchů v jejich práci a pokud půjde o tuto oblast Libereckého kraje i schopnost
postupovat společně, aby se tato část kraje nestala jenom zázemím pro rekreaci obyvatel velkých měst
a postupně skanzenem.
Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje v Benešově u Semil
Počet zapsaných voličů 650, počet odevzdaných hlasů 267, počet platných hlasů 266. Voleb se
zúčastnilo 41,07 % voličů.
Přehled odevzdaných hlasů:
Starostové pro Liberecký kraj
ČSSD
ODS
KSČM
Zelení

96 hlasů
67 hlasů
35 hlasů
28 hlasů
14 hlasů

Unie pro sport a zdraví
Strana pro otevřenou společnost
Pravý blok
Dělnická strana

6 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
5 hlasů

Všem občanům, kteří se zúčastnili voleb, děkuji, neboť svojí účastí potvrdili zájem o věci veřejné a těm
občanům, kteří k volbám nepřišli, vzkazuji – s kritikou opatrně, neboť jste nevolili a svůj hlas jste nepřímo
dali stranám, jejichž voliči k volbám přišli.
Dále Vás seznámím s přehledem investičních akcí v Benešově u Semil v roce 2008. V tomto roce obec
požádala celkem o dotace ze 6 dotačních titulů. Na rozdíl od minulých let byla v pěti dotačních titulech
úspěšná a v jednom ne (nevyšla žádost na místní komunikace).
V obci se uskutečnily tyto akce :
- Osvětlení v učebnách, školní družině a podlaha v tělocvičně ZŠ ( celkové náklady 408 tisíc)
- Ústřední topení a ohřev teplé vody ve školní kuchyni a jídelně
( celkové náklady 218 tisíc)
- Výstroj a vybavení zásahové jednotky SDH
( celkové nálady 78 tisíc)
- Dopravní značení
(celkové náklady 75 tisíc)
- Elektrocentrála pro výjezdové družstvo SDH
(celkové náklady 75 tisíc)
Na tyto akce obdržela obec v souhrnu 585 tisíc z rozpočtu kraje a její podíl činil 269 tisíc.
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Dále byla provedena oprava místní komunikace vedoucí z Podskalí do Podmošny za 120
tisíc a oprava komunikace na Boudovačce a u řadovek za 85 tisíc, oprava veřejného osvětlení
v Podskalí a na Hradišťatech celkem za 100 tisíc, dokončení plynofikace v obecních bytech za 340
tisíc. Toto jsou větší investiční akce. Množství menších akcí ( akce cca do 10 tisíc) zde neuvádím,
poněvadž jejich souhrn by byl velmi dlouhý. Celkový objem investičních prostředků by byl podstatně
vyšší, ale je vytvořena finanční rezerva na vratku za plynofikaci, jejíž celková částka bude výrazně přes
1 milion korun díky nerealizovaným přípojkám.
Příští zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil se konají 6. listopadu 2008 a 18. prosince 2008
vždy od 19 hodin na OÚ.
Dalibor Lampa, starosta obce

Dne 24. října 2008 proběhlo na Obecním úřadě
v Benešově u Semil už 83. vítání občánků. Této
slavnosti se zúčastnilo 9 novorozenců se svými rodiči:
Tereza Kosibová (26.12.07)
Ema Frenclová (19.4.08)
Jakub Makovička (3.6.08)
Nela Koucká (6.6.08)
Zdislava Svobodová (15.6.08)
Jakub a Vítězslav Mičulkovi (14.7.08)
Klára Tomášková (31.7.08)
Rozálie Reichlová (1.8.08)

29. 11.
29. 11.
7. 12.
26. 12.
26. 12.

Vánoční výstava
Valná hromada SDH
Vánoční setkání u rozsvíceného stromku
Na Štěpána na Štěpánku (memoriál Karla Kobra)
Zájezd do divadla ve Vysokém nad Jizerou
Vánoční turnaj v šachu a dámě

Prodejní výstava výrobků s vánoční tematikou bude v pátek 5.12.2008 od 10 do 17 hodin a dále
v sobotu 6.12.2008 od 10 do 17 hodin v zasedačce Obecního úřadu. Příjem výrobků bude v úterý 2.12.
a ve středu 3.12. od 11 do 17 hodin v zasedací místnosti na OÚ. Zároveň vyhlašujeme soutěž o
nejlákavější vánoční cukroví (max. počet 10 ks). Vyhlášení soutěže bude v sobotu ve 12 hodin. Na
spolupráci se těší přátelé Benešova!
Komise pro kulturu a sport, Sbor dobrovolných hasičů Benešova u Semil a divadelní spolek Beznaděj
Vás srdečně zvou na Vánoční setkání u rozsvíceného stromku, které se bude konat 7. prosince 2008
od 15 hodin na benešovské návsi. Těšit se můžete na vánoční koledy, dílny pro děti, teplé nápoje,
občerstvení a adventní atmosféru. Při příležitosti vánočního setkání se bude od 14 hodin na OÚ konat
tradiční loutkové divadelní představení, na které se určitě přijde podívat i Mikuláš a jeho přátelé…
-red__________________________________________________________________________________________
Benešovské noviny

ŘÍJEN 2008

2

Již po mnoho let benešovští cykloturisté při KČT Benešov u Semil pořádají na konci léta
týdenní aktivní cykloturistiku. Jeden rok tuzemsko, další rok do zahraničí. Takto mají
zmapovanou celou republiku včetně Slovenska, vždy s krátkými výjezdy do sousedního státu.
Postupně navštívili na zahraničních a to vždy 10 denních výjezdech m.j. postupně RakouskoAlpy, Itálii-Dolomity, Slovinsko-Julské
Alpy, Polsko-pobřeží Baltu a oblast
Mazurských jezer. Pro letošní,
jubilejní 20. ročník vznikla motivace
již v loňském roce. Kolo-loď byla
představa o cykloakci v dalším roce
2008. Začaly se sbírat informace,
zkušenosti, ale to podstatné - loď, za
příznivých a dle našich požadavků
vyhovujících podmínek, dalo trochu
zabrat. Nakonec nám vyšel vstříc
pan
Jaroslav Medek
(z CK
Mediteran), a díky jeho osobním
kontaktům v této oblasti nám pomohl
zajistit motorovou plachetnici pro 40
osob,
za
velmi
přijatelných
podmínek. Pak už nic nebránilo
v přípravách na zajímavou dovolenou. Kapacita lodi se celkem rychle naplnila, jenom námi
vybraný a slíbený termín na rozhraní poloviny září nedopadl, protože jiná zahraniční skupina
byla finančně rychlejší ve složení zálohy na loď. Toto se ale obrátilo v náš prospěch ohledně
kvalitnějšího a teplejšího počasí v následujícím týdnu. Nedělní nalodění v Trogiru a týdenní
putování po ostrovech Jadranu na kolech stálo opravdu za to. Romantické ubytování v lodních
kajutách se sprchou a WC a bohatá polopenze umocněná vynikajícími jídly profesionálního
lodního kuchaře s denní možností vychutnat si dalmatské speciality, nemělo chybu. Jízda na
kolech po ostrovech v době vinobraní nádherných a sladkých hroznů, s občasnou návštěvou
malých vesnických vinařství se štědrou ochutnávkou a možností zakoupení dobrých vín jenom
dotvářelo neopakovatelný zážitek z této dovolené. Příjemným zpestřením bylo občasné
zakotvení lodě před vplutím do zátoky a koupání na volném moři. Ale to už poslední vlny
omývaly příď lodi Cicero a následné nedělní vylodění udělalo tečku za touto krásnou dovolenou.
Pak rychlý a bezpečný přesun domů a zase vstříc všedním dnům. Zůstaly v nás vzpomínky a
touha zase se někdy vrátit do míst, kde je člověk tak trochu v jiném světě.
Jan Hubař

Helena Cermanová 3.11.
Čestmír Ouhrabka 9.11.
Helena Leberová 12.11.
Josef Hladík
20.12.

60 let
50 let
81 let
86 let

Ludvík Hrstka
Stanislav Drahný
Pavel Valiček
Jana Houhová

20.11.
21.11.
24.11.
12.12.

60 let
50 let
50 let
60 let
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Jako již tradičně každý rok se podzim nesl ve sportovním duchu. Název „“ již napovídá, jaké sportovní
akce určené pro širokou sportovní veřejnost v měsíci říjnu proběhly. V sobotu 4. října odpoledne se
konal již 35. ročník přespolního běhu Benešovská 8, který za krásného počasí přivítal nejprve velké
množství těch nejmladších, převážně benešovských
závodníků, kteří změřili své síly na „Hořeňačce“, a poté v 15
hod i pole běžců dospělých. Závod proběhl na změněných
tratích a na startu se objevilo opět mnoho známých tváří,
které se zúčastňují pravidelně akcí konaných TJ. Vítězem
v kat. mužů se stal Jiří Čivrný mladší a v kat. veteránů
Vladimír Vacarda ze Semil, startující za AC Slovan Liberec.
Na trať se vydalo i několik benešovských závodníků. Trasa
byla již tradičně náročná, ale vzhledem k příjemnému počasí
a suchu byla běžecky zajímavá. Výsledky a fotografie
najdete na www.benesovusemil.cz.
Další sportovní akce proběhla hned následující sobotu 11. října, a tou byl tradiční, již 21. ročník
silničního běhu, „Benešovský maratón Pojizeřím“. Ve stejný den premiérově proběhl i 1. ročník
„Benešovského půlmaratónu Pojizeřím“, který byl určen pro ty, kteří se necítí na celý maratón, ale
chtějí se také proběhnout. Maratón se uskutečnil na tradiční trati se startem v Podmošně směrem na
Poniklou s obrátkou před Jabloncem nad Jizerou a cílem opět v Podmošně. Na start se postavilo 77
borců v různých věkových kategoriích z celé České republiky a i několik zahraničních závodníků.
Vítězem se stal, stejně jako v loňském roce, DAVIES Gareth v čase 2:42:44 hod.. Na trasu
půlmaratónu se přihlásilo celkem 33 závodníků včetně tří benešovských, kteří nám jistě ostudu
neudělali. Běželi po stejné trase jako maratonci, ale otočku měli již za Peřimovským mostem. Vítězem se
stal Jiří Čivrný ml. v čase 1:14:18.
Je nutné poděkovat organizátorům Jardovi Pikorovi a Pepovi Hádkovi, bez jejichž úsilí by akce
neproběhla. Samozřejmě nesmíme zapomenout na velké množství dalších pořadatelů, kteří se podíleli
na organizaci závodů. Všem patří velké poděkování. To platí i pro Obec Benešov, která byla jedním
s patronů závodu.
(Výsledky a fotografie na www.benesovusemil.cz.)
V tento den - 11. 10. - v Podmošně startovali i závodníci na
kolečkových lyžích, kteří absolvovali 1. Krkonošský maratón na kolečkových
lyžích volnou technikou v délce 40,5 km. Odstartovali v Podmošně, shodně
se otáčeli s půlmaratónem, ale Podmošnou pouze projížděli a pokračovali
dále přes Semily do cíle ve Vysokém nad Jizerou. Tento závod pořádala ČKS
SKI Vysoké nad Jizerou a TJ Benešov. Vítězem se stal Láďa Rygl z Vrchlabí
(olympionik v závodě sdruženém). Jak je vidět, tak naše TJ nezahálí ani
v podzimních měsících.
V těchto dnech se pomalu přesouváme do tělocvičny místní základní
školy, kde probíhají pravidelná cvičení, kterých se také můžete zúčastnit a
protáhnout si svá těla.
(Sledujte rozpis v kabelové TV).
Roman Lukeš
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Při procházkách krásnou podzimní přírodou jsem
si všimla starých ovocných stromů (jabloně,
třešně, hrušně) a uvědomila jsem si, že do naší
krajiny neodmyslitelně patří. Každá oblast má i
své staré krajové odrůdy ovocných dřevin, které
jsou prověřené desetiletími a mají řadu vlastností,
které u současných moderních odrůd nenajdete –
odolnost proti mrazu, suchu a všelijakým
chorobám a škůdcům, přizpůsobivost rozmanitým
půdním podmínkám a mnoho způsobů využití po
sklizni.
Jejich ovoce nemusí vynikat vzhledem, velikostí,
tvarem či barvou, ale je chutné a plodí spolehlivě i
v horších podmínkách. Tyto odrůdy jsou kulturní
dědictví našeho kraje, které bychom měli chránit
a rozvíjet. Jedná se zejména o obnovu alejí,
větrolamů, remízků a o jejich vysazování do
venkovských sadů a zahrad.
Rozptýlená zeleň plní několik funkcí: vytváří
přirozené prostředí pro původní rostliny a

živočichy (trnka, šípková růže), zlepšuje
mikroklimatické poměry, brání erozi půdy (jeřáb,
líska obecná), a v neposlední řadě chrání před
výfukovými plyny, hlukem, prachem a tvoří
optickou bariéru. Ovocné stromy jsou důležitá
součást krajiny a právě jejich zásluhou často
řekneme o nějakém místě, že je tam hezky.
Připočítáme-li k tomu ještě jejich hlavní poslání –
obohacení našeho jídelníčku o zdravé a chutné
plody a ekonomický přínos pro pěstitele, pak
vidíme, že by bylo velmi záslužné zachovat a dle
možností zpět do krajiny navrátit našimi předky
vytvořené bohatství různých ovocných odrůd.
Pro naši oblast vydala Ekoporadna ORSEJ
brožuru představující staré odrůdy jabloní a
hrušní Liberecka. Zde popisuje 34 starých odrůd,
které tady byly dříve pěstovány a dnes jsou
zachovány jen ojediněle v sadech či volně
v přírodě. Staré ovocné stromy a s nimi i staré
krajové odrůdy postupně mizí z krajiny.
-ef-

► Krajská nemocnice Liberec, a. s. (KNL) od 1. listopadu 2008 uzavře infekční oddělení. Lůžkovou
i ambulantní péči dočasně zajistí nemocnice v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Mělníku a v Praze.

►Město Semily vyhlašuje fotosoutěž na téma „Riegrova stezka mýma očima“.
Podmínky soutěže:
Fotografie do soutěže musí být dodány v elektronické podobě na CD v co nejlepší kvalitě, počet
fotografií u jednoho účastníka není omezen. Fotografie lze také poslat e-mailem na adresu
info@semily.cz - předmět Fotosoutěž. K CD i e-mailu účastník připojí své jméno, adresu, věk a
telefonní číslo. Předáním fotografií do soutěže účastník potvrzuje své autorství a dává souhlas ke
zveřejnění a dalšímu použití fotografií Městem Semily bez nároku na další honoráře. Veškeré
fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s
nimi dle vlastního uvážení a použít je ke svým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Účastník se
zavazuje, že do soutěže nepřihlásí žádné fotografie, které mají neetický obsah, jsou opatřeny
vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem. Fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy a
loga z důvodu možného považování za reklamu. Fotografie nesmí být v rozporu se zákonem na
ochranu osobních údajů (zobrazovat osoby, SPZ...). Organizátor má právo do soutěže nezařadit
fotografie, které porušují některou z daných podmínek nebo budou ve špatné kvalitě. Účast ve
fotosoutěži není věkově omezena.
Termín soutěže:
Fotografie můžete přinést osobně do Městského informačního střediska v Semilech, zaslat CD
poštou na adresu MIS - Riegrovo náměstí 68, 513 01 Semily, nebo zaslat na e-mailovou adresu
info@semily.cz do 31. května 2009.
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Ceny pro vítěze:
1. místo – 1 500,- Kč a věcné ceny
2. místo – 1 000,- Kč a věcné ceny
3. místo – 500,- Kč a věcné ceny
Výherci budou o výhře informováni dopisem, popřípadě telefonicky.
Nejlepší fotografie budou použity pro účely výstav, tištěných materiálů a internetových stránek
Města Semily.

(povolební) tentokrát se semilským starostou
Mgr. Janem Farským
Hnutí Starostové pro Liberecký kraj vzniklo v únoru 2008, v červnu představilo svou kandidátku. Podaří
se v tak krátkém čase dostat do povědomí voličů a konkurovat ve volbách velkým zavedeným stranám?
Podle ředitele české pobočky Transparency International Davida Ondráčky mohli starostové získat 6 –
8% hlasů, stejně viděla jejich šance politoložka Vladimíra Dvořáková z pražské VŠE, či specialista na
komunální politiku Stanislav Balík z Masarykovy univerzity. A jak to dopadlo? Starostové pro Liberecký
kraj získali téměř 14% hlasů, což jim zajistilo sedm křesel na liberecké radnici. Na jedno z nich usedne
semilský starosta Jan Farský. Položila jsem panu starostovi čtyři otázky.
Ke starostem na semilské radnici teď přibudou ty na krajském zastupitelstvu. Těšíte se na vstup
do krajské politiky?
Netěším. Ale po zkušenostech dvou let na radnici v Semilech vstup do krajské politiky považuji za
nutnost. Měl jsem na výběr. Buď se sklonit a začít „sekat dobrotu“ nebo bojovat za změny dál. Vybral
jsem si druhou možnost. A jsem rád, že lidé toto podpořili.
Jde několika větami definovat hlavní téma, se kterým pojedete do Liberce?
Podpora regionů, transparentní výběrová řízení.
Starostování a volný čas - to asi moc nejde dohromady. Pokud přece jen nějaký ušetříte - jak jej
trávíte nejraději?
S přítelkyní na výletech po okolích, vzdálenější cestování, paragliding.
Jaká kniha vám leží na nočním stolku?
V tuto chvíli Jean Giono: Jak jsem sázel stromy a vedle postele kniha o myšlenkách Tomáše Bati
zakladatele.
Za rozhovor děkuje Alena Matěchová

Přípravy na sjezd rodáků jsou v plném proudu. Termín je již stanoven na 19. až 21. června 2009. Pokud
má někdo chuť podílet se na přípravě propagačních materiálů či pomoci s upřesněním adres pro
rozesílání pozvánek, nechť kontaktuje některého člena přípravné komise - Zdeněk Menšík, Aleš
Bachtík, Josef Fišar, Jiří Lukeš st., Roman Lukeš, Jaroslava Kučerová, Šárka Strmisková.
- red -
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Kniha - Beseda v knihovně - 9. prosince v 17.00 hodiny
V úterý 9. prosince v pět hodin si můžete v Městské knihovně v Semilech
poslechnout Václava Žmolíka na besedě spojené s autogramiádou.
Václav Žmolík je český novinář, publicista, scénárista, rozhlasový a televizní
redaktor a moderátor. Mezi jeho nejznámější tvorbu patří rozhlasový a televizní
seriál Po Česku, který vyšel i knižně. Externě spolupracuje s Českým rozhlasem,
se stanicí Čro 1 Radiožurnál, zaslechnout jej ale můžete i na Čro3 Vltava a
dalších stanicích Českého rozhlasu. Václav Žmolík přijede do Semil s knižní
podobou svého úspěšného rozhlasového i televizního cyklu, v němž navštěvuje
turisticky zajímavá místa v celé naší vlasti, včetně Českého ráje. Knížka bude ke
koupi se slevou.

Divadlo - KC Golf Semily 3. listopadu v 19.30 hod
Miguel de Cervantes – M. Lasica – J. Satinský – V. Strnisko
D O N Q U I J O T E - klasika, jak ji neznáte.
hrají:
Don Quijote ….. Jiří Lábus
Sancho Panza ….. Oldřich Kaiser
hudba: Jaroslav Filip a Miroslav Kořínek texty písní: Milan Lasica a Tomáš Janovic
Osobitá úprava klasického příběhu z dílny legendární dvojice Lasica + Satinský v podání
českých hereckých hvězd, doplněná o písničky Jaroslava Filipa a Miroslava Kořínka s texty
Milana Lasici a Tomáše Janovice.
Film
Mamma Mia! roztančila česká kina – kino Lomnice nad Popelkou, 12. listopadu v 17.30 a ve
20.00
Děj muzikálu, jak už to tak u muzikálů bývá, není nijak zamotaný. Donnu (Meryl Streepová) zamlada
opustila její velká láska a ona, aby se jí lépe zapomínalo, se zapletla s dalšími dvěma muži. A teď neví,
který z těch tří je otcem její dvacetileté dcery Sophie. Neví a je jí to vlastně jedno. Vede malinko
zchátralý hotýlek na jednom řeckém ostrově a chystá dceřinu svatbu. Ovšem Sophie pojme touhu zjistit,
který z těch tří skvělých mužů je ON a všechny tři na svatbu bez matčina vědomí pozve. Přijíždějí a
současně s nimi dvě Donniny kamarádky z mládí.
Film je nabitý energií legendární skupiny ABBA, pánové Ulvaeus a Andersson své největší hity nově
zaranžovali tak, aby plnily v muzikálu svou dramatickou funkci. Pěveckých partů se ujali sami herci a jde
jim to skvěle. Meryl Streepová tak opět dostala možnost předvést své výjimečné pěvecké nadání
(vzpomínáte na závěrečnou scénu Pohlednice z Hollywoodu?).
A ještě něco - každopádně doporučuji neodcházet z kina ukvapeně před úplným koncem - závěrečný
bonus stojí za to!
-am-

Vyprošťovák Broni Poloczka
Všichni to znáte – nekonečná noc, příjemná společnost, jídla (a především pití) nezřízeně. Ale to ráno!
Až se budete po ránu – nebo spíše k poledni – motat po bytě s krvavýma očima, lihovým dechem a
studeným obkladem v zátylku, zkuste následující recept. Je od Broni Poloczka a jmenuje se výmluvně!
Opatřete si 1 kg uzené kýty – i více. Uvařte s bobkovým listem, celým pepřem a novým kořením
doměka. Vývar přeceďte a smíchejte s lákem z naložené červené řepy (což je jednodušší varianta),
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anebo jednu menší červenou řepu oloupejte, rozčtvrťte a v trošce vody (asi čtvrt litru) nechte přejít
varem. Oba vývary – z masa i z řepy – smíchejte dohromady. Dochuťte octem, cukrem, solí a pepřem.
Vývar se pije horký z hrnků (nesmí se už vařit, zhnědl by!). Maso se podává s křenem.
Opilý dort
Jeden hrnek cukru, osm vajec, jedna lžíce nastrouhané citrónové kůry, půlka hořké čokolády, deset lžic
neloupaných mletých mandlí, hrnek červeného vína, jedna lžíce rumu, dvě lžíce citrónové šťávy, celá
skořice, hřebíček, cukr do vína.
Poleva: Jedna čokoláda na vaření, jedna lžička ztuženého tuku.
Cukr utřete se žloutky a citrónovou kůrou do husté pěny. Přidáte nastrouhanou čokoládu, strouhané
mandle a sníh z osmi bílků. Pečete ve vymazané a vysypané dortové formě asi hodinu. Po vyklopení a
vychladnutí na dort nalijete přes cedník hrnek červeného svařeného vína, do něhož jste přidali rum,
podle chuti cukr, citrónovou šťávu, skořici a hřebíček. Jakmile se přecezené víno vsákne, dort polijete
čokoládovou polevou a necháte vychladit.
Čokopoleva: čokoládu rozdělenou na dílky vložíte do malého hrnku, přidáte tuk a ve vodní lázni
zahříváte. Voda se nesmí vařit, jinak se poleva srazí.

Luštíte sudoku? Zkuste úlohu, kde je třeba čísla 1 - 9 doplnit nejen do řádků, sloupců a velkých
čtverců, ale i do obou úhlopříček a středů velkých čtverců.
SNADNÉ

OBTÍŽNÉ
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Pošlete SMS na číslo 602 403 049 ve znění: první tři čísla z obtížné úlohy, vaše jméno, příjmení
a číslo domu. Z prvních deseti správných odpovědí vyhrají tři vylosovaní stokorunu. (Podaří se
vůbec třem Benešákům obtížnou úlohu vyřešit?)
náklad 350 výtisků, příští číslo vyjde 22. prosince 2008
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
e-mail: benesovus@seznam.cz
uzávěrka dalšího čísla je 15. prosince 2008
za redakci KKS .o)
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