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ročník III, číslo 2              22. prosince 2009 
 

 

 
Pěkné prožití svátků, hodně zdraví, spokojenosti, hodně úspěchů v novém roce 2010. Tato 
slova uslyšíte v tuto dobu velmi často a stala se v posledních letech velmi okřídleným rčením. 
Přání je většinou vysloveno ve spěchu, bez úsměvu, leckdy jenom s formálně podanou rukou. 
Přál bych Vám, abyste poznali, kdo svá slova myslí upřímně a kdo ne. Ona se totiž upřímnost 
těchto přání pozná již za pár dní v běžném životě. Já nemám možnost popřát každému z Vás 
osobně, tak alespoň touto formou Vám přeji rodinnou pohodu, hodně dobrých přátel a konečně i 
pevné zdraví. Tato slova jsou adresována upřímně Vám všem. Pokud říkám všem, myslím 
opravdu Vás všechny Benešováky i vaše přátele.   Dalibor Lampa , starosta obce 
 
 

 
I nepříjemné zprávy pat ří k životu a jednou z nich je zpráva o navyšujících  se cenách 
poplatk ů. Tak tedy od 1. ledna 2010 se promítnou do Vašich plateb tyto zm ěny: 
(Změny za odpady a kabelovku budou promítnuty p římo do inkasa) 
 
Poplatek za odpady:  
 

Z důvodu úpravy svozových cen a zvýšených nákladů na třídění vydalo zastupitelstvo na svém 
jednání 19. 11. 2009 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009, kterou se upravují poplatky za 
likvidaci komunálního odpadu. Pytle na tříděný odpad nadále budou k dispozici zdarma na 
Obecním úřadě, občané mají k dispozici bezplatně Sběrný dvůr v Semilech, dvakrát ročně svoz 
nebezpečných odpadů a na šesti místech v obci kontejnery na tříděný odpad. 
Ceny na likvidaci komunálního odpadu podle velikosti nádob:  
 

Velikost nádoby Frekvence svozu Poplatek 
Týdenní/52 1 704 60 l 
14 denní/26  1 260 
Týdenní/52 1 980 80 l 
14 denní/26 1 452 
Týdenní/52 2 424 110 l 

120 l 
14 denní/26 1 752 

Týdenní/52 4 740 240 l 
14 denní/26 3 564 
Týdenní/52 18 216 1100 l 
14 denní/26 13 776 
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Pytlový svoz /pro chalupá ře) 
Počet kusů plastových pytlů Poplatek  

8 ks    492 
16 ks    984 
24ks 1 476 
…..  

   
1. Poplatek lze zaplatit: 

a) měsíčně inkasem (v poměrné výši) 
b) měsíčně bankovním převodem (v poměrné výši) na č. ú. 126 3110 329/0800 
c) hotově v pokladně Obecního úřadu Benešov u Semil jednorázově do 15. 4. 

příslušného kalendářního roku 
 
Poplatek za kabelovou televizi:  
 

Z důvodu, že Obec Benešov u Semil se stala plátcem DPH od 1. 1. 2010, navyšují se ceny za 
poplatek kabelové televize o příslušnou částku odpovídající DPH. V našem případě o 20%, tzn. 
o 12 Kč. Celková výše poplatku tedy bude 72 Kč měsíčně. Zároveň se navyšují i 20% poplatky 
za připojení rodinných domků. 
 
Poplatek za vodné:   
 

Tisková zpráva VHS (Obce Benešov u Semil se týká pouze vodné) 
 

Tisková zpráva o stanovení ceny vodného a stočného na rok 2010 na území měst a obcí 
sdružených ve Vodohospodářském sdružení Turnov 
 
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení dne 25. 11. 2009, a to jako výstup          
z přibližně tříměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, 
Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce 
Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, 
Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.   
 

1. Nárůst ceny 
Základní nárůst ceny je schválen o 8,94 % u vodného a o 9,96 % u stočného. Nárůst u celkové 
ceny vodného a stočného je 9,38 %.  
Sazba DPH nezůstala díky legislativní úpravě státu shodná a navyšuje se meziročně o 1 %. 
Tím státní rozpočet dosáhne větších rozpočtových příjmů i z této oblasti.  
 

2. Celková cena (m/3) 
Vodné je stanoveno na 35,60 Kč (bez DPH) a stočné na hodnotu 27,83 Kč (bez DPH). Celková 
součtová cena vodného a stočného činí 63,43 Kč (bez DPH). Nárůst celkové ceny představuje 
5,44 Kč, a to z 57,99 Kč v roce 2009. 
   
Po započítání DPH (10 %) je vodné stanoveno na hodnotu 39,1 6 Kč a stočné na hodnotu 
30,61 Kč. Tedy v součtu činí cena s DPH celkem 69,77 Kč. Nárůst celkové ceny představuje 
6,56 Kč, a to z 63,21 Kč v roce 2009.  
 

3. Zdůvodn ění úpravy cen 
Vlastník vodohospodářské infrastruktury - VHS Turnov - požadoval při letošním jednání větší 
navýšení nájemného, aby mohl v příštích letech naplnit státem stanovené závazné požadavky 
na obnovu svého majetku a splnil přísné evropské normy, k jejichž plnění se Česká republika 
zavázala při vstupu do Evropské unie.  
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VHS Turnov tedy potřebuje navýšit zejména prostředky na přípravu a financování rozvojových 
investičních projektů, na něž je možnost získat značné finanční prostředky z fondů Evropské 
unie. 
 
Nejde jen o probíhající akci Čistá Jizera, ale také o připravovaný rozsáhlý rozvoj 
vodohospodářské infrastruktury na Benecku, Malé Skále, v Rovensku pod Troskami, Přepeřích, 
Ohrazenicích, v Jilemnici, Semilech a na území dalších členů sdružení.   
 
Provozovatel majetku – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. – nepožadoval pro rok 2010 
významné nárůsty nákladových položek. Významnější úpravy byly způsobeny pouze investiční 
aktivitou VHS Turnov. Šlo například o nárůst elektrické energie pro chod čerpadel v nových 
tlakových kanalizacích a o potřebu vytvoření vyšší rezervy na řešení provozních 
technologických vazeb u vodovodů, které musíme realizovat v souběhu s akcí Čistá Jizera.   
 
Pozitivem celého projednání je skutečnost, že na základě dohody s provozovatelem bude 
plánovaná výše jeho oprávněného zisku ponechána na shodné úrovni jako v minulém roce.  
 
V Turnově dne 4. 12. 2009 Ing. Milan Hejduk , předseda Rady sdružení VHS Turnov 
 

 
 

Děkuji všem členům kulturní komise za celoroční práci při přípravě Benešovských novin, 
kulturních a sportovních akcí. Komise pracuje v tomto složení: Eva Farská, Jiří Lukeš st., 
Roman Lukeš, Alena Matěchová, Láďa Plecháč a Šárka Sedláčková.                                         
                                                                               předsedkyně komise Šárka Sedlá čková 
 

 
V příjemné předvánoční atmosféře se na 
benešovské návsi sešlo 29. listopadu několik 
desítek nadšenců, kteří si chtěli společně se svými 
přáteli a známými připomenout blížící se svátky. Již 
tradičně byly pro děti připraveny drobné dílničky, 
prskavky, vánočky, pro dospělé sejkory a svařák. 
Krásnou vzpomínku ve mně zanechá živý betlém a 
společné zpívání koled. Děkuji těm, kteří se na této 
milé akci podíleli, a přeji všem krásné, klidné svátky 
a šťastný rok 2010. 
              Šárka Sedlá čková   

Fotografie si můžete prohlédnout zde: http://www.benesovusemil.cz/photos/2009/stromek/ 
 
 

  
Vážení spoluobčané a milí členové sboru, rok se opět přehoupl do času Vánoc a tak bývá 
dobrým zvykem trochu bilancovat. 

Rok 2009 byl nejenom pro obec, ale i pro náš sbor, rokem slavnostním. Souběžně totiž 
se Sjezdem rodáků Benešova u Semil probíhalo naše velké výročí, a nebylo to nic menšího než 
oslava 125. let od založení sboru. Při této příležitosti bylo na valné hromadě mnoho našich 
členů odměněno a vyznamenáno za dlouholetou činnost a přínos spolku i obci. Vysoká ocenění 
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obdrželi bratr Jaroslav Kovář, a to titul „Čestný funkcionář“ a bratr Jaroslav Bachtík titul 
„Zasloužilý hasič“. Jejich práce si velice vážíme. Oslavy výročí probíhaly v našem areálu v 
Podolí a také v požární zbrojnici. Děkujeme každému, kdo se našich oslav účastnil, a doufáme, 
že dechovka a další doprovodné akce se líbily. 

Dalším důležitým bodem tohoto roku byly volby, které proběhly na konci listopadu na 
řádně svolané valné hromadě. Volební období uběhlo neuvěřitelně rychle a do dalších let byli, 
mezi jinými, zvoleni členové noví i staronoví. Jako starosta spolku znovu působí bratr Zdeněk 
Menšík, na velitele sboru byl navržen bratr Petr Vlach, jednatelem zůstal bratr ing. Luděk 
Václavík a novým kulturním referentem se stal bratr Pavel Bachtík. 

Letošní rok ale nebyl pouze slavnostní a volební, probíhal ve stejném rytmu, pracovním 
úsilí a také různých radovánkách jako v letech minulých. Jsme každoročně rádi, když se 
povedou „čarodějnice“, velká účast občanů nás vždy velice těší, ale i další akce, pořádané ve 
spolupráci s místními spolky. Udržujeme na dobré úrovni naši bohužel už postarší hasičskou 
techniku, aby se členové výjezdového družstva dostali včas k různým zásahům, ať k ohni či v 
dnešní době stále častějším povodním a vybraní členové jsou na tyto akce řádně školeni v 
Jilemnici, popřípadě v Turnově. 

Nesmím také zapomenout ve výčtu našich aktivit na požární sport, ve kterém si naše 
soutěžní družstva nevedou vůbec špatně. V průběhu roku 2009 se zúčastnili 25 různých 
soutěží, které jsou zařazeny do seriálů Jizerská liga, Hasičská podkozákovská liga, a jiných. Z 
tohoto počtu je patrné, že to byl velmi časově náročný rok, některé soutěže dokonce vyplnily 
celý víkend. Někteří naši borci a borkyně ještě k tomu běhají 100m překážek v požárním sportu. 
Výsledky Jizerské ligy - z 60 družstev mužů, která od jara soutěží - je výsledkem 11. místo. 
Ženy skončily na místě 4., z 25 družstev. 
Výsledky Podkozákovské ligy - muži opět 11. místo a ženy krásné 3. místo. 
Pro zajímavost a pro zasvěcené - nejlepší čas muži na sklopné terče v Raspenavě, hadice 3x 
„B“ - 17,85s a ženy v Ploukonicích, 2x „B“ - 17,96s. 
Soutěží se účastní i naši mladší členové a to hlavně v seriálu hry „Plamen“, nevedou si špatně a 
byli si zasoutěžit např. v Machníně u Liberce, na Frýdštejnu, ale i zde v Benešově. Na podzim 
pro ně náš sbor uspořádal několikadenní soustředění na horách ve Vítkovicích, aby se utužili ve 
svých znalostech požární všestrannosti hry Plamen. 

Myslím, že bychom o minulém (nebo ještě letošním roce?) mohli mluvit dlouho, ale 
doufejme, že ten příští bude stejně úspěšný a plný akcí jako tento. Rádi se s vámi se všemi 

opět uvidíme, třeba v areálu 
Podolí na soutěži v požárním 
sportu, kam vás zveme na 
fandění, nebo na úplně jiné 
prima akci. 
Děkujeme Obecnímu úřadu a 
ostatním spolkům za velice 
dobrou spolupráci, všem 
členům Sboru dobrovolných 
hasičů, občanům Benešova u 
Semil a všem dobrým lidem 
přejeme krásné prožití 
vánočních svátků, dobrou 
prosperitu v roce 2010 a 
hlavně hodně štěstí, zdraví a 
pohody! 
 
 

Hasičský povod ňový výcvik                   Ing. Lud ěk Václavík 
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Tradičně první den letošního roku jsme přivítali nový rok Novoročním výstupem na Kozákov.  
Tradičně jsme se tento měsíc zúčastnili příjemného srazu v Bratrouchově na posezení s odbory 
KČT z Rokytnice, Jilemnice a Vysokého.  
V teplém prostředí hospody u Michala Špirocha jsme si promítli zážitky z cyklozájezdu do 
Chorvatska v loňském roce a uvedenými fotografiemi jsme si oživili krásné vzpomínky. Tato 
akce byla nejen pro naše členy, ale i pro veřejnost. 
Na závěr akcemi nabytého měsíce ledna jsme uspořádali zimní přejezd Orlických hor, jehož se 
zúčastnilo 40 našich členů a příznivců zimních přejezdů. 
V únoru jsme přijali pozvání vysockých skijáků a zúčastnili se „Ve stopě první středoevropské 
padesátky“. Za příznivých sněhových podmínek jsme absolvovali 30 a 50 km trasy. 
V dubnu pravidelně zahajujeme letní turistickou sezonu v Chobotni - u ohně, opékání špekáčků a 
kytary. Odtud nás letos vyhnal déšť jako předzvěst vlhčího jarního období. 
Květnový výlet rodičů s dětmi pod patronací Ládi Plecháče a cyklo Krkčovice jsou akcemi 
pravidelně navštěvovanými jak dospělými, tak hlavně dětmi, které jsou s tímto nadmíru spokojené.  
Zato letošní, již pátý ročník Morava - Slovácko na kole, je pro dospělé a hlavně mužskou část 
našich členů. Avšak i pro některé z nich bývá tato akce někdy dosti „náročná“. Vždy se ale zvládne 
ke spokojenosti účastníků. 
Českomoravská vysočina byla letos cílem týdenního putování sekce cyklistů po vlastech českých 
a hlavně díky krásnému počasí bylo vše takové, jaké má být! 
Vždy naplněný autobus je zárukou oblíbenosti podzimních seriálů výletů do Jizerek. Pro letošek 
jsme ve spolupráci s frýdlantským KČT navštívili zdejší, pro nás málo známou oblast. 
Podzimní tajný výlet pro děti, účast na HETOSu v Rokytnici a otevření nové rozhledny „U 
borovice“ 17. listopadu byly posledními akcemi tohoto roku. 
Před námi je už jenom pravidelná akce Memoriál Karla Kobra Na Štěpána na Štěpánku a 28. 
prosince výroční valná hromada, která se koná v zasedací místnosti SDH Benešov od 17.30 
hodin. Zde se promítne putování po Nepálu a Indii. 
Náš odbor má 112 členů. Nejstarší zástupce bychom tímto chtěli pozdravit. Nejen jim, ale i všem 
občanům Benešova a OÚ bychom chtěli poděkovat za jejich pozitivní přístup k naší činnosti a 
popřát v roce příštím hodně zdraví a spokojenosti.      -jh- 
 

 
Benešovské noviny vstupují do třetího roku svého života. Jsme rádi, že noviny stále vycházejí. 
Tento rok vyšlo dokonce prázdninové „srpnové“ číslo. Chceme věřit, že jsou čteny a stávají se 
pro vás zdrojem informací, který je doma stále „po ruce“. I když příspěvky od občanů jsou stále 
spíše výjimkou, přece nepřestáváme doufat a stále se na ně těšíme. Emailová schránka 
benesovus@seznam.cz je nonstop připravena přijímat vaše příspěvky či postřehy! Tak 
neváhejte a pište. Noviny v barevné verzi naleznete na benešovských stránkách - 
www.benesovusemil.cz                                              -red- 
 

 tentokrát zastupitelé odpovídají na otázku - 
Co byste pop řáli Benešovu do roku 2010? 
 

Benešovu do roku 2010 bych především přál, aby svátečně vánoční atmosféra vztahů mezi 
lidmi nekončila jen údobím svátků, ale aby hodnoty, jakými jsou přátelství, vzájemná pomoc či 
alespoň tolerance mezi námi vydržely co nejdéle. Abychom si nekazili životní prostředí, ve 
kterém žijeme a nenechali si jej kazit někým jiným. Aby se našim dětem v Benešově líbilo. 
                                        Jiří Lukeš 
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Spokojené občany.  Jan Huba ř 
 
Přeji si, aby se v naší obci zapojili občané ve větší míře do veřejného dění a rozumně pomáhali 
zvelebovat život v obci. Mezi námi jsou bohužel tací, kteří vyvolávají stále konflikty a na prvním i 
posledním místě hájí pouze svoje zájmy.                      Anna Morávková  
 
Co popřát Benešovu do roku 2010? Co nejmenší vliv ekonomické krize a dostatek finančních 
prostředků na vše potřebné. Dobrou spolupráci spolků a ostatních složek na úrovni 
zastupitelstva a při kulturním dění v obci. S tím související dostatek možností zábavy a 
volnočasového vyžití pro všechny občany a návštěvníky obce. Fungující obecní úřad a školu 
bez zbytečné administrativy a byrokracie ze strany kraje a státních institucí. Bezproblémové 
volby v průběhu roku, které se na chodu obci neprojeví anebo pouze pozitivně. Nadále krásné 
životní prostředí na dosah Krkonoš a Českého ráje.                            Jiří P. Lukeš  
 
Přeji Benešovu, aby v něm žili lidé veselí, slušní, přátelští a pracovití. Aby se sem rodáci rádi 
vraceli a místní si vážili této krásné krajiny a chovali se k ní ohleduplně. 
                          Šárka Sedlá čková 
 
Benešovu bych přála v roce 2010 aspoň takové příjmy z daní jako letos, a dále co nejvíce 
povedených kulturních, sportovních a jiných akcí. A aby Benešov nepostihli žádné závažné 
havárie, ať už se jedná o vodu, plyn, elektriku či kabelovou televizi. Občanům samozřejmě 
hodně zdraví, štěstí a pohody.                        Jitka Bachtíková  
 

 
 

 
Jiřina Vanclová  2.1. 80 let 
Věnceslava Valášková 12.1. 70 let 
Josef Blažek   17.1. 86 let 
Zdeňka Vanclová  17.1. 80 let 

Vlastimil Kousal  2.2. 87 let 
Jaroslava Kusová  20.2. 84 let 
Hana Pikorová  24.2. 84 let 
Blanka Seidlová  27.2. 70 let 
Petr Kučera   27.2. 80 let 

  
 
 
 

aneb jeden tip na knihu, divadlo a film   
 
Kniha    Jeff Kinney, Deník malého poseroutky 
Jakou knihu najdou letos děti pod stromečkem? Možná by to mohl být další díl Deníku malého 
poseroutky. Po úspěšném prvním dílu vychází druhý s přídomkem Rodrick je king. 
Když je vám tak jedenáct, nemusí to být nic moc. A nikdo to neví líp než Greg Heffley, protože 
se najednou ocitl na víceletém gymplu, kde malí poseroutkové, jako je on, narážejí každý den 
na chodbách do kluků, kteří jsou větší, silnější a holit by se mohli dvakrát denně. Deník malého 
poseroutky není jen tak obyčejný deníček. Greg tenhle sešit dostal od mámy. A to přesto, že 
deníky jsou přece jenom pro holky! Takže si nemyslete, že to bude nějaké „milý deníčku“! Navíc 
tohle vlastně není deník, to jsou zápisky. Greg si prostě zapisuje a čmárá obrázky ke všemu, co 
se kolem něj děje. Píše o svém otravném starším bráchovi, o potrhlém kamarádu Rowleym, o 
každodenním boji o přežití ve škole, o jednom fakt děsivém domě hrůzy, o kreslení komiksů pro 
školní časopis a taky o Sejru...  
V druhém díle už léto skončilo. A Greg je vlastně docela rád. Ani se ho neptejte, co dělal o 
prázdninách, protože o tom fakt nechce mluvit...nejradši by zkrátka s novým školním rokem na 
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všechno zapomněl, obzvláště na jednu trapnou událost... Nejhorší na tom je, že jeho starší bratr 
Rodrick ví, co se stalo, a Grega stojí obrovské úsilí, aby své tajemství udržel pod pokličkou. Ale 
nakonec to stejně praskne... 
Jeff Kinney, autor a ilustrátor v jedné osobě, vytvořil hrdinu, který sice vypadá trochu neobvykle, 
ale na druhou stranu je to vlastně úplně normální puberťák.  
Knihy vydalo nakladatelství Albatros. 
 
Divadlo          Václav Havel – Odcházení, KD Jilem nice, 14. ledna, 19.30 hodin 
Hra v nastudování Klicperova divadla Hradec Králové 
 
Zcela nová Havlova hra, napsaná po dvacetileté odmlce, nás zavede do domácnosti 
odcházejícího politika Dr. Viléma Riegera. Je zřejmé, že bývalému kancléři skončilo volební 
období a nad jeho dalším setrváním ve vládní vile obklopené višňovým sadem visí otazník. 
Stejně zřejmé je, že ani jeho okolí, ovládané pevnou rukou jeho dlouholeté přítelkyně Ireny, na 
zadní kolečka tak docela nemyslelo… Autor v Odcházení konstruuje umělý – a smutně zábavný 
– divadelní svět. Odcházení je sebeironickým bilancováním odcházející politické garnitury a 
sžíravým pohledem na nástup nové dravější generace. 
Hru s herci nastudoval dlouholetý Havlův přítel a soused z Hrádečku, Andrej Krob. Ten od 
památné Žebrácké opery v Horních Počernicích (1975) pracoval dlouhé léta s neherci 
soustředěnými v Divadle Na tahu, jehož je dosud principálem. V posledních zhruba deseti 
letech pracuje neméně úspěšně také s herci profesionálních scén včetně právě hradecké: po 
Pokoušení (1999) a Vyrozumění (2004) je to Krobova již třetí tamní havlovská režie. Jistou 
zvláštnost představuje fakt, že Krob v posledních třiceti letech zrežíroval prakticky všechny 
Havlovy divadelní kusy.  
 
Film   Jan H řebejk, Kawasakiho r ůže, kino Turnov, 18. – 20. ledna 2010, 20.00 hod 
Nový film Jana Hřebejka podle Cenou Sazky oceněného scénáře Petra Jarchovského klade 
otázky: Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim čas obrousit 
hrany? a nabízí na ně spoustu často  protichůdných odpovědí. Středobod příběhu tvoří 
postava renomovaného psychiatra (Martin Huba), morální autority, který má u příležitosti 
výročí založení republiky získat významné státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt 
se stane katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit 
vaz. „Na začátku filmu padne závažné obvinění. Zeť, který žárlí na svého tchána, ho nařkne 
z udavačství. Nevidíme, zda je obvinění oprávněné nebo není. A pokud ano, zda se vše 
odehrálo způsobem, jakým je to prezentováno. Sledujeme informaci, která se na počátku jeví 
jako pomluva a hřích, který se odehrál v minulosti, a začíná postupně měnit životy lidí a 
vytvářet paradoxní situace. Pozorujeme jednotlivé postavy, jak na toto obvinění reagují, hájí 
ho nebo zpochybňují. Jednoznačnost, ke které divák během děje dospěje, se snažíme 
prohloubit zobrazením charakterů postav a jejich životů. Pro mě je tento film žánrově nejbližší 
filmu Musíme si pomáhat. A sice v tom smyslu, že sledujeme postavy a měníme na ně názor a 
s postupujícím dějem prohlubujeme znalost charakteru jednotlivých postav,“ říká režisér Jan 
Hřebejk. Při natáčení Kawasakiho růže používá Hřebejkův filmový štáb poprvé digitální 
technologii a snímá na dvě kamery. Odpadá tak tradiční omezení filmovou surovinou a lze tak 
točit i scény, které nejsou nezbytné, vznikají varianty, ke kterým by režisér nepřistupoval, 
pokud by byl limitován materiálem. Kromě Martina Huby uvidíme ve filmu Danielu Kolářovou 
v roli psychiatrovy manželky, Lenku Vlasákovou jako jeho dceru, nebo Ladislava Chudíka 
v pro něj velmi nezvyklé úloze.                                                                        Alena Mat ěchová 
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Rakouský bramborový salát  
Potřebné ingredience: 
1 lžička cukru, 2 lžíce oleje, 1 lžička soli, 4 lžíce octa, 1 kg 
brambor, 
1 hrneček vody, 1 velká cibule, 2 lžičky mletého černého 
pepře 
 
Postup: 
Brambory očistíme a vcelku uvaříme ve slupce. Necháme je vychladnout. Odstraníme slupku a 
nakrájíme asi na 5 mm široké plátky. Oloupanou cibuli nasekáme nadrobno. Z vody, oleje, octu, 
cukru, soli a pepře uděláme zálivku. Do mísy dáme brambory s cibulí a zalijeme zálivkou. 
Pořádně promícháme a dáme do lednice minimálně na hodinu před podáváním.  
 
Rakouský bramborový salát podáváme studený jako přílohu k masu nebo jen tak s pečivem 
k zakousnutí.  
 
Silvestrovský guláš 
Potřebné ingredience: 
3 stroužky česneku, sůl, 6 vajec, ocet, 1 cibule, kečup, mletý černý pepř, 50 dkg kabanosu 
 
Postup: 
Vejce uvaříme natvrdo. Uvařená vejce zchladíme, oloupeme, nasekáme nebo nakrájíme na 
kostičky a necháme vychladnout. Kabanos oloupeme a nakrájíme na kostičky. Česnek 
oloupeme a prolisujeme. Cibuli nasekáme nadrobno. Vše smícháme, podle chuti vmícháme 
kečup a nakonec opepříme, osolíme a ochutíme cukrem. 
 
Třeboňské kap ří hranolky 
Potřebné ingredience: 
10 g soli, 1 miska mletého zázvoru, 50 g hladké mouky, 30 g škrobové moučky, 200 ml oleje na 
smažení, 3 stroužky lisovaného česneku, 1 miska mletého kmínu, 600g filet kapra, sladká 
paprika, 30 g slané sojové omáčky 
 
Postup: 
Kostí zbavený filet z kapra nakrájíme na stejně dlouhé kousky (hranolky). Z lisovaného 
česneku, připraveného koření a sójové omáčky vytvoříme marinádu. V marinádě promíchané 
hranolky kapřího masa necháme odležet. Následně je obalíme v připravené směsi hladké 
mouky, papriky a škrobové moučky.  
Smažíme v rozpáleném oleji. Po usmažení necháme okapat v sítu nebo na ubrousku. 
Podáváme se studenou omáčkou, například křenem dochucenou kysanou smetanou. Na webu 
Třeboňský kapr se můžete podívat i na video s návodem na přípravu kapřích hranolek. 
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