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 BENEŠOVSKÉ NOVINY 
ročník I  číslo 1  29. října 2007 

 
   

 
 Po delší odmlce se opět vrací do Vašich domácností tištěná podoba benešovského 
zpravodaje. Chtěli bychom Vám v něm nabídnout zprávy ze života obce, informace o 
činnostech jednotlivých spolků, aktuality ze života obyvatel... Byli bychom rádi, kdyby se 
ve zpravodaji objevily i Vaše příspěvky a postřehy. Můžete je posílat na emailovou adresu 
benesovus@seznam.cz nebo na obecní úřad s poznámkou „Benešovské noviny“. 
 
 
 

 V každém čísle Benešovského zpravodaje bych Vám rád sdělil několik informací o tom, co 
je v současné době aktuální. Pokud se o práci zastupitelstva chcete dozvědět více, jste 
zváni na pravidelná veřejná zasedání zastupitelstva 
 - příští se koná 1. listopadu 2007. 
� Oprava komunikace III. třídy přes hoření Benešov je zahrnuta do plánu oprav 
Libereckého kraje. Komunikace je na 26. místě v žebříčku oprav z celkového počtu 75 
míst. 
� Do 28. října 2007 bude provedena oprava pomníku padlých včetně oplocení a osázení 
zelení - tújemi.  
� V současné době je stožár pro příjem televizních signálů vybaven zařízením pro příjem 
digitálního signálu. Termín zahájení digitálního vysílání po kabelu bude minimálně 1 rok 
předem oznámen. I po ukončení analogového vysílání z pozemních vysílačů lze v hlavní 
stanici digitální signál změnit na analogový a ten po kabelu předávat uživatelům. 
� V případě narušování nočního klidu nebo zjištěného vandalismu lze okamžitě volat 
státní (tel. 481 623 333) nebo městskou policii (tel. 156). Nahlášení narušování nočního 
klidu druhý den na obecním úřadě je již pozdě.      
� Žádáme rodiče, aby se více zajímali o to, co dělají jejich dospívající děti večer. 
V současné době není pro mladistvé žádný problém obstarat si v Benešově u Semil 
alkoholické nápoje a po jejich požití pak narušovat noční klid. 
         Dalibor Lampa, starosta obce 
 

 V září byly rozeslány dotazníky 17 žadatelům o byt. Na obecní úřad se vrátilo pouze         
7 dotazníků a jeden žadatel se ozval telefonicky. Další dvě nové žádosti došly během října 
2007. V novém pořadníku, který bude zastupitelstvo schvalovat 1. listopadu, se tedy objeví 
10 žadatelů.  
Pořadník byl sestaven podle upravených zásad z června 2007.  
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Listopad  
24. 11.  Valná hromada SDH v zasedací místnosti    SDH 
Prosinec 
2. 12.  Oslava adventu a rozsvícení vánočního stromku od 14.00  KKS 7.-8. 12. Prodejní vánoční výstava na obecním úřadě     přátelé Benešova (pátek od 10 do 18 hodin, sobota od 10 do 15 hodin) 26. 12.  Na Štěpána na Štěpánku      KČT, SDH 26. 12.  Valná hromada KČT       KČT 26. 12.  Zájezd do divadla ve Vysokém nad Jizerou    SDH  
 
 
 
 
 
 

 Blanka Polívková    4. 11. 2007 
Helena Leberová  80 let  12. 11. 2007 
Olga Makovičková  70 let  30. 11. 2007 
Kamila Baudyšová    4. 12. 2007 
Eva Zounková    6. 12. 2007 
Vladimír Pastorek    8. 12. 2007  
Josef Hladík   85 let  20. 12. 2007 
Zdeňka Marková  83 let  26. 12. 2007 
 Manželé Polanečtí oslaví 8. prosince 25 let společného života.  
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme.  
 
 
 
 

  
 Dne 5. října 2007 proběhlo na Obecním úřadě v Benešově u Semil tradiční vítání občánků. 
Zúčastnilo se ho 11 dětí. Všem dětem přejeme hodně zdraví!  
Karam Abbas                                č.p. 45 nar. 2. 1. 2007 
Josef Mitro Onda                       č.p. 121 nar. 12. 1. 2007   
Aneta Dohnalová   č.p. 32 nar. 27. 1. 2007    
Tereza Mašková   č.p. 291 nar. 15. 2. 2007    
Dominik Matěcha   č.p. 22 nar. 7. 3. 2007    
Nikola Jínová   č.p. 178 nar. 10. 5. 2007 
Vojtěch Mifka   č.p. 81 nar. 24. 5. 2007    
Rosemarie Jane Peukerová č.p. 75 nar. 24. 5. 2007 
Nella Lukešová   č.p. 152 nar. 1. 6. 2007 
Martin Bárta    č.p. 263 nar. 4. 6. 2007    
Anna Cellerová   č.p. 280 nar. 3. 7. 2007 
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 V sobotu 6. října 2007 proběhl v Benešově u Semil dvacátý ročník Benešovského 

maratonu Pojizeřím, kterého se v nejrůznějších věkových kategoriích zúčastnilo          
85 běžců. 

V 11:45 odstartovali závodníci na maratonskou trať, o hodinu později vyjelo                    
36 koloběžkářů, které čekalo maratonské mistrovství ČR. Chladné ranní počasí jen 
nevysoko nad bodem mrazu se s blížícím startem proměnilo v příjemné babí léto          
s teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Běžce tak čekaly v podstatě ideální maratonské 
podmínky.  

Vítězem jubilejního dvacátého ročníku se stal obhájce loňského prvenství Gareth 
Davies (2:40:27), jako druhý doběhl Jan Malý, startující za Sokol Nová Paka, a třetí 

místo obsadil Tomáš Ulma. Za zmínku stojí i výkon Jiřiny Kociánové z AHA 
Vyškov. Benešovský maraton zaběhla v čase 3:10:59, čímž překonala 
ženský traťový rekord z roku 1995. Alexandr Simon z DS Žilina letos 
absolvoval již padesátý sedmý maraton a spolu s Polákem Dominikem 
Drygalskim dodali závodu mezinárodní punc. Opomenout bychom neměli 
ani domácí reprezentanty. Nejlepším byl veterán Pavel Cvrček v čase 

3:21:46 (33. místo), jen o málo zaostal Jirka Hloušek (41. místo za 3:28:16). Nestor a 
maskot závodu, zároveň jeden z hlavních pořadatelů, Pepa Hádek, vzdal na otočce. 
  Mistrem republiky v koloběhu na maratonské trati se stal Milan Gazárek 
z ULTIMA Klap Teamu Praha (1:31:08), druhé místo obsadil jeho oddílový kolega Jan 
Vlášek a třetí dojel Petr Pešta z PSP KK Plzeň. Mistryní republiky se stala Martina 
Smitková ze stejného oddílu (PSP KK Plzeň). 

V Benešově se běhalo a jezdilo skutečně nejrůznějším způsobem. Kromě běžců a 
koloběžkářů na velkých i malých koloběžkách se na trati pohyboval početný cyklistický 
doprovod. Běžce doprovázel na vysokém kole pan Rykr z Tanvaldu, celou trať společně             
s koloběžkáři absolvoval Pepa Vejnar na kolečkových lyžích (s velice dobrým časem). 
Aby toho nebylo málo, nedlouho před koncem závodu projížděl areálem cyklista na 
"lehokole". Jizerské údolí zdá se být pro nejrůznější formy pohybu ideálním 
prostředím... Hovoří o tom spokojenost závodníků, která na konci zazněla téměř 
jednohlasně. 

Pořadatelé děkují 
všem závodníkům za 
účast a předvedené 
výkony, pořadatelům za 
pomoc a všem 
sponzorům a firmám za 
podporu, bez které by se 
závod nemohl uskutečnit. 
Těšíme se na shledanou 
při příštím ročníku, který 
načne druhé dvacetiletí 
benešovské maratonské 
historie. 
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 proběhne v první adventní neděli 2. prosince 2007 od 14.00 hodin na benešovské návsi u 
školy. Přijďte ozdobit vánoční strom, ochutnat pravé svařené víno a sejkory, připomenout 
si vánoční zvyky a vyrobit si drobné vánoční předměty (možnost zdobení perníčků, výroba 
řetězů, vizovické pečivo…). Koledy, jesličky a na závěr rozsvícení vánočního stromku... 
 
 
 

Milí človíčkové v Benešově žijící. Chtěla bych Vám v každém vydání Benešovských 
novin připomenout, jak je tady v tom našem koutě krásně. Nejenom výhled na Krkonoše, 
od Lysé až po Černou horu, ale také na druhé straně Kumburk, Tábor, Kozákov a úkolí 
Jizery… Važme si toho všeho kolem nás. Přijímejme celou náručí, co nám příroda dává, 
ale nezapomínejme, že i my jsme jí něco dlužni. A musíme ji chránit a opatrovat. 
 Horní tok Jizery od soutoku s Jizerkou v Horní Sytové až po soutok s Kamenicí ve 
Spálově bude chráněný jako přírodní památka a bude součást celoevropské sítě 
chráněných území „Natura 2000". Je vidět, že údolí Jizery tady u nás si 
zaslouží chránit z pohledu celé Evropy. To, že voda v Jizeře je čistá, je vidět 
i z toho, že tu žije malá ohrožená rybka vranka obecná. Když má člověk 
štěstí, může vidět i „modrý blesk“ ledňáčka říčního. 
 A my, protože máme to štěstí a na tomto krásném kousku Země 
žijeme, bychom si své okolí měli chránit. Zaplať bůh za všechny ty malé i 
větší čističky odpadních vod, které alespoň částečně zachytávají to, co 
z našich domácností vypouštíme. Nemohou však vyčistit všechno. Proto 
bychom si měli rozmyslet, jestli není v našich silách trošku té přírodě 
odlehčit, třeba alespoň tím, že budeme vybírat prací prášky bez fosfátů, omezíme 
saponáty, nebudeme zbytečně používat změkčovače vody (ty jsou potřebné jen u 
extrémně tvrdé vody) a nebo alespoň trošku snížíme jejich spotřebu a nebudeme třeba 
pouštět myčku kvůli třem talířům. Vždyť i malá pomoc je pomoc a příroda se nám za to 
bohatě odvděčí.                                          Eva Farská 
 

 tentokrát s Mgr. Jitkou Lampovou 
Žáci čtvrté třídy benešovské školy pod vedením paní učitelky Jitky Lampové zvítězili po 
JEDENÁCTÉ v atletickém pětiboji „O nejvšestrannější 4. třídu Jilemnicka“. Událo se 
v Jilemnici 9.října 2007. Soutěžili tito „atleti“: Stanislav Koucký, Robin Valeš, Martin 
Zeman, Diana Machová, Pavlína Šamková, Ladislav Bís, Aneta Medková, Kateřina 
Plecháčová, Kateřina Řeháková a Aneta Heroutová. 
 Každý rok „noví“ čtvrťáci a opět vítězství? 
Čím to je? Jak je to možné? 
Je snad v Benešově lepší vzduch než jinde? 
Sportuje se zde výrazně víc, než v ostatních městech a obcích Jilemnicka? 
Či je to výhradně práce paní učitelky, která dokáže „malého atleta“ udělat prakticky 
z kteréhokoliv dítěte? 
Nebo …. používá snad nějaké „drsné“ tréninkové metody? 
Nejlepší bude, půjdu-li se zeptat přímo jí. 
 

Pokolikáté už čtvrťáci vyhráli pohár o Nejvšestrannější třídu? A jste na ně hrdá? 
Vyhráli už pojedenácté a samozřejmě jsem hrdá moc. Všechny diplomy a záznamy si za ty 
roky ukládám. Dřív dostávali jen diplom, poslední roky si přivážíme i putovní pohár. Ten u 
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nás zůstává až do dalšího kola soutěže, tentokrát tedy do května 2008, kdy proběhne 
druhá část tohoto 14.ročníku.  
Je to tím, že jsou benešovské děti sportovně nadané od přírody nebo snad nějakým 
speciálním tréninkem, na který vy máte recept a učitelé ostatních škol ne? 
Kdepak, žádný tajný recept nemám. Benešovské děti jsou zkrátka šikovné. I když … 
kromě povinné tělesné výchovy máme každé pondělí odpolední nepovinný kroužek 
Pohybové hry, hodně chodíme na hřiště, kde se věnujeme právě disciplínám atletického 
pětiboje.  
Sportují děti rády, nebo spíš musejí překonávat lenost? Touto otázkou narážím 
samozřejmě především na fenomén poslední doby – a to je „vysedávání u 
počítače“. 
Ještě tak před pěti lety byly maximálně tři děti, které nebyly přihlášené na Pohybové hry. 
Teď už je jich deset a tahle „nepohybová“ skupinka po mém odchodu na hřiště nebo do 
tělocvičny zůstává v družině a nezřídka se stává, že se přesunou k počítačům. Je to škoda 
a je mi to líto, ale pondělní Pohybové hry jsou kroužek dobrovolný. Víte, vždycky je to tak 
trochu o překonávání lenosti, ale řekla bych, že ty děti, které do Pohybovek chodí, tam 
chodí rády. 
Děkuji za rozhovor a přeji Vám, ať si putovní pohár v květnu 2008 udělá do 
Jilemnice jen výlet a zase se spořádaně vrátí tam, kam patří, tedy do Benešova. 
                                                                                                   ptala se Alena Matěchová 
 

 Jak třeťáci odpovídají na dvě nejčastější otázky, které dostávají od svých rodičů po příchodu ze školy. 
 1. CO BYLO VE ŠKOLE?    2. CO JSTE MĚLI K OBĚDU?                                    
Docela dobrý…     Polívku a špagety. 
Dostal jsem jedničku.    Nevím. 
Hrůza!!!      Něco dobrýho. 
Při kreslení jsem se umazal.   Nevím. 
Co? Co?      Něco s červenou omáčkou. 
Byl jsem v koutě.     Už nevím. 
Jsem otrávenej.     Kaši a maso. Maso jsem odnes. 
Klouzal jsem se po kolenou a mám díru. Knedlík s omáčkou. 
Nic.       Polívku a druhý. 
Nuda.       Dobrotu. 
Zlobil jsem. 
V pohodě. 
 
  
 
Benešovské děti se 27. září vydaly se svými učitelkami na Sychrov na netradiční prohlídku 
zámku - zámeckými prostorami je provázela Zlatovláska a král Jiřík. Dětem bylo na 
Sychrově dobře, druhý den ve škole namalovaly obrázky, paní učitelka je dala do obálky a 
poslala na zámek. A jak se kresby dětí na Sychrově líbily? Odpověď na tuto otázku 
nalezneme ve „vzkazu ze zámku“. 
 Vážení kolegové, 
děkujeme, že jste v září s dětmi navštívili pohádkové prohlídky na státním zámku Sychrov. 
Krásné obrázky dětí, které jste nám zaslali, jsou pro nás důkazem, že se Vám na 
sychrovském zámku líbilo, což nás samozřejmě velice potěšilo. Ze všech škol, které 
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zaslaly obrázky, jsme vylosovali tři školy, kterým posíláme malý dárek. Přejeme Vám 
pohodový školní rok a budeme rádi, pokud nás v budoucnu opět navštívíte. 
S pozdravem Vladimír Tregl 
Státní zámek Sychrov 
 

 otázka pro Ing. Daniela Macha, odbor investic MÚ Semily 

  

V jaké fázi je rekonstrukce semilského kina Jitřenka? 
Rekonstrukce objektu kina Jitřenka je v současné době ve fázi zpracování dokumentace 
pro územní řízení. Proti vybrané variantě zpracované v úrovni studie byla částečně 
změněna koncepce rozmístění ploch v objektu a snížena přístavba do vnitrobloku na 
jedno podlaží. Objekt kina by tedy měl být využit tak, že v přízemí bude kavárna, 
samozřejmě kino a regionální knihovna, která má funkci distribučního skladu pro knihovny 
na Semilsku. V celém první patře bude knihovna a v průčelí objektu s pohledem na 
Riegrovo náměstí bude víceúčelová místnost, která může sloužit pro besedy, školení nebo 
jen posezení s možností čtení a donášky občerstvení z kavárny v přízemí. Zbytek objektu 
bude zabírat sál kina. Ve třetím poschodí bude dětské oddělení knihovny a klubovny např. 
pro filmovou tvorbu nebo fotokroužek, ale náplň není předem stanovena. Z důvodů 
prostorového omezení byl vypuštěn původně plánovaný správcovský byt. 
Z pohledu uživatelů považujeme za ideální propojení kavárny s kinem a současně 
s knihovnou. Kavárna tak může být otevřena celý den a může počítat s návštěvníky 
dalších prostor budovy. Návštěvníci kina si mohou posedět před začátkem promítání a 
případně i po skončení filmu, ale to už záleží na zájmu. Kinosál bude zredukován na 
pouhých 120 míst pro diváky, což by mělo průměrné návštěvnosti postačit. U atraktivních 
titulů bude muset kino uvádět více představení. 
Základní prostory knihovny budou v prvním patře, kde bude centrální „dispečink“ knihovny 
s přehledem o zapůjčených titulech a s průběžným doplňováním knih. Knihovna bude 
přístupná po schodišti nebo výtahem a bude řešena jako bezbariérová. Součástí bude 
dětský koutek, takže návštěva by měla být příznivá i pro matky s malými dětmi. Část 
střechy objektu bude demontována a do centrálních prostor se tak střešními okny dostane 
přirozené denní světlo. 
Samostatnou kapitolou je financování přestavby, protože bez výrazné finanční podpory 
město nebude mít dostatek prostředků na realizaci. Proto projekt přestavby objektu 
směřujeme k první výzvě pro podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního 
programu, tedy z prostředků Evropské unie, která by měla být zveřejněna začátkem roku 
2008. Realizaci stavby prozatím odhadujeme na léta 2008 a 2009, ale definitivní termín 
bude určen teprve po zajištění financí na stavbu a na nabídkách stavebních firem, které 
budou stavbu realizovat. 
 
Klub přátel Divadla Semily, o. s., divadelní soubor Podio a Kulturní centrum Golf Semily uspořádaly ve dnech od 19. do 20. října, v pořadí již 9. přehlídku divadelních a alternativních představení - SEMILSKÝ PAROHÁČ. 
A zase se vydařila!  V první páteční loutkové pohádce mohly děti žasnout nad velkými dřevěnými čerty a Luciferem, který měl v břiše ukryté tři strašné saně. Energie loutkoherce proudila z jeho rukou přímo do loutek a ty tančily, vztekaly se, skákaly, bály se a radovaly. Na konci pohádky čekala Honzu a hostinskou 
zasloužená odměna - svatba. Africký příběh v podání tří mladých semilských herců, Pavla Martince, Jakuba Kováře a Jana Mocka, přenesl děti na poušť, aby se na konci dověděly, že všechna báječná i nebezpečná dobrodružství malého černouška se odehrávala na hrbech 
velbloudů, putujících pouští. Závěrečná třetí poetická pohádka o třech princeznách, z nichž jen 
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jedna byla moudrá a hodná a jen ona došla ke štěstí, překvapila loutkami vyrobenými ze starého 
nádobí.  A protože se příběh třikrát opakoval, mohly se vnímavější děti zapojit a vypravěči napovídat. Velký úspěch mělo hlavní páteční večerní představení - Dentální rapsodie aneb Stomatologická 
revue. Text Alexandra Guhy uvedl na jeviště divadelní soubor Ztracená existence Praha, který se začal utvářet z řad studentů Gymnázia Přípotoční. Představení těží z nápadu nahlédnout na život pohledem části lidského těla. Formát revue je pro soubor přesně to pravé, dialogy jiskří vtipem, dívky  plombička, žvýkačka i čokolády  jsou půvabné a svěží, pan párátko mile neohrabaný a 
jazyk, koketující s dívkami z hlediště, roztomile růžový. Z celého kusu dýchá nezapomenutelná 
atmosféra divadel malých forem, podpořená i autorskou hymnou „Chrupy, chrupy chrup, usíná tvůj zub…“.  
Nepřemýšleli jste po příchodu domů, že se objednáte k zubaři? Ze sobotních představení jistě zaujaly Hrozné příběhy souboru Mimotaurus Praha. Tři herci a nespočet loutek předvedli variace na kramářské písně v šansonovém provedení, plné krve, 
nešťastné lásky, sentimentu, skvěle odzpívaných písní s doprovodem harmoniky, kytary a bubnu, plné pohybu po jevišti a expresivního herectví, jak herců, tak loutek. Příběhy tak strašné, že tuhne krev v žilách a oddychu dopřeje jen vkládaný komentář tetky od vedle.  
Pokud na vás byl moc večerní primitivní rock, doplněný bizarními texty mužského sboru Vagyny 
Dy Praga, bylo možné přesunout se o patro výš, kde se hrálo a tančilo až do pozdních hodin. Že jste na Paroháči nebyli a teď je vám to líto? Dobře vám tak! Aspoň si příští rok dáte větší pozor, abyste ho nepropásli.   
                   Alena Matěchová  
       aneb jeden tip na knihu, divadlo a film   Kniha – František Skála, Skutečný příběh Cílka a Lídy 
Všestrannému českému umělci se podařilo v jeho nové komiksové knize zachytit 
unikátním způsobem na třech stech dvaadvaceti fotografiích dobrodružnou pouť 
bezstarostného chlapíka Cílka, který vyšel jednoho letního rána navštívit svou přítelkyni 
poustevnici Lídu. Netušil, že se vrátí, až bude ležet sníh, s bohatými zkušenostmi a 
spoustou nových přátel. Příběh se odehrává v reálném prostředí a čase. 
Kniha je určená sice dětem, výtvarný styl z ní ale dělá přitažlivou "četbu" i pro dospělé. 
Dobrodružné pátrání po unesené poustevnici Lídě má podobně silnou atmosféru jako 
loutkové pohádky z ateliéru Jiřího Trnky. Skála však prostředí pro své loutky nevytváří ve 
studiu, ale v přírodě, využívá zajímavého kontrastu reálného prostředí a titěrnosti 
postaviček a také měnícího se světla. Své hrdiny navíc obklopuje množstvím drobných 
předmětů, jejich "každodenních nástrojů".  
"Bylo to velmi náročné na krční páteř, všechny fotografie vznikaly od země. Vypadalo to 
trochu jako vojenské cvičení, stále vztyk a leh," vzpomíná na dvouleté fotografování Skála. 
Jako příznivec tradičních technologií fotil na film a všecko pečlivě aranžoval. Nepoužil 
žádných koláží či jiných triků, které umožňuje digitální zpracování obrazu.  
Ani po pár měsících mě nadšení ze Skálovy fotografické a animátorské práce neopouští. 
Až před spaním knihu spolu s dětmi otevřete a kouknete na Homéra a jeho auto, na Medu, 
na Cílka a na Lídu, je velká naděje, že vám vlezou do snů. A ráno se vzbudíte odpočatí a 
okouzlení.    Divadlo - Teátr Víti Marčíka, Jilemnice 17.prosince 
Víťa Marčík je hercem, vypravěčem, zpěvákem a klaunem, který křižuje napříč naší 
republikou se svým Teátrem.Hlavní činností je alternativní loutkové divadlo. Každý měsíc 
uskuteční více než třicet představení v divadlech, kulturních domech, věznicích a ústavech 
pro postižené nebo nemocné a staré lidi, doma i v zahraničí.  
Dne 17.prosince sehraje v Jilemnici 2 dopolední představení pro školy s názvem Setkání 
před Betlémem. Představení se odehrává uprostřed několika přátel, kteří se sejdou ke 
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společnému oslavení Vánoc. Zahrají lidový příběh o narození Ježíše, aniž by tušili, kolik 
pravdy o nich samých je v něm skryto. Kulisu představení tvoří kopie nejstaršího 
českobudějovického Betléma. 
Večer bude Víťa Marčík hostem jilemnického klubu Betanie.  
 Film - Ztracená dovolená, kino Turnov 7.listopadu 
V roce 2001 objevil český cestovatel Láďa ve Švédsku kufr, v němž byly pouze negativy.  
Z těch vzniklo 756 fotografií neznámých turistů z Asie, čímž začal detektivní esej, ve 
kterém filmový štáb pátrá po tajemných Asiatech a po možné povaze člověka. Fotografie 
ožívají a vracejí se na místa svého vzniku. Dokumentaristka Lucie Králová se rozhodla 
zjistit, zda lze v dnešním propojeném světě někoho vypátrat jen podle jeho ztracených 
snímků. 
Dokumentární detektivka Ztracená dovolená je filmem o cestě, fotografii a identitě             
v dnešním propojeném světě, o paměti a významu uchovávání obrazů, o Češích, 
Evropanech a Číňanech. 
 
 
Pozvánka místní skupiny ČKA - Český ráj  
Srdečně Vás zveme na přednášku Nejen o Březinovi, Americe a Indii… a následnou 
besedu s největším českým “Březinologem” Dr. Petrem Holmanem, v úterý                  27. listopadu 2007 v 18:18 h v aule Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské              v Železném Brodě. 
Téma nebude jen o Březinovi, ale i o cestování jeho samotného i jeho autobiografa. Bude 
hodně odvislé od dotazů z publika. 
                                                                                       Ing. arch. Martin Tomešek  
Vláďovy tipy 
Bolkovy kotlety na slivovici 
Asi čtvrt kila vypeckovaných sušených švestek rozkrájíte na kousky a necháte vařit ve čtvrt 
litru vody, do níž jste přidali dvě lžíce slivovice. Množství si můžete regulovat sami, jen by 
snad s vodou neměla být slivovice fifty-fifty. No, jak 
myslíte. Za chvilku do krásně vonících bublajících švestek 
přisypete asi lžíci strouhané citrónové kůry, mletou skořici, 
drcený hřebíček a špetku pepře. Jakmile švestky změknou, 
přidáte v troše vody rozmíchanou lžičku škrobové moučky, 
povaříte, podle chuti opepříte a odstavíte. Uvařené uzené 
kotlety můžete, ale nemusíte ještě zprudka opéct a 
podáváme se švestkovou omáčkou. Příloha je na vašem 
uvážení a chuti.  
PS: Toto je zřejmě jedna příležitost, kdy můžete nachytat 
Bolka Polívku na švestkách. 
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