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ročník I, číslo 3               29. února 2008 

 
 Vážení občané, v tomto sloupku bych nerad kohokoliv poučoval. Necítím se na to dostatečně 

erudovaný a mám pocit, že rad a poučování se Vám dostává v hojném počtu odjinud. Tento 
sloupek bych však rád využil k oslovení Vás všech ve věcech, které mají nebo budou mít dopad 
na chod obce, či na převážnou část občanů. Pro začátek Vás chci poprosit o větší zájem o věci 
obecní... Pokud má Rada nebo Zastupitelstvo odpovědně rozhodnout o daném problému, 
potřebuje mít informace od Vás. O zájmu či nezájmu o věci obecní svědčí anketa o rozšíření 
programu v TKR s žalostným výsledkem. Dále Vás prosím o větší zájem v otázce vandalismu. 
Bohužel ho mají často na svědomí naši náctiletí po „požití“. Není to jenom neškodné 
vysedávání v čekárnách s cigaretou a lahví piva, ale bohužel jde již i o ničení soukromého 
majetku, a to především v té části obce, ve které se mladí i přes svůj nízký věk dostanou bez 
problémů k alkoholu. Vím, že většina rodičů těchto „dětí“ žije v blahé nevědomosti a nemá o 
využití volného času svých dětí žádný přehled. Věřím, že se vzájemná komunikace zlepší a že 
to bude ku prospěchu všech.     Dalibor Lampa, starosta obce 
  

 
 Den Země byl poprvé slaven z iniciativy amerických politiků a studentů v roce 1970. Akce, která 
si kladla za cíl prosadit základní požadavky na zlepšení stavu životního prostředí do politické a 
veřejné diskuse, se zúčastnilo v USA více než 20 miliónů lidí. V roce 1990 se z oslav Dne Země 
stala největší organizovaná demonstrace v historii. Oslav se zúčastnilo 200 miliónů lidí ze 140 
států světa. V Kanadě, Japonsku, Francii a v řadě dalších států vznikly národní koordinační 
střediska Dne Země. Podle informací Regional Environmental Center se v zemích střední a 
východní Evropy koná ročně více než 2300 akcí ke Dni Země.  
V roce 1991 se do kampaně zapojila i Česká republika za výrazné podpory ministerstva 
životního prostředí. Stejně tak tomu bylo i v roce 1992. Ministerstvo životního prostředí vydávalo 
informační zpravodaj a samo iniciovalo akci „Osm dní pro Zemi”, do které se aktivně zapojily i 
nevládní neziskové organizace. V roce 1993 začala celostátní informační servis poskytovat 
Agentura Koniklec. Současně probíhala jednání o koordinaci a spolupráci na přípravách Dne 
Země především na platformě Zeleného kruhu. V letech 1993 – 1997 proběhlo pět ročníků 
kampaně za trvalé podpory MŽP. Zpočátku se MŽP o kampaň aktivně zajímalo a poskytovalo i 
příspěvky do Zpravodajů Dne Země. Později se omezilo na finanční podporu v rámci 
výběrového řízení. Do kampaně se průběžně stále více zapojovala místní samospráva i státní 
správa, velkou roli začaly hrát základní školy a domy dětí a mládeže, dařilo se přenést kampaň 
z omezené platformy nevládních organizací na širokou veřejnost. V roce 1998 se uskutečnilo v 
České republice nebývalé množství akcí a byla navázána spolupráce s informačními centry Dne 
Země v USA. V roce 1999 MŽP poprvé po 8 letech nepodpořilo informační servis ke Dni Země. 

       (http://mravenec.euweb.cz/?c=den-zeme) 
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I my bychom se měli připojit. V době, kdy jarní sluníčko nabádá každého, aby po zimě uklidil, 
bychom si měli své okolí dát do pořádku. Proto Vás zveme dne 20. dubna na společný úklid 
naší obce. Sraz je před OÚ v 9 hodin. Rukavice a pytle budou zajištěny.  
Problémem je pohazování odpadků lidmi z okolních vesnic v katastru naší obce, a to hlavně 
kolem cest a v lesích. Jedná se o silnici do Příkrého, za „Kocánkami“, pohozený gauč „Ve 
Čtvercích“, stará lednice a pneumatiky „Na Zálovině“ u Jizery a smetí od mládeže na vršku u 
Příkrého. Myslím si, že procházka přírodou nemusí být nutně spojená s pohledem na odhozené 
odpadky.             /ef/      

  
 

 Nedávno mě zaujala zpráva z italské 
Neapole o stávce firmy odpovědné za odvoz 
odpadků. Během několika týdnů se tam začalo 
hromadit neskutečné množství všemožného 
odpadu a ulice se proměnily v zapáchající 
stoky. Odpadky jsou problém, který se 
v dnešní době snažíme řešit regulovaným 
spalováním a skládkováním na vyhrazených 
místech. Všichni ale pochopí, že to není 
ideální způsob. Lepší je odpad recyklovat, což 
znamená zpracovat a opět použít. K tomu je 
ale třeba ho třídit. Veškerý odpad, který 
roztřídíte a odevzdáte do správných pytlů a 
kontejnerů, je dále využíván.  Recyklace skla: Při výrobě bílého skla 
se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. 
Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná 
nečistota, kov, keramika, porcelán atd. 
Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se 
nejprve přetřiďují ručně a jsou odstraněny 
největší kusy nečistot. Poté střepy putují 
speciální automatickou linkou řízenou 
počítačem, kde je směs pomocí soustavy 
drtičů a sít podrcena na velikost požadovanou 
zpracovatelem. Směs z barevného nebo 
čirého skla se odváží do skláren, kde se přidá 
do výchozí směsi k výrobě nového skla. Ušetří 

se přitom jak energie, tak i množství 
primárních surovin. Sklo se dá takto používat 
vlastně donekonečna.  Recyklace papíru: Do speciálního 
modrého kontejneru je možné odkládat mnoho 
různých druhů papíru. Z jiného jsou noviny, 
z úplně odlišného je krabice od televize. Každý 
typ se také jinak zpracovává. Na dotřiďovací 
lince je pás, po kterém se směs papíru 
pohybuje, a pracovníci podél pásu z něj 
vybírají jednotlivé druhy a někdy z něj musí 
vybírat i odpadky, které tam naházejí 
nezodpovědní občané. Přetříděný se lisuje do 
balíků. V papírně se přidává do směsi na 
výrobu nového papíru místo dřeva. Takto je 
možné ho recyklovat pětkrát až sedmkrát. 
Vzniká tak například novinový papír, sešity, 
lepenkové krabice, obaly na vajíčka a toaletní 
papír.   

Věřte tomu, že firma, která odváží naše 
odpadky, je opravdu dále zpracovává. Kdo 
chce, může se přihlásit na obecním úřadě a 
tam mu domluví exkurzi v provozu. O tom, jak 
se recyklují plasty, kovy a nápojové kartony, 
vám napíšu příště. Mějte na paměti, že každý 
kousek odpadu, který roztřídíte, ulehčí 
našemu prostředí.   Eva Farská 
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 Plavání 
 Od 4. března budeme jezdit do plaveckého bazénu v Jilemnici. Hravou formou se v 10 lekcích 
děti učí nebát se vody a získají základní dovednosti k pozdější technice plavání. Letos bude 
jezdit 12 dětí ze školky a 18 žáků základní školy. 
 Zápis dětí do MŠ 
 Zápis dětí do Mateřské školy v Benešově u Semil se uskuteční 27. března 2008 od 9 do 12 
hodin. Na všechny děti a jejich rodiče se těší učitelky mateřské školy! 
 
Dostali jsme dopis z Ameriky!  
To, že paní učitelka angličtiny ráda brouzdá po internetu, poznali žáci 3. a 4. třídy už při výuce. 
Čas od času při procvičování učiva měli příležitost využít vhodných anglických www stránek pro 
děti, a tak slyšet jednoduché pokyny anglicky a pracovat podle nich formou, která je baví. 
 A když na svých toulkách po internetu narazila na školu, jejíž žáci měli zájem dopisovat 
si, nabídla tuto možnost našim žákům. Chvíli váhali, ale když jim slíbila, že jim 
pomůže, souhlasili. A teď jim každému přišel dopis. Překvapeně drželi svůj 
první dopis ze zámoří – ze Stamfordu ve státě Connecticut, USA.  
 Paní učitelka je vůbec nemusela upomínat. Hned příští hodinu přinesli 
své odpovědi. Někteří je napsali celé anglicky, jiným se angličtina střídala 
s češtinou a někteří svůj dopis napsali alespoň česky… A teď už jejich první 
dopisy putují do Ameriky. 
 A tak z jednoho nápadu vzniklo to, co dnešní doba na škole vyžaduje – projekt, který 
propojuje to, co děti umí, s tím, co potřebují a chtějí umět. Jak vůbec napsat dopis, jak se 
vyjádřit anglicky, umět najít město na mapě, zjistit, jak se učí děti jinde. Otázky neklade učitel, 
ale samy děti. Není možné urychlit výměnu dopisů? Jak si založit e-mail? Zájem dětí se obrací 
k práci ostatních žáků. Co jsi napsal? Co ti napsal? Co jsi mu nakreslil? 
 A tak doufáme, že výměna dopisů přispěje ke zkvalitnění výuky a navázaná přátelství 
překlenou jak vzdálenost, tak čas. 

       Ludmila Vedralová, učitelka základní školy 

 Březen 2008 
1. 3.   Krkonošská 70        TJ – SKI 
21. 3.  Pletení pomlázek a lampionový průvod (17 hodin na hřišti)  KKS 
22. 3.  Poslední mazání        TJ 
22. 3.  Vepřové hody, zajištění občerstvení pro účastníky posledního mazání SDH 
22. 3.  Valná hromada s Josefovským posezením v zasedací místnosti SDH 
Beseda s cestovateli (Mexiko, Guatemala) – bude upřesněno v TKR 
Beseda s dětmi v ZŠ s ukázkou hasičské techniky     SDH 
Požární ochrana očima dětí (výkresy) 
 Duben 2008 
19. 4.  Benešovský Xduatlon – Pohár Libereckého kraje   TJ 
20.4.  Den Země – Ukliďme si po sobě…?     KKS 
30. 4.  Tradiční pálení čarodějnic v areálu SDH     SDH, Jizeran  
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 Letošní zima je shovívavá. Je mírná svými 

teplotami, při pohybu na silnicích a cestách 
nás led nepřekvapí. Řada z nás je určitě 
spokojena s úsporami nákladů za topení, 
s úsporami sil z nekonečné práce při odklízení 
sněhu a s minimálními dopravními problémy. 
Nemůžeme mít současně všechno. Ti, kteří 
očekávali trochu jiný průběh zimy, byli letos 
zklamaní. Radovánky ve sněhu se letos 
v podstatě nekonaly.  
Při plánování termínu tradičního závodu 
v běhu na lyžích Benešovská 15 – Memoriál 
Josefa Suchardy jsme se snažili respektovat 
vyhlášené termíny významných běžeckých 
závodů. Termín závodu se tak odsunul až na 
10. února. Bohužel u nás do tohoto termínu 
sníh v potřebném množství nenapadl. Již 
podruhé jsme tedy byli nuceni závod zrušit – 
zima nás opět zklamala, sněhové podmínky 
byly nevyhovující.  
Milovníci lyžování museli letos za každou 
druhou vločkou jezdit na Benecko, do 
Jizerských hor, do Polska. Sníh dokonce 
nestačil ani na oblíbené sáňkařské závody pro 
děti…  
V Krkonoších je sněhu zatím dostatek. 
Doufáme, že Poslední (a pro někoho možná 

současně i První) mazání, které by se mělo 
uskutečnit v sobotu 22. března s cílem Horní 
Mísečky, určitě vyjde.  
No, a když se zadaří, po návratu se zastavíme 
na Vepřových hodech v hasičně. Radost 
z výletu to určitě posílí. Kdyby se náhodou 
výlet nepovedl, možná ty vepřové hody 
Poslední mazání i nahradí.  
Detailnější informace budou průběžně 
uveřejňovány v kabelové televizi. 
Doufáme, že lyžařům z Benešova neuteče 
účast na tradičních závodech pětičlenných 
hlídek Krkonošská 70, vyhlášených na 1. 
března. Přihlásili jsme 2 družstva mužů. 
Na závěr Vás všechny zveme na besedu 
s účastníky treku v Himalájích. Vrátili se odtud 
nedávno a mají zajímavé a aktuální postřehy. 
Na této besedě se určitě všichni společně ve 
Sportovním areálu v Hořením Benešově 
sejdeme. 
I když zima téměř nebyla a uvedené akce před 
námi ještě jsou, už stejně všichni vyhlížíme 
jarní sluníčko s jeho teplými paprsky! Třeba ta 
příští zima bude lepší…  

 
za TJ Benešov Ing. Jiří Lukeš

 
 CzechPOINT nově na MěÚ Semily 

Zkratka CzechPOINT – Český Podací Ověřovací Informační Terminál slouží jako asistované 
místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa.  
A to tak, aby „obíhala data, ne občan“. Tento projekt se snaží soustředit na jedno místo agendy, 
které vyžadují práci s písemnými dokumenty. Měla by tedy odpadnout únavná běhání po 
úřadech a tím i značná ztráta času. 
Od 2.ledna tedy mohou občané získat ověřené výstupy z veřejných informačních systémů na 
jednom místě. Tuto službu najdete v nové budově Městského úřadu v Semilech, v kanceláři č. 
106, označené logem CzechPOINT. Jedná se o tyto výpisy: Katastru nemovitosti – výpis listu vlastnictví 

- podle čísla listu vlastnictví 
- podle čísla popisného 

- podle čísla parcel 
- částečné výpisy Obchodního rejstříku 

- úplný výpis 
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni Živnostenského rejstříku Rejstříku trestů 
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 tentokrát s PhDr. Ivonou Riegrovou 
PhDr. Ivona Riegrová žije od roku 1993 v Benešově u Semil. Na Gymnáziu Ivana Olbrachta vyučuje český jazyk a výtvarnou výchovu. Svůj volný čas věnuje kromě jiného i oblíbené keramice… Jak dlouho se věnujete keramice? 
Asi před 12 lety bývalý pan ředitel Plachta přišel 
s nápadem, že výuku estetické výchovy obohatíme 
o práci s keramickou hlínou. Dosud jsme totiž 
pracovali pouze se sochařským materiálem a 
případné zdařilé výrobky odlévali do sádry. Škola 
mi dala možnost účastnit se několika 
instruktážních kurzů. A když jsem asi po dvou 
letech začala na setkání pedagogů nabývat 
sebedůvěry, pustili jsme se do chystání dílny. Ta je 
nyní desátý rok v provozu a vedle pěkné 
vypalovací pece máme k dispozici i tři hrnčířské 
kruhy. Kdo do keramické dílny dochází? 
Pro naše studenty máme dva keramické kroužky, 
přesněji nepovinně volitelné předměty. Pondělí 
odpoledne je dvakrát do měsíce vyhrazeno pro 
žáky základní školy. Ve čtvrtek navečer se 
scházíme s dospělými. Kromě toho všechny tři 
vyučující výtvarné výchovy zařazují do programu 
svého předmětu práci v keramické dílně. 
Vzhledem k prostorám, jež k této dílně přináleží, a 
času, který tato práce vyžaduje, už asi nejsme 
většího využití schopny. To ovšem neznamená, že 
bychom do stávajících kurzů nemohly přibrat další 
frakventanty. Můžeme a zveme. Dílnu tedy navštěvují malé děti ze základní školy i dospělí. Dá se jejich práce porovnat? 
Určitě ano, záleží na tom, co se porovnává, pak 
totiž vyjdou jako výsledek shody i rozdíly. Společný 
pro práci v každé skupině je zájem. I s těmi 
nejmenšími dokážeme udělat výrobky, které mě 

překvapí provedením a především vlastní dodanou 
invencí autora. I když děti pracují podle jednoho 
návodu, výsledky jsou různé. A mě baví, 
scházíme-li se opakovaně, že už dokážu jejich 
způsob uvažování a přístup k práci ovlivnit tak, že 
to nepozorují a přitom se nechají vést. Dospělí 
velmi často přicházejí s představou, co si chtějí 
nebo potřebují vytvořit. My se jim snažíme, stačí-li 
na to naše schopnosti a technické zázemí, poradit. 
Dospělí pracují samostatněji, a tak je čas i na 
popovídání o tématech keramice vzdálených. 
Nemohla bych tuto práci, která končí často až po 
osmé hodině večer, dělat s takovým nadšením, 
kdyby mě přítomné Benešovačky nevozily velice 
ochotně z každé lekce až před dům. Berou to už 
automaticky, ale já jim jsem za to vždycky vděčná 
a chci jim tímto veřejně poděkovat. Z jakého výrobku máte největší radost? 
Konkrétně jeden výrobek jmenovat nemohu. 
Radost mám vždy z toho, který dopadne podle 
původního záměru, a během jehož výroby nedojde 
k žádnému technickému kolapsu. Na tom, má-li 
výrobek rozměr 6 nebo 30 centimetrů, nesejde. 
Ráda provádím jednu a tu samou věc několikrát. 
Zaprvé to nikdy není totéž – jedná se o ruční práci. 
Zadruhé se pracovní postup i výtvarné vyznění 
vždy trochu zdokonalí. Zjistím, že to, z čeho jsem 
byla napoprvé nadšená, jsem napočtvrté zcela 
překonala. Pak mám ovšem dilema, zda si tu 
nejlepší práci nechat, nebo naopak darovat, abych 
tou horší neurazila… Děkuji za příjemné popovídání. Přeji šikovné studenty, trpělivost a mnoho krásných originálních výrobků. 
       

  ptala se Šárka Strmisková 
 
 
  

 Marie Jeřábková  20. 3.   50 let Josef Fišera   15. 4.   50 let Marta Kolmanová  3. 3.   60 let Eva Lukešová  6. 3.   60 let Jaroslav Houha  27. 3.   60 let Ludmila Brandová  2. 3.    94 let 

Anna Nečaská  6. 3.  84 let Anastasie Hubáčková 16. 3.   89 let Jarmila Farská  22. 3.  83 let Růžena Dlabolová  24. 3.   88 let Marie Haasová  16. 4.  85 let 
 
 



_______________________________________________________________________ÚNOR 2008                                                 
Benešovské noviny                                strana 6  

 aneb jeden tip na knihu, divadlo a film   
Kniha  
Ještě stále je v internetovém knihkupectví Kosmas k mání kniha světoznámého historika umění Ernsta Gombricha – Příběh umění. Z anglického originálu The Story of Art, vydaného 
nakladatelstvím Phaidon v roce 1990 (neuvěřitelné 15. vydání!), přeložila Miroslava Tůmová. 
Kniha vychází v Čechách poprvé roku 1992 v Odeonu, jako paperback, má 558 stran. V roce 
2006 vydává Argo Příběh umění jako knihu vázanou, doplněnou o barevné reprodukce a 
vyklápěcí přílohy, stran je 684.  
Máte rádi obrazy? A gotické katedrály? Egyptské a mayské pyramidy? Fascinuje vás 
neuvěřitelných 15 000 let, které uplynuly od doby,  kdy primitivní lovec vyryl do stěny jeskyně 
Lascaux své obávané zvíře? Chcete znát souvislosti, pochopit příčiny? A Pijoanovy Dějiny 
umění jste zatím jen s potěšením, ale v rychlosti, prolistovali? Zní-li vaše odpověď na tyto 
otázky ano, je Gombrichův Příběh umění ta pravá kniha pro vás. 
Sám autor k poslání knihy píše: „Domnívám se, že když něco z vývoje dějin umění známe, 
pomůže nám to pochopit, proč umělci pracovali určitým způsobem nebo proč usilovali o určité 
účinky. A především je to dobrý způsob, jak zbystřit oko pro zvláštní charakteristické rysy 
uměleckého díla a tím zvýšit svou vnímavost a citlivost pro jemnější odstíny rozdílů. Je to snad 
jediný způsob, jak se lze naučit mít z nich požitek.“ 
 
Divadlo  
Měsíc březen patří v Jilemnici již tradičně divadelnímu umění a festival Březen – měsíc divadla 
proběhne letos již po čtrnácté. Tento rok vystoupí na prknech jilemnického divadla celkem pět 
ochotnických souborů a tři profesionální divadla.  
V úterý, 25. března, sehrají herci Divadelního spolku Kašpar hru W. Shakespeara – Richard III. 
Příběh největšího zločince na anglickém trůnu v překladu Břetislava Hodka dramaturgicky 
upravil režisér spolu se shakespearologem Milanem Lukešem. Jedno z nejrozsáhlejších 
dramatikových děl vtěsnali do únosné půldruhé hodiny. Nejenom s ohledem na představitele 
titulní role – Jana Potměšila – dostalo slovo přednost před akcí. Přesto závěrečný šermířský 
souboj, v němž proradný vládce zápasí o holý život, aby v jeho závěru zvolal své „Království za 
koně!“, patří k ukázkám dobře choreograficky připravené akce. Richard III. je Potměšilovou 
postavou. Jeho Richard není žádný obyčejný padouch, ale přímo anatomie zla. Text zvládl 
bravurně, při jeho monolozích, v nichž král v záchvěvech lidství hovoří o svých fyzických 
handicapech, mrazí.   

Já nebyl stvořen pro milostné hrátky, 
v zrcadlech lásky nehledám svou tvář, 

nahrubo ražen, láskou nedotčen, 
nemám proč předvádět svou zpotvořenost 
před krásnou potvůrkou, co kroutí zadkem. 

Zlodějská příroda mi odepřela 
půvabnou souměrnost a pěkný vzhled, 
takže se belhám po tom krásném světě 

jak zmrzačený, nehotový zmetek, 
jehož psi vítají vždy štěkotem. 

Film  
GIO Semily otevřelo první projekcí, Vávrovou Romancí pro křídlovku, a následnou besedou 
kurz „Dějiny filmového umění – filmový klub“. Kurz je určen pro studenty i veřejnost. A 
hlavní cíle? Doplnit výuku příslušných předmětů a nepřímo podpořit úsilí o obnovu kina 
v Semilech. 
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Kurz je pololetní s názvem „Nekonečné proměny člověka v české kinematografii“. Bude 
probíhat od února do června 2008, každé první úterý v měsíci od 18.30 v aule gymnázia. 4. března bude pokračovat filmem J. Jireše – Valérie a týden divů. Původní scénář k filmu 
napsala Ester Krumbachová (původně pro svého bývalého manžela Jana Němce). Přestože se 
pozdějšího natáčení odmítla zúčastnit, její podíl na výtvarné stránce filmu je fatální. 
Krumbachové účast na kterémkoliv filmu měla vždy vliv na celou jeho filozofii. Jediná scéna, 
jediný detail kostýmu, jediná rekvizita - a film je jiný. Ester Krumbachová, jakási základní 
energie, ze které čerpali a k níž se režiséři vztahovali, skrz kterou si interpretovali představy o 
svém filmu. Upřímnost, všestranný talent, vnitřní neklid, milenci až do pozdního věku, popíjení 
v putyce (ne pro alkohol, ale pro tu atmosféru - tak tuto Krumbachové vášeň citlivě interpretuje 
režisérka Věra Chytilová ve svém dokumentu Pátrání po Ester), velkorysost (tak zřídka vídaná 
společně s výjimečným talentem) s jakou předávala své zkušenosti a oddanost  svým kocourům 
a kočičkám. I to byla Ester Krumbachová. 1. dubna se můžeme těšit na film Františka Vláčila Údolí včel. Historický příběh se odehrává v 
drsných reáliích druhé poloviny 13. století. Zobrazuje svár mezi vnucenou příslušností k 
asketickému křižáckému řádu a touhou po svobodném životě. Fanatický rytíř Armin von Heide 
(Jan Kačer) pronásleduje svého přítele Ondřeje (Petr Čepek), potomka českého zemanského 
rodu, jenž uprchl a vrací se zpátky na rodnou tvrz. Rytíř je rozhodnut jej potrestat za provinění 
proti regulím řádu a během Ondřejovy svatební noci vnikne do ložnice jeho nevěsty… 
 
Přijďte si poslechnout Arminův závěrečný temný soud: 
..."Děti?" polkl pro jistotu mnich. "Copak nebyly čisté?"  
"Není rozdílu," odpověděl křižák.  
"Pak by nezůstal na živu jediný člověk," užasl Blasius. "Život by zanikl."  
A tu slyšel něco, co se blížilo udeření hromu. "Nechť zanikne!" zvolal Armin. "Zůstanou andělé!" 
 
Pokud se chcete o Františku Vláčilovi dovědět víc, můžete si zajet do Prahy do Císařské 
konírny Pražského hradu na výstavu František Vláčil - Zápasy. 
Výstava je první částí cyklu, který připravuje Barrandov Studio a 
který představí významné české filmové režiséry (Miloš Forman, 
Karel Kachyňa, Jiří Krejčík, Gustav Machatý atd.). Základním 
médiem výstavy je fotografie – záběry z filmů, pracovní snímky 
z natáčení a fotografie z Vláčilova soukromého života jsou 
kombinovány se sekvencemi ze dvou historických dramat: 
z Markéty Lazarové a Údolí včel, která budou promítána na plátna 
zavěšená v prostoru Císařské konírny. V expozici jsou vystaveny 
dosud nezveřejněné fotografie pocházející ze sbírek archivu 
Barrandov Studia, Národního filmového archivu a od pamětníků. 
Autor výstavy Pavel Jiras říká: osobnost Františka Vláčila je 
srovnatelná s těmi nejlepšími „chlapíky“ od filmu - s Tarkovským, 
Bergmanem, Fellinim. Výstava potrvá do 31. května. Nenechte si 
ujít!                                                                                                                            Alena Matěchová 

 
 Vážení občané, v minulém čísle Benešovských novin jste obdrželi anketní lístek s možností 
vybrat si další program kabelové televize. Co nás překvapilo, byl nezájem občanů o rozšíření 
nabídky. Necelých 20% uživatelů je skutečně málo a tento počet není důvodem k vynaložení 
nemalých finančních prostředků na instalaci nového programu a k následnému navýšení 
poplatků – sice jen o několik korun, ale je to navýšení pro všechny. Zastupitelstvo na svém 
jednání dne 21. 2. 2008 tuto záležitost projednalo s tímto závěrem: Anketa proběhne v roce 
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2008 ještě jednou se zařazením v současné době aktuálních programů (druhý program TV 
Nova). Děkujeme těm, kteří se vyjádřili, a věříme, že v opakované anketě to bude lepší. 
Výsledky ankety: 
  16x Animal Planet   
  13x Film+     
  8x CS Film   
  5x Hallmark    
  3x Markíza    
  3x Galaxie Sport 
  1x TV DECO  
  1x TV Paprika
    

 Velikonoční nádivka 
500g vařené uzené krkovičky 
8 rohlíků  
6 vajec 
1 hrnek mléka, sůl, pepř, muškátový květ 
čerstvě natrhané kopřivy, pažitka a petrželka 
tuk a strouhanka na vymazání a vysypání zapékací misky 
Rohlíky nakrájíme na kostičky a přelijeme mlékem. Přidáme uzené maso nakrájené na kousky, 
žloutky. Osolíme, opepříme a ochutíme muškátovým květem (pozor, nesmí se ho dát moc, jinak by 
nádivka měla štiplavě nahořklou příchuť). Přidáme najemno nasekané čerstvé bylinky a nakonec 
nadlehčíme sněhem ze 6 bílků. Nádivku urovnáme do vymazaných a strouhankou vysypaných 
zapékacích mističek nebo pekáče, vložíme do předehřáté trouby a přibližně 30 až 40 minut pečeme. 
Nádivka je chutná jak teplá, tak studená. 
 
 
Rychlý hrnkový beránek  
Půldruhého hrnku polohrubé mouky 
1 hrnek mléka 
1 hrnek moučkového cukru 
2 vejce 
1 prášek do pečiva 
čtvrt hrnku oleje nebo rozehřátého másla 
špetka soli 
hrubá mouka a tuk na vymazání formy 
Žloutky ušleháme s olejem a cukrem. Pak po lžičkách přidáme mouku s mlékem. Nakonec vmícháme 
prášek do pečiva, špetku soli a sníh z bílků. Obě části formy na beránka vymažeme tukem a vysypeme 
hrubou moukou. Těsto do nich rozdělíme a pečeme v předehřáté troubě asi 30 minut. Hotového beránka 
posypeme vanilkovým cukrem, vytvoříme mu oči (z lentilek či hřebíčku) a ozdobíme ho stužkou. 
Varianty: Beránka můžeme potřít čokoládovou polevou a posypat kokosem, případně ho můžeme polít 
polevou z bílků utřených s cukrem a trochou citronové štávy (polevu lze koupit i hotovou). 
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