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Vánoce jsou přede dveřmi a přestože letos budou „kratší“ (volných dnů nám v letošním roce 

ubylo – svátky vyšly na soboty a neděle), přeji Vám, abyste si za těch pár dní v kruhu 

rodinném nebo mezi přáteli odpočinuli a načerpali novou energii. Budeme ji všichni 

potřebovat. Každý rok totiž přichází spousta změn, že normální smrtelník nemá šanci 

všechny zaregistrovat a pak na něj čekají různá, většinou nemilá překvapení. Za sebe a za 

zastupitele Vám slibuji, že se obec bude snažit pouze o překvapení příjemná.  

Dovolte mi touto cestou popřát Vám všem (opravdu všem) rodinnou pohodu, hodně dobrých 

přátel a hlavně pevné zdraví 

                                                                Dalibor Lampa, starosta obce 
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Rozsvícení vánočního stromku 

Již deset let se v Benešově na první adventní 

neděli pořádá rozsvícení vánočního stromu. 

Letošní adventní setkání, které si klade za cíl 

zpříjemnit lidem vstup do předvánočního času, 

se konalo v neděli 27. listopadu.  

Vše bylo zahájeno v 16 hodin, kdy společně 

s dětskými výtvarnými dílničkami bylo 

otevřeno občerstvení v režii turistů. V rámci 

souběžného programu ve škole žáci ZŠ sehráli 

hru „O Zlatovlásce“, aby vzápětí z oken školy 

zazpívaly vánoční písně a koledy.  

Od 17 hodin pokračoval program na návsi. Děti 

si vyráběly ozdoby a lodičky, které si mohly 

pustit na vodě. Nechybělo lití olova s věštěním 

budoucnosti. Žákyně ZŠ pod vedením paní Ivy 

Kulichové předvedly taneční vystoupení a pak 

už přišel čas na živý betlém a v 18 hodin 

rozsvícení  stromku.  

Pro všechny přítomné to byla příležitost 

k příjemnému setkání a přípitkům svařeným 

vínem nebo „sadařovým tajemstvím“.  

I my Vám tímto chceme popřát příjemné 

prožití svátků a klidný vstup do nového 

roku.      Komise kultury a spor 

Předvánoční výstava 

V pátek a sobotu 3. a 4. prosince se v zasedací 

místnosti obecního úřadu opět konala 

předvánoční prodejní výstava.  

Vystaveny byly výtvory dětí a žáků benešovské 

a loukovské školy, vánoční ozdoby, perníky, 

svícny, výrobky z  bylin, patchworku, i včelího 

vosku a mnoho dalších drobností a užitečností. 

V pátek výstavu navštívily děti z benešovské 

školy a školky, aby se zde setkaly s Barborou. 

V sobotu pak mohli závěr výstavy zhlédnout 

návštěvníci loutkového představení, které pro 

změnu navštívil Mikuláš. Dík patří všem 

vystavujícím a pořadatelům, ale 

také návštěvníkům výstavy. 
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Tradice a zvyky Vánoc 

Šťastný nový rok 

Jan Alda 

Den za dnem dělá hop a skok, 

čas jako voda plyne. 

Najednou je tu Nový rok 

a všecko nové, jiné. 

Veselejší a krásnější 

celý svět kolem zdá se. 

Maminko, ať jsme šťastnější 

v tom novém roce zase. 

Nadcházející vánoční svátky jsou považovány 

za nejvýznamnější svátky v roce. Vánoční 

období počíná adventem, tj. obdobím čtyř 

týdnů před Štědrým dnem a trvá do doby Tří 

králů (6. leden). Štědrý den, který připadá na 

24. prosince, je posledním dnem přípravy na 

vánoční svátky. Ve středověku se někdy 

jednalo o poslední den roku, který začínal 

nejčastěji právě na slavnost Narození Páně 25. 

prosince. Se Štědrým dnem je spojeno 

množství předkřesťanských i křesťanských 

zvyků a pověr, například štědrovečerní večeře a 

rozsvěcování vánočního stromečku nebo 

pověra, že kdo se během dne postí, uvidí večer 

zlaté prasátko. 

Štědrodenní obyčeje 

Štědrý den začínal poslední adventní ranní mší, 

tzv. roráty. Roráty jsou liturgicko-hudební 

formou ranní mariánské mše svaté. Název je 

odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté 

neděle adventní, který začíná slovy Rorate coeli 

desuper  (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá 

až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl 

celoroční praxi votivních mší (poděkování za 

vyslyšení prosby) k Panně Marii. K těmto 

mším se připojila tradice liturgického zpěvu, 

jež svého vrcholu dosáhla v 16. století. 

Katolický liturgický kalendář dříve 

předepisoval na tento den přísný půst, takže se 

přes den vůbec nejedlo, nebo se podával jen 

velmi sporý oběd postního charakteru (dle 

zvyků kraje či rodiny např. hubník, kuba či jen 

nějaká řídká polévka). Dětem se říkalo, že když 

vydrží celý den nejíst, uvidí večer zlaté 

prasátko. Proč se před štědrovečerní večeří 

objevuje zlaté prasátko, zůstává zahaleno 

tajemstvím. Prase však bylo v 

předkřesťanských dobách symbolem slunce a o 

zimním slunovratu, na který připadají 

křesťanské Vánoce, se sluneční kotouč ujímá 

vlády a noci se pomalu zkracují. Protože půst o 

Štědrém dni se dříve nebral na lehkou váhu, 

pomáhaly prasátku hlídat děti i méně laskavé 

vánoční bytosti. Dohlížel na ně „svatý šprech“, 

který by prý nezaváhal nezbedovi provrtat 

bříško, aby se přesvědčil na vlastní oči, že je 

skutečně prázdné. Zlaté prasátko, zjevující se 

za odměnu o Štědrém večeru všem, kdo se 

nenechají zlákat pochoutkami a dodržují po 

celý den až do východu první večerní hvězdy 

půst, patří mezi nejtajemnější vánoční bytosti. 

Málokomu se poštěstilo uvidět je, jak přebíhá 

přes zeď nebo strop světnice. Přesto je nedílnou 

součástí Vánoc. 

Vánoční stromek nemá u nás dlouhé tradice, 

protože se v měšťanských rodinách začal 

prosazovat až ve 40. letech 19. století. 

Stromeček se zdobil cukrovím, výrobky ze 

dřeva, perníku, pečiva a ovocem, především 

jablky. Skleněné ozdoby se začaly vyrábět až 

později a mohly si je dovolit pouze bohaté 

rodiny. 

Štědrý den jako takový patří ještě do adventu, 

s vyjitím první večerní hvězdy začínají Vánoce. 
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Štědrovečerní večeře v našich zemích tradičně 

začíná rybí polévkou, jako hlavní jídlo se 

podává obvykle kapr nebo (pro ty, co ryby 

nejedí) vinná klobása. I se štědrovečerní večeří 

se pojí krajově mnoho obyčejů, které do určité 

míry přežívají, neboť dnes je tato večeře 

nejvýznamnějším rodinným společným jídlem 

celého roku. 

Kapr coby hlavní večerní jídlo však v českých 

zemích nemá dlouhou tradici. Štědrý den 

zůstával postním dnem, a proto i charakter jídla 

byl postní; za maso se ovšem nepokládalo maso 

rybí. To však bylo v 18. století dražší než 

ostatní druhy masa, a proto většina domácností 

musela dávat přednost levnějším alternativám. 

Nejedl se pouze kapr, ale např. i lín, sumec 

a jiné sladkovodní ryby, které byly obvykle 

připravovány na sladko. Kapr se stal běžným 

štědrovečerním jídlem teprve ve 2. polovině 

19. století, neboť jej cenová regulace učinila 

dostupným pro široké vrstvy obyvatelstva. 

Klasickým způsobem přípravy, nejstarší 

dochovaný recept je z roku 1810, je kapr 

načerno, který se připravoval tři dny a pekl se 

v omáčce z mandlí, rozinek, perníku, povidel, 

ořechů a sladkého piva. Podával se na talíři se 

šiškami, později s knedlíky. Tento recept však 

postupně kvůli své složité přípravě zcela 

z jídelníčku vymizel. Do české kuchyně však 

z rakouských domácností přešel kapr smažený, 

na něhož nacházíme recept v Domácí kuchařce 

od Magdalény Dobromily Rettigové z roku 

1895. Ke kapru se jako příloha podává 

bramborový salát. Bramborový salát má přitom 

poměrně dlouhou historii. Běžně se připravoval 

v průběhu celého roku ze sezónních přísad 

a často jako jídlo využívané ke zpracování 

zbytků. To ostatně potvrzuje i recept na 

míchaný salát zemčátkový ve slavné Domácí 

kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové 

z roku 1826: „Po nějaké tabuli, když jsou 

rozličné zbytky, kupř. studená telecí pečeně, 

uzený jazyk, šunka, kapouni, i třeba 

koroptve…“ Zbytky, samozřejmě pokrájené, 

doporučuje Rettigová smíchat s majonézou, za 

tepla pokrájenými bramborami a cibulí. 

O kořenové zelenině, hrášku, kyselých 

okurkách však není u Rettigové ani slovo. 

Ruský salát, tedy majonézový salát, který se 

připravuje z brambor, nakládané zeleniny 

a kyselých okurek, pravděpodobně však ještě 

bez brambor, v roce 1860 vymyslel belgický 

šéfkuchař moskevské restaurace Ermitáž 

Lucien Olivier, po němž salát dostal v Rusku 

jméno – olivier nebo olivje. Dnes patří k tamní 

silvestrovské tabuli. Směs podobná té současné 

se ale objevuje v Novodobém lexikonu pro 

domácnost z třicátých let minulého století. 

Jenže ne mezi recepty na bramborové saláty, je 

uveden jako francouzský salát. Surovinami jsou 

brambory, majonéza, celer, mrkev, kyselé 

okurky a jablka. Salát se může dozdobit 

ředkvičkou, kapary, vejci či lososovými 

trubičkami. Marie Janků-Sandtnerová ve své 

Knize rozpočtů a kuchařských předpisů z roku 

1924 poprvé doporučila bramborový 

(francouzský) salát jako přílohu ke smaženému 

kapru.  

Po večeři bylo zvykem zpívat koledy 

a případně rozdávat dárky. Nadělování dárků 

bylo původně spjato s 6. prosincem, památkou 

svatého Mikuláše, avšak postupně se tento zvyk 

téměř úplně přesunul na Vánoce. Tradičně je 

ten, kdo naděluje dárky, nazýván Ježíšek, čímž 

se zřejmě vyjadřuje víra, že vše dobré, co 

člověk dostává, má od Boha. 

K Štědrému večeru se pojí také řada tradičních 

obyčejů, pomocí nichž se naši předkové snažili 

odhadnout průběh nastávajícího roku. Mezi 

tyto zvyklosti patří např. schování kapří šupiny 

pod talíř, pouštění lodiček, rozkrajování jablka, 

házení pantoflem, barborky, lití olova apod. 

Rybí šupiny podle tradice přinášejí peníze 

a hojnost úrody. Kapří šupinku nalezenou pod 

talířem při štědrovečerní večeři si dejte do 

dalších vánoc do peněženky tam, kam dáváte 

mince. Kapří šupinka bude svým kouzlem držet 

penízky v peněžence, aby se rychle 

nerozkutálely. 

Vánoční lití olova bylo jednou z nej-

rozšířenějších vánočních tradic. Pokuste se 

vyčíst z tajemných tvarů ztuhlého olova věštbu, 

jež Vám řekne, co Vás čeká a jaký bude 

následující rok. 

Krájení jablka má také dlouhou tradici. Protože 

od stolu se nevstává, připravte si už na 

štědrovečerní stůl ošatku s jablky. Objevíte-li 

v jablku jádřinec ve tvaru hvězdičky, pak se 

můžete těšit na zdraví a štěstí. Pokud najdete 
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jádřinec ve tvaru křížku, ohlašuje to příchod 

nemoci a smrti. Je-li jablko červavé, čeká vás 

podle tradice nemoc. 

Tradičním vánočním zvykem je pouštění 

lodiček, které by mělo ukázat, koho čeká 

dlouhý a šťastný život, či kdo vycestuje daleko 

od svého domova. Ten, kterému se lodička 

udrží nejdéle nad vodou, bude mít dlouhý 

a šťastný život. Ten, kterému se lodička bude 

držet, či přibližovat k okraji nádoby zůstane 

doma a nečeká ho žádná dlouhá a náročná 

cesta. Ten, kterému se lodička bude držet spíše 

uprostřed umyvadla, může očekávat odloučení 

od svých blízkých i na delší dobu. 

Jako každoročně, bude i letošní rok provedena 

v semilském kostele sv. Petra a Pavla 

o půlnoční mši Rybova Česká mše vánoční pro 

sbor, varhany a sólové party. Všichni jste 

srdečně zváni! 

Hlas půlnočních zvonů má prý kouzelnou moc, 

jejich hlasem se o štědrovečerní noci otevírají 

poklady. 

Viktor Blažek

Zprávy ze školy  

Počet žáků 

Aktuálně navštěvuje MŠ a ZŠ 70 dětí (27 + 

43). Počet dětí by se neměl snížit ani ve 

školním roce 2017/2018.  

Pokračovaly exteriérové i interiérové úpravy 

Po náročné rekonstrukci WC, z níž máme 

všichni velkou radost, zkolaudovala obec 

27. října 2016 opravu soklu kolem školy a OÚ. 

Na práce dostala dotaci. Náklad: 377 600 Kč. 

Opravy významně prospěly nejen vzhledu obou 

institucí, ale též vnějšímu plášti školy. Nyní 

vyniká krása očištěných a obroušených kamenů 

a pomalu zapomínáme na jejich donedávna 

nepěkný vzhled. Děkujeme.  

Na chodbu školy jsou objednány 3 skříně pro 

školní knihovnu, jedna pak do kabinetu učitelek 

(sem přijde i botník) a jedna do školní jídelny.  

Skříně pro školní knihovnu nahradí 

„nesourodé“ staré a výrazně vylepší interiér 

chodby. Do školní jídelny umístíme také stolek 

na počítač a otočnou židli. Do úklidové 

místnosti na chlapeckém WC byly instalovány 

skříňky, kde budou uloženy čisticí prostředky a 

jiný materiál. O hlavních prázdninách nás 

čekají nátěry dveří.  

Dne 25. 10. 2016 navštívili školu bývalé 

zaměstnankyně, s nimiž udržujeme stálý 

kontakt: pí řed. Mgr. A. Morávková, pí řed. 

D. Hajnová, Mgr. E. Kociánová, J. Hylmarová, 

E. Matějková a L. Doušová. Nešetřily slovy 

chvály. Potěšilo to nejen školu, ale i pana 

starostu, jenž přišel setkání krátce pozdravit.   

Škola základ života – na výstavě v 
Muzeu a Pojizerské galerii Semily 

Nelze stihnout všechno, ale tuto výstavu zhlédli 

dne 21. 10. 2016 alespoň žáci 3.-5. ročníku. Co 

všechno viděli: staré lavice, husí brky na psaní, 

různé druhy inkoustů, nástěnné obrazy, tabulky 

s olůvky, školní řády, různé učební pomůcky 

atd. Nás těšil pohled na vycpaniny (káně, 

lednáček, vrána, hranostaj, žluna) a vzorky 

dřev, které naše škola na výstavu zapůjčila. 

Těší nás, že o naši školu mají zájem známé 

instituce a že se usadila v jejich povědomí.      

Změny ve školní kuchyni 

Čas se nedá zastavit a přijde doba, kdy 

pracovníky čeká zasloužený odpočinek. Paní 

Hana Marková pracovala jako kuchařka na naší 

škole od 14. 10. 1985. Jak by řekl král 

v pohádce: Vařila chutně a s nesmírným 

nasazením. Nikdy nebyla člověkem, který si 

hledí jen svých povinností, ale odvedla vždy 

více práce, než musela. Patřila k těm starým 

poctivcům, kteří nedokážou nic odbýt, na které 

se člověk může vždy spolehnout. Kuchyně se 

s nikým nemazlí, vyžaduje pracovitost, píli – 

a koneckonců i rychlost. Nic z toho paní 

kuchařce nechybělo. Zaslouží si upřímné 

poděkování za to, jak se po celou dobu starala 
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o naše žaludky, ale i za to, jak vycházela vstříc 

potřebám obce. Bylo by hrubé nepřipomenout, 

že také prala pro MŠ i ZŠ (povlečení, ručníky, 

záclony apod.). Také nelehká práce. Přejeme jí 

hodně zdraví a věříme, že nám přijde pomoci, 

když budeme potřebovat.  

Jako vedoucí školní kuchyně končí pí Jana 

Zajícová. Po celou dlouhou dobu, kdy práci 

vykonávala, měla dokumentaci v pořádku 

a plnila další úkoly, které vyplývaly z její 

funkce.  Zastávala pozici vedoucí školní jídelny 

i v letech, kdy částečný úvazek nebyl pro 

případné zájemce zajímavý, neboť měli 

bohatou nabídku jiných zaměstnání. Děkujeme.  

(Paní J. Zajícová zůstává na škole dále jako 

vychovatelka ve školní družině a učitelka 

výtvarné výchovy i pracovního vyučování.)  

Obě pracovnice budou nyní předávat své 

zkušenosti svým nástupkyním, které zaujmou 

jejich místa: paní Pavle Vančurové, vedoucí 

školní kuchyně, a paní Martě Hádkové, 

kuchařce. Nastoupí na naše pracoviště od 

1. 1. 2017. Přejeme jim dobré zdraví a radost 

z práce. V těchto dnech podnikáme kroky 

k plynulému převzetí obou funkcí.  

O dalších změnách v kuchyni Vás budeme včas 

informovat.  

Poslední trik Georgese Mélièse 

Dne 21. října navštívili žáci 3. – 5. ročníku 

v KC Golf inscenaci Divadla Drak Hradec 

Králové, které inspiroval pozoruhodný 

životním příběh a dílo průkopníka 

kinematografie George Mélièse. Zavádí diváky 

do lákavého prostředí kouzelníků, triků 

a magie. Nápadité kouzelnické triky si dodnes 

zachovávají svou výtvarnou poezii. Děti také 

zaujala zvláštní rytmická hudba – zpívaly s ní. 

„Na Mélièsův svět plný bezbřehé imaginace je 

dokonce i smrt krátká, neboť celuloid, iluze 

a fantazie jsou zbraně, které snad mohou 

i Zubatou porazit…“, píše se v programu. A je 

to pravda. Letos v listopadu mohli diváci 

zhlédnout představení také na TV ART. Pěkný 

počin přehlídky „Semilský paroháč“.  

Abysme k vám přes rok přišli a vás ve zdraví 

zas našli… (z novoroční koledy). To Vám 

přeje, milí čtenáři, celá benešovská škola.  

Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel ZŠ a MŠ

Zima v Benešově 

 

Vždy před začátkem zimy na tomto místě 

píšeme, co nás v zimě v Benešově čeká. Už 

několik let však pořádná zima nepřišla. 

Minimálně děti by si ji jistě zasloužily. 

Ve Zvonici se při první příležitosti a 

příhodných sněhových podmínkách konají 

tradiční dětské sáňkařské závody.  

Pro příznivce běhu na lyžích a lyžařské 

turistiky upravuje TJ Benešov lyžařskou stopu 

na obcí a směrem k Vysokému nad Jizerou.  

S pomocí sněžného skútru bývá připraven 

okruh v délce pět až sedm kilometrů přes 

Kocánky k Příkrému a kolem Nouzova zpět.   

Na stejném okruhu se v případě příznivých 

sněhových podmínek běží Benešovská 15 – 

Memoriál Josefa Suchardy. Jeden z posledních 

klasických „pouťáků“ se koná v průběhu února. 

V době, kdy v Benešově už sníh nebývá, 

vydávajíc se lyžaři a turisté se zimou rozloučit 

do hor prostřednictvím tradičního Posledního 

mazání, druhou či třetí březnovou sobotu. 

Na závěr bych rád popřál všem 

benešovským občanům, lyžařům i 

nelyžařům, sportovcům i nesportovcům, 

dětem i dospělým, příjemné prožití konce 

roku a především hezký a úspěšný rok 2017. 
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Co nového v přírodě 

Letošní nástup zimy zdál se být rychlý a velice 

přesvědčivý. Již 10 listopadu napadl první 

poprašek sněhu a dal signál zvířatům zahájit 

zimní režim. Útlum aktivity je pro zvířata 

důležitý, neboť tím šetří energii. Srnčí zvěř se 

začala sdružovat do skupin, ptactvo je skoro 

bez známek akustických projevů, kromě sojek, 

strak (prostřední obr.) a vran, které svým 

nakřáplým hlasem, drzostí a loupeživostí 

upozorňují na svoji přítomnost.  

Plazi, hadi, obojživelníci a hmyz hybernují.  

Ryby omezily příjem potravy a pohybu. 

Aktivitu projevují sýkorky a ptáci, kteří přilétly 

ze severu jako například zvonek zelený (obr. 

vlevo), stehlík obecný (obr. vpravo), brkoslav 

severní apod. Ptáci využívají připravených 

krmítek, které jsme jim připravili.  

A jelikož bydlíme v podhorské oblasti a zvěř 

má geneticky zakódováno, že se stahuje do 

nížin, můžeme jí hlavně v zimě potkat v obci. 

Proto si majitelé rodinných domů ochránili své 

okrasné keře a túje proti okusu a 

nekontrolovatelné úpravě svých zahrad. Sadaři 

po prořezávce ovocných stromů nechají větve 

ležet na zemi, kde je mají k dispozici zajíci, a 

tím ochrání stromy proti okusu.  

Zima je v přírodě symbolem klidu, ticha a 

odpočinku. Přeji Vám hezké prožití adventu, 

svátků vánočních a příjemný vstup do nového 

roku. 

Za KŽP a MS Václav Špiroch (komise  

životního prostředí a myslivecký spolek) 

       

Výlet do Teplických a Adršpašských skal 

Na sobotu 15. října 2016 KČT Benešov 

u Semil uspořádal výlet do broumovského 

kláštera a Teplickoadršpašských skal. Zájem 

o tento výlet byl veliký a celkem se ho 

zúčastnilo 64 zájemců. Počasí se vydařilo, pro 

výlet do skal bylo příjemné bez deště. 

Nejprve jsme v Broumově měli prohlídku 

opraveného benediktínského kláštera, jedné 

z nejvýznamnějších barokních památek 

v Čechách. Součástí prohlídky byla i klášterní 

knihovna a kostel sv. Vojtěcha, včetně 

možnosti návštěvy přilehlých zahrad. Pak 

následoval krátký přejezd do Teplic nad Metují 

a vstup do bizarních pískovcových skal, kaňonů 

a skalních věží. Čtyři hodiny na prohlídku bylo 

pro někoho málo, ale podrobná prohlídka skal 

by vyžadovala celý den. Následoval další 

přesun, tentokrát do Radvanic, kde bylo 

zajištěno odpolední posezení s občerstvením a 

odjezd domů. 

Pozitivem je i ta skutečnost, že se našich akcí 

účastní i děti se zájmem o turistiku a poznávání 

zajímavých míst naší vlasti. Je to i základ 

rozšíření a omlazení členské základny KČT 

Benešov u Semil. 

                              Honza Hubař, KČT Benešov 

Příjemné a spokojené prožití svátků vánočních, 

mnoho štěstí a zdraví do nového roku 2017 

přeje KČT Benešov u Semil 
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KČT Benešov u Semil pořádá 

26. prosince 2016 setkání turistů 

NA ŠTĚPÁNA NA ŠTĚPÁNKU 
memoriál Karla Kobra 

S předáním účastnického listu a příležitostným 

razítkem 

na Turnovské chatě od 11 do 14 hodin. 

Účastnický poplatek 20 Kč 

Občerstvení na chatě zajištěno 

Jede se i jde za každého počasí! 

Součástí akce je i sbírka KČT „Novoroční 

čtyřlístek“ na budování značených tras pro 

vozíčkáře. 

TJ Sokol a stolní tenis – odkaz Míry Matěchy 

Blíží se rok od smutné události, kdy nás 

nečekaně a náhle opustil Míra Matěcha, jehož 

kulturní a sportovní aktivity si většina z nás 

dobře pamatuje. Mezi ty sportovní patří i stolní 

tenis pro veřejnost, pro který Míra poskytl 

kvalitní zázemí s vybavením v restauraci 

Slunce a tuto aktivitu i sponzoroval. Do aktivní 

hry stolního tenisu zapojil i syna Václava, 

kterému zajistil kvalitního trenéra a ve 

spolupráci s místní TJ Sokol dal dohromady 

čtyřčlenné družstvo, které pod názvem TT 

Benešov u Semil (TT=table tenis) přihlásil do 

Okresní soutěže. 

TJ Sokol navázal na odkaz Míry Matěchy a 

v Okresní soutěži pod hlavičkou Sokola nyní 

hrají tři čtyřčlenná družstva, z nich jedno tvoří 

hráči z naší obce: Václav Matěcha, Jan 

Martinec, Jan Seidl a Miloš Klikar. V dalších 

dvou družstvech jsou hráči ze Semil, Slané, 

Stružince, Jesenného a Chuchelny, kteří 

vyžívají dobrých podmínek a zázemí, které 

u nás mají, včetně sportovních triček s nápisem 

„Sokol Benešov u Semil“. 

Jak jsme již dříve informovali v kabelové 

televizi i Benešovských novinách možnost si 

zahrát stolní tenis pro děti i širokou veřejnost 

stále platí a to každé pondělí a čtvrtek od 18:00 

do 20:00 v restauraci Slunce, kde TJ Sokol 

přispívá na topení a osvětlení. Velké 

poděkování patří Aleně Matěchové, která také 

vychází těmto aktivitám ochotně vstříc. 

Za TJ Sokol Jan Martinec 
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TJ Sokol Benešov u Semil přádá již tradiční 

XVIII. ročník „Vánočního turnaje 
v šachu a dámě pro děti i 

dospělé“ 

V pondělí 26.12.2016 od 15.00 hodin v 

zasedací místnosti obecního úřadu 

Kategorie a hrací systém budou stanoveny před 

zahájením turnaje podle počtu přihlášených. 

Občerstvení (čaj, opečený párek) pro každého, 

drobné ceny pro vítěze kategorií a děti. 

Přijďte si zahrát i podívat…  

srdečně zvou pořadatelé TJ Sokol 

Kalendář akcí – zima 2016 

Datum Název akce Místo Pořadatel 

26. listopad 2016 Valná hromada SDH zasedací místnost SDH SDH 

27. listopad 2016 Rozsvícení vánočního stromku centrum obce KKS 

3. prosinec 2016 Představení loutkového divadla OÚ TJ 

2. a 3. prosinec 2016 Předvánoční prodejní výstava OÚ OU a spol. 

13. prosince 2016 Vánoční besídka MŠ MŠ ZŠ aMŠ 

26. prosinec 2015 Zájezd do divadla Vysoké nad Jizerou SDH 

26. prosinec 2016 
Na Štěpána na Štěpánku 

(Memoriál Karla Kobra) 
Turnovská chata KČT 

27. prosinec 2016 Vánoční turnaj v šachu a dámě OÚ Sokol 

30. prosinec 2016 Výroční schůze KČT Restaurace Slunce KČT 

1. ledna 2017 Bohoslužba Církve čs. husitské OU  
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Vláďovy tipy 

Adventní fantazie 

Předvánoční půst si můžete po cimrmanovsku okořenit myšlenkami na 

lahůdky, které vás čekají po něm. Aspoň si důkladně rozmyslíte, jaký knedlík a 

které zelí letos připravíte ke svatoštěpánské kachně.  

Adventní čas je dobou, kdy se křesťané postí. Tato tradice má pragmatický 

důvod: v adventním období se omezovala spotřeba potravin v hospodářstvích, 

aby o nadcházejících svátcích bylo z čeho vařit a péct. 

V 21. století ve střední Evropě bychom už hru na "teď ušetřím, pak budu mít dost" hrát nemuseli, ve 

světle nekončící dluhové krize se to ale jeví být zajímavým experimentem. Může být nácvikem na 

případnou ekonomickou apokalypsu nebo prostě pokusem, jestli to dnes ještě vůbec jde. 

Co s uspořeným časem, který získáte nejezením či skromnější konzumací? Příznivci Járy Cimrmana 

vědí, že schází-li nám něco, uchylujeme s k fantazírování o tomto objektu. A stejně jako si Frištenský 

se Šofrem a Poustkou vlezli při dobývání severního pólu pod deku a vyprávěli si o požáru Národního 

divadla, můžete se vy během půstu konejšit představou laskomin budoucích. Krupkový kuba se 

z perspektivy hladového nejeví jako špatný námět ke snění. 

Jaký je však gastronomický ekvivalent požáru Národního divadla? Ten je třeba hledat až mezi jídly 

o prvním nebo druhém svátku vánočním. Pro mě jím je pečená kachna, kterou každý rok děláme na 

Štěpána. Nebesky křupavá kůrka, dva druhy knedlíků a dva druhy zelí - to by snad ke kýženému 

požáru stačit mělo. 

Myslet na kachnu je zkraje prosince výhodné nejen proto, že vám imaginárně naplní žaludek. Touhle 

dobou je totiž ideální čas k objednání opeřenců na svátky. Těsně před Vánoci už mají farmáři seznamy 

objednávek dlouhé jak Lovosice a na opozdilce se kachny nedostanou. 

Prosincové období "před kachnou" je ideální ještě k jedné věci: ladění receptu na aktuální rok. 

Staročeská kuchařka Marie Úlehlové-Tilschové stran kachen a hus uvádí jednoduché pravidlo: "Maso 

živí, brambory nebo knedlíky sytí a zelenina chrání". A tohle pravidlo je to jediné, kterým se vždycky 

řídím. Variací skýtá dostatek a o jeho rozumnosti nelze pochybovat. 

Jak tedy naložit s masem? Kachna má sama o sobě příjemnou chuť a je dost tučná na to, aby ji stačilo 

posolit, okmínovat a dát péct. Jestli vám tahle cesta připadá moc prostá, pusťte si fantazii na špacír. 

Kachna se dobře snese s jablky, hruškami, sušenými švestkami, pomeranči nebo rozinkami, cokoliv 

z toho stačí přidat do pekáče nebo dovnitř vykuchané kachny. Stejně dobře poslouží i na čtvrtky 

nakrájená cibule, červená i hnědá, která při pečení s kachnou hezky zkaramelizuje. 

V rozletu se nemusíte mírnit ani při přípravě zelí. Červené či bílé? Nebo obě? A když červené, tak 

s jablkem, kouskem hořké čokolády nebo radši trochou červeného vína? A bílé spíš z hlávky nebo 

z nakládaného zelí? A nebo nechejte hlávky být a zelí připravte netradičně z kedluben, které vám 

vydržely ve sklepě. Je jemnější, nicméně pikantní. 

Poslední dilema se týká "sytící" přílohy. Při vší úctě k bramborám si myslím, že pečené kachně lépe 

sluší knedlíky. Což ovšem v zemi, která je knedlíkovou velmocí, není dostačující odpověď. Vybrat 
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jeden knedlík ze všech možných je skoro nemožné, jak ukázala naše rodinná tradice, a tak jsme se 

přiklonili ke kombinaci bramborový-houskový. Do Štěpána je ale daleko, takže mám dost času 

přemýšlet nad tím, jestli letos nevpašovat do obvyklé kompozice místo houskového kynutý a jestli by 

místo bramborového nebyl náhodou lepší jihočeský bosák. Gastronomické adventní problémy naštěstí 

nemají špatné řešení. 

Svatoštěpánská kachna na švestkách s kedlubnovým zelím 

(pro 4 osoby, doba přípravy: 2,5–3 h) 

Kachna 

Suroviny: 1 kachna, sůl, čerstvě mletý pepř, 5 lžic másla, 4 cibule, 1 nakrájená nahrubo a 3 nakrájené 

na měsíčky, 5 jalovčinek (kuliček jalovce), 4 hřebíčky, 1 lžička majoránky, 1 lžíce hladké mouky, 

100 g sušených švestek, vypeckovaných a nakrájených na kostičky, 2 kyselá jablka, zbavená jádřince 

a nakrájená na kostičky, 1 snítka tymiánu,  

Troubu předehřejeme na 180 °C. Kachnu naporcujeme, osolíme a opepříme a osmažíme na polovině 

másla dozlatova. Přeložíme ji do pekáče, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, jalovčinky, hřebíčky 

a majoránku a podlijeme vodou. Pečeme doměkka ve vyhřáté troubě zhruba 2 hodiny, záleží na 

velikosti kachny. Porce kachny vyjmeme a udržujeme v teple. Výpek vydusíme na tuk, zaprášíme 

moukou a krátce osmahneme. Vzniklou jíšku zalijeme trochou vody, promícháme a povaříme. 

Rozehřejeme zbylé máslo, přidáme cibule nakrájené na měsíčky, ovoce a snítku tymiánu. Opečeme, 

zalijeme šťávou a ještě chvíli povaříme. Porce kachny dáme na talíře a podlijeme omáčkou. Podáváme 

s kedlubnovým zelím. 

Kedlubnové zelí 

Suroviny: 4 větší kedlubny, 1 lžička soli, 1 lžička kmínu, 1 střední brambora, 1 lžíce hladké mouky, 

1 menší cibule, nakrájená nadrobno, 1 lžička oleje, 1 lžička cukru, 1-2 lžíce octa 

Kedlubny nastrouháme na hrubším struhadle, podlijeme vodou, osolíme, okmínujeme a dáme vařit. 

Bramboru nastrouháme najemno a smícháme s moukou, je-li to moc husté, zředíme troškou vody 

(záleží na vodnatosti brambory). 

Cibulku osmahneme na pánvi na oleji dozlatova. Po 5–10 minutách varu kedluben k nim vmícháme 

bramborovo-moučnou směs, přidáme cibulku, cukr a ocet a ještě chvíli vaříme. Nakonec podle chuti 

dosolíme, osladíme či okyselíme. 

Kedlubnové zelí skvěle nahradí obyčejné zelí. 

Vánočka 

Suroviny: 500 g polohrubé mouky (prosáté), 120 g krystalového cukru, 100 g rozpuštěného másla, 

1 lžíci rozpuštěného sádla, 1 kostku droždí (42 g), 1 vejce + 1 žloutek navíc, 250 ml mléka, 1/4 lžičky 

soli, hrst hrozinek naložených v rumu, hrst vlašských ořechů, hrst sekaných mandlí na posypání,  

plus: 2 dřevěné špejle  a 1 rozšlehané vejce na potření  

(Všechny suroviny by měly mít pokojovou teplotu.) 

Příprava jídla: 
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1. Všechno sem!  

Droždí rozdrobte do velké mísy a se lžící cukru rozmíchejte do tekutého stavu. Přilijte trochu mléka, 

potom i vejce a žloutek. Promíchejte. Postupně přidejte máslo, sádlo, sůl, mouku, zbytek cukru 

a teprve pak i zbylé mléko.  

2. Opřete se do toho  

Hmotu propracujte nejprve vařečkou. Pak vyklopte na vál a hněťte rukama asi 10 minut. Dejte si 

načas, chvíli trvá, než mouka absorbuje vše tak, jak má. Teprve pak se ukáže, zda těsto lepí (podsypte 

moukou), nebo je málo pružné (podlijte lžičkou oleje). Pokud nemusíte, nepřidávejte nic. 

3. Kynutí – jděte do kina 

Vytvarujte bochánek, vraťte do mísy a přikryjte utěrkou. Nechte kynout na ne příliš teplém 

nevětraném místě 3–4 hodiny. Vyjměte a znovu prohněťte. Zároveň zapracujte ořechy a hrozinky 

(ty ale velmi jemně – naložené plody mají tendenci se rozpadat). 

4. Cop ze čtyř, nebo ze tří? 

Teď těsto rozdělte nožem na 8 nebo 9 stejně velkých bochánků. Počet záleží na tom, zda ovládáte 

pletení copu ze 4 pramenů. Pokud ano, bochánků je 9 (4 + 3 + 2). Pokud ne, nevadí – upleťte klasický 

cop ze 3; není sice tak pevný, o to však jednodušší. Pak potřebujete 8 bochánků (3 + 3 + 2). Vyválejte je 

rukama na stejně dlouhé prameny. 

5. Pletení k spletení  

Začněte plést, a to vždycky od středu směrem ke koncům – prameny se jinak vytahují a mění délku. 

Spodní patro pleťte tak, aby výsledek vypadal pravidelně hlavně z boku, který bude vidět. Konce 

zahněte dospod. Přeneste na plech a hřbetem ruky doslova splácněte svrchu po celé délce. Tak 

vytvoříte plochu, která ponese další patro. Upleťte, položte a opět lehce zploštěte. Konce posledního 

pletence nezahýbejte pod sebe, ale pod samý spodek vánočky. Na závěr zapíchněte do vánočky špejle 

šikmo proti sobě, tím  pletence definitivně zpevníte. Unikající vzduch při pečení pak nepůsobí 

neplechu.  

6. Šup do trouby 

Troubu předehřejte na 220 °C. Vánočka bude ještě 30 minut kynout na plechu. Těsně předtím, než 

půjde do trouby, ji potřete rozšlehaným vejcem a posypte kousky mandlí. Pečte celkem hodinu: 

prvních 5–10 minut na 220 °C, na dalších 25 minut stáhněte teplotu na 150 °C a po zbytek času pečte 

už jen při 100 °C. Po upečení nechte vánočku úplně vychladnout – pak teprve pocukrujte. 

Vánočka na jedničku 

Neutop mlynáře, říkala moje prababička: jinými slovy, mouka nikdy nesmí přijít až po mléce, ale 

v opačném pořadí – nejprve mouka, pak teprve mléko. Mimochodem, absorpční vlastnosti různých 

druhů mouky se liší: není nutné spotřebovat veškeré množství mléka uvedené v receptu.  

Osobně se sádlu vyhýbám, ovšem u vánočky mám pocit, že jde o víc. Určité věci prostě mají svůj řád. 

Dříve se říkalo, že správná vánočka je jedině ze tří druhů tuku: másla, sádla a… zpravidla loje. Tak 

myslím, že v porovnání s lojem se sádlo dá ještě ,skousnout‘, ne? Navíc bez něj nikdy nebude tak 

vláčná. 

Nenechte se zmást dlouhým kynutím. Čtyři hodiny mají svůj smysl. Čím pomaleji vánočka kyne, tím 

lépe. Má-li naopak málo času, vzduchové bubliny se při pečení derou ven všemi směry, a tvar dostává 

na frak.  

 


