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Za Mgr. Iljou Kulichovou (1956 – 2018)
Sedím u počítače a není mi dobře. Letí mi hlavou
slova J. A. Komenského z knihy Labyrint světa a
ráj srdce, že každý na světě máme svůj úkol.
Ten plníme. Paní Ilja Kulichová, žákyně
legendární učitelky tance Alenky Bartošové, nás
opustila 19. 2. 2018. Byla tanečnice. Pracovala
na ZUŠ v Jilemnici a v Domu dětí Semily.

Nejvíce ji však proslavily desítky tanečních
choreografií realizovaných se skupinou T.I.K.
Jilemnice. Dnes o mnohých můžeme říci, že jsou
legendární a staly se v pravém slova smyslu
uměleckými počiny. Ostatně úspěchy s nimi
slavila v celé České republice, odnesla si mnoho
cen ze soutěží.

Hned při svém druhém nástupu do benešovské
školy v roce 2010 jsem ji vyzval, aby vedla
taneční kroužky v MŠ i ZŠ. Od té doby pak děti
obohacovaly tanečními vystoupeními Rozsvícení
vánočního stromku, Čarodějnice, Školní
akademie, některé vystoupily také na pořadech
Ilky v Semilech.

Obdivuhodný byl vždy výběr hudby a její
sladění s taneční složkou. Hudební žánry na
které dívky tančily byly vskutku rozmanité: Ant.
Dvořák, B. Martinů, J. Ježek (J. Voskovec, J.
Werich), C. Orff, L. Bernstein, Hradišťan, A.
Bocelli, Čechomor, J. Nohavica, P. Habera, M.
Žbirka, L. Bílá, D. Landa, Elán … Vždy se ale
jednalo o podmanivou hudbu.

Spolupracovala na pohybovém ztvárnění, našich
divadelních představení (operka Sněhurka,
Erbenův Zlatý kolovrat, O Břetislavovi a Jitce, O
Popelce, Zlatovláska). Okamžitě měla nápad, jak
danou scénku provést. Inu, profesionálka.

Není mým úmyslem hodnotit desítky vystoupení,
vzpomenu jen na některá. Obrovskou sugestivní
sílu mělo zpracování Erbenovy Kytice na hudbu
Jana Jiráska ze stejnojmenného filmu.
Ve sloupové síni jilemnického zámku lidi
opravdu „mrazilo“, nejinak tomu bylo i před
evangelickým kostelem v Libštátě.

Nezapomenutelná je také její trojnásobná
„tanečně–akrobatická“ spolupráce s SDH
Benešov
u Semil.
Dokázala „zkrotit“
temperamentní hasiče a představením na
Čarodějnicích v Podolí nechyběl vtip a ohromné
nasazení účinkujících. To vždycky obdivovala.
Sjížděli se sem pobavit návštěvníci z širokého
okolí. Pak předala štafetu své dceři Markétě.
Nikdy nezapomínala na Bystrou nad Jizerou, kde
žila. Zorganizovala zde mnoho kulturních akcí.
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Nádherné bylo provedení poetické a hluboce
filozofické skladby Otvírání studánek B. Martinů
na zahradě ZUŠ Jilemnice za účasti sborů
Jizeran Semily, Foerster Jičín a Bořivoj
Lomnice. Divácky atraktivní byly Stopy plamene
s ohňovými efekty.
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Nu, a samozřejmě choreografické kompozice na
hudbu Hradišťanu: Beran se poráží na oltáři,
Čas, Člověk a země, O slunovratu, Bývá nám
ticho, Naděje, Naděje a mrtví. Také choreografie
Mezí horami na hudbu Čechomoru zaujala
diváky a společně rádi vzpomeneme na svěží
zpracování muzikálu West Side Story
L. Bernsteina.

Spolupracovala s Podkrkonošskou společností
rodičů a přátel dětí zdravotně postižených
v Semilech.
Letěla
životem
jako
zářící
meteor.
Bez oddechu… Zapalovala a nemyslela na to, že
každý zážeh si bere svou daň. „Potřebujete
vystoupení na Libštátském létě? Kdy, kde
a v kolik hodin?“ Proč další řeči. Vychovali
s Jiřím dvě dcery. Jdou v jejích šlépějích. Radka
pracuje s hluchoněmými tanečníky v Brně,
Markéta za ni v době její nemoci přebírala větší
část jejího úvazku. Na řadě choreografií s Ilkou
spolupracovaly nejen ony, ale i další členky
souboru, z nichž některé studují tanec dál.
Pokračování. Naděje… Ilko, děkujeme.

A pak tu máme dlouhodobou taneční spolupráci
se skupinou vozíčkářů PATZ z Jablonce nad
Nisou (od r. 2008) a choreografie – Motýlí čas,
Tak neměj obavy, Sny neznají hranice… Nelituj,
pomáhej. To bylo nepsané krédo Ilky. I proto
učila dříve na zvláštní škole, i proto pořádala
pravidelné koncerty na podporu dětského
onkologického oddělení nemocnice v Motole.

J. Vávra

Zprávy ze školy
Zápis do ZŠ a MŠ

Tříkrálová sbírka

Zápis dětí do základní školy pro školní rok
2018/2019 se koná ve čtvrtek 19. dubna od 14 do
16 hod. v budově školy. S sebou si vezměte
vyplněný zápisní list (rodičům ho buď zašleme,
anebo si ho budou moci vyzvednout kdykoli od
5. března 2018 v době od 6.30 do 15 hod. ve
škole) a rodný list dítěte. Zapisují se děti, které
do 31. srpna 2018 dovrší šestý rok věku nebo
starší. V případě nemoci dítěte přijdou rodiče
k zápisu sami.

Vést děti ke konkrétní a cílené charitě je velmi
důležité. V dospělosti mohou jako podnikatelé či
bohatší lidé velmi významně ovlivnit životy
těch, kteří potřebují pomoci. Dle svých možností
může přispět i nebohatý. O to je dar cennější.
Děkujeme tedy rodičům žáků, již na Tříkrálovou
sbírku v pátek 5. ledna 2018 přispěli, ale také
manželům Svobodovým a jejich dětem. Podílejí
se na organizaci sbírky několik let.
Beseda s Ing. Michalem Koťátkem –
Moderní je nekouřit

Zápis do mateřské školy se koná ve čtvrtek
3. května od 9 – 11. 30 hod. S sebou si přineste
vyplněný zápisní list a v něm potvrzení od lékaře
(očkování) a rodný list dítěte.

Na besedu (1.–2. roč.,3 –5. roč., 1. 2. 2018) byly
děti samozřejmě připravovány. Splnila svůj účel.
Děti hrály scénky, na půdě viděly na vatovém
filtru, co se kouřením dostává do plic. Prospěšné,
důležité. Tak nekouřit!

Ředitelské dny
•
•

30. 4. (po) Ředitelský den ZŠ. MŠ v provozu.
7. 5. (po) Ředitelský den ZŠ. MŠ v provozu.

Benešovské noviny
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Aktivity školy v únoru až červnu 2018

Práce na škole

• 23. 2. Beseda s ilustrátorem Jiřím Fixlem
o knihách Kuba Kubula a Kuba Kubikula (1.
a 2. ročník), Světoví Češi 1 a Světoví Češi 2
(3.–5. ročník). Dlouhodobá příprava dětí.

Na přelomu února a března nahradí nová myčka
nádobí nevyhovující starou. Zároveň kupujeme
nerez mlýnek na maso. Ze ZŠ Jablonec nad Jiz.
získáme za nepatrnou cenu pečící pánev na
přípravu lívanců, palačinek apod. Nákupy
završíme vybavování kuchyně na opravdu
moderní pracoviště, které je připraveno také na
nouzový režim bez elektrického proudu, anebo
na záskok kuchařky jinou pracovnicí, jež není
vyškolena na práci s novou technikou.

• 7. 3. (st) Cvičení s olympionikem (Sazka
olympijský víceboj, tělocvična školy).
• 15. 3. (čt) Turnovský Štěk – přehlídka
v Městském divadle Turnov (Jizeránek).
• 21. 3. (st) Beseda o šikaně pro 3.–5. ročník.
• 22. 3. (čt) Soutěž dětských recitátorů – ZŠ Dr.
Fr. Lad. Riegra Semily (od 9 hod.).

Interiér školy zaznamená výraznou změnu.
Ve dnech 23. 2. – 4. 3. (jeden pracovní den +
jarní prázdniny) proběhne nátěr všech dveří tříd
v 1. patře (pan Jiří Hadač ml.), výměnou klik
zahájil p. Plecháč už v pátek 16. 2. Každá byla
jiná a léta se na nich podepsala („rozklížené“
zavírací mechanismy, nedovírání dveří apod.).
Tento týden vymění pan J. Bělka zářivková
tělesa v obou třídách a družině, které tu jsou již
mnoho let a ztrácejí svítivost.

• 11. 4. (st) Oblast. přehlídka školních
pěveckých sborů – Městské div. Jablonec nad
Nisou. (Jizeránek).
• 16. 4. (po) A silly bear (divadlo v AJ, KC
Golf, M. Matura, J. Vávra).
• 19. 4. – 31. 5., každý čtvrtek, Škola sportu
(MŠ od 9.30–10,15 hod, ZŠ od 10,25–11,10
hod, s p. J. Hlouškem, v hodinách TV).

Cvičení s olympionikem

• 23. 4. (po) – Planeta Země 3000 (3.–
5. ročník), od 10 hod. v KC Golf).

Čtenáři vědí, že je škola zapojena do soutěže
Sazka olympijský víceboj. Po loňském
slavnostním převzetí šeku na 20 000 Kč
v pražské ČNB k nám 7. 3. na Cvičení
s olympionikem přijede někdo z významných
českých sportovců. Jedná se o další úspěch paní
učitelky Mgr. J. Lampové, která soustavně
pečuje o sportovní rozvoj dětí.

• 10. 5. (čt) Besídka ke Dni matek – herna MŠ
Benešov u Semil od 15 hodin, na programu je
operka Budulínek (od 15 hod.).
• 13. 5. (ne) Koncert Cestička k domovu pro
veřejnost – ZŠ Benešov, třída J. Vávry od
17 hod., účinkuje Jizeránek a jeho hosté.
• 23. 5. (st): exkurze ZŠ: Ještěd – Technické
muzeum Liberec – Kryštofovo údolí (orloj,
muzeum betlémů, řemeslné dílny).

O čtyřech divadelních představeních
Děti mateřské školy nacvičují operku Budulínek
(Zd. Svěrák, J. Uhlíř). Operka nepostrádá vtip
ani „chytlavé“ melodie, na což jsme ostatně
u této osvědčené dvojice zvyklí. Pan učitel
M. Matura napsal pěkný scénář v angličtině na
pohádku O dvanácti měsíčkách. Počítáme s tím,
že v pohádce zazní také dvě písně. Na „Štěku“ se
Jizeránek představí s dramatem Příběh z jedné
čtvrti (o šikaně a drogách, hra se zpěvy –
J. Vávra). Na hostování v Semilech zopakujeme
po čase také operku Sněhurka (J. Vávra).
Benešovské noviny

• 1. 6. (pá) HZS Dětský den a IZS, škvárové
hřiště semil. stadionu (MŠ a ZŠ).
• 7. 6. (čt) Sedmá školní akademie
tělocvična školy, ZŠ i MŠ (od 15 hod.).

–

• 15. 6. (pá) Škola hraje představení se zpěvy
Příběh z jedné čtvrti a operku Sněhurka v aule
Gymnázia I. O. pro žáky ZŠ I. Olbrachta a ZŠ
Dr. Fr. Lad. Riegra (od 10 hod.)
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Co se děje v přírodě – březen
hnízdí v sousední vesnici. Začíná velmi citlivé
období, kdy nesmí dojít k rušení ptactva a zvěře,
které by vedlo k přerušení hnízdění a vyvádění
mláďat.

V březnu vstupuje do přírody nový život. Příroda
se probouzí ze zimního spánku a při procházce
přírodou je v ní hned veseleji. Začínají kvést
jarní byliny, keře a stromy. Na lukách a v lese
můžeme spatřit první mláďata zajíců a selat.
V březnu se v přírodě setkáváme s novými
návštěvníky – posly jara. Přilétají skřivani,
špačci, holubi, husy nebo sluky. Probíhá tok
bažantů a hnízdí kachny březňačky (proto název
březňačka).

Z rostlin se začnou ukazovat kromě notoricky
známých bledulí, sněženek a prvosenek také
devětsil bílý, dřín obecný, vřesovec a různé
druhy křivatců. Alergikům odstartuje sezonu
líska obecná.
Věřím, že se na začínající jaro všichni těšíme
a užijeme si ho všemi smysly.

Navzdory dosud mrazivému počasí se ptáci
začínají připravovat na hnízdění. Některé druhy
obsazují svá teritoria již od poloviny února
a hledají místa vhodná pro hnízdění. Jedná se
především o sokola stěhovavého a výra velkého,
ke kterým se brzy přidá také čáp černý, který
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Přeji všem dostatek sluníčka a pohody což je
základ zdraví.
Za KŽP a MS Václav Špiroch
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Informace od turistů

turistů. Součástí tohoto setkání je dobrovolná
sbírka „Novoroční čtyřlístek“, pořádaná ústředím
KČT, navazující na loňský ročník a je věnována
na budování turistických stezek pro vozíčkáře.

Ohlédnutí za divadlem a pozvánka na
další divadelní kus
Dne 1. 12. 2017 přijel do Benešova u Semil
divadelní soubor Tělovýchovné jednoty Sokol
Bozkov s divadelním představením Proč muži
neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. po
spoustě brigád na zprovoznění zákulisí a úklidu
sálu jsme po dlouhé době na sále hospody
U Slunce shlédli s velkým úspěchem toto
divadelní představení.

Škoda, že nebylo více sněhu, aby byli uspokojeni
příznivci turistiky na běžkách.
Zimní setkání turistů
Na začátek letošního roku se pravidelně
účastníme zimního setkání turistů pořádané KČT
Rokytnice nad Jizerou, tentokrát ve Františkově
v hostinci na Háskově. Zúčastnily se odbory
Jilemnice, Vysoké n/J., domácí Rokytnice a
deset turistů z Benešova.

V měsíci březnu, to je 29. 3. 2018 od 19 hod k
nám zavítají do hospody U Slunce divadelníci
z Vrchlabí s úspěšnou divadelní komedii PAN
KAPLAN MÁ TŘÍDU RÁD. Těšíme se na Vaši
hojnou účast.
Štěpánka
Na konci loňského roku, 26.12. 2017, KČT
Benešov u Semil pořádá tradiční setkání turistů
„Na Štěpána na Štěpánku“ na Turnovské chatě v
Příchovicích. Tuto, již více než dvacetiletou
tradici navštívilo tentokrát téměř 220 příchozích
Benešovské noviny
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Za pěkného počasí jsme od autobusu
z Rokytnice okolo hotelu Družba došli do místa
konání srazu, kde jsme si tradičně společně
zazpívali,
prohlédli
kroniku
setkání
a podiskutovali o činnosti našich odborů. Zpět
jsme
šli
cestou
lemovanou
krásnými
a zajímavými dřevosochami přes Stráž do
Jablonečku na autobus. Díky slunečnému počasí
to byla krásní zimní vycházka.

Zakončení provedl předseda Honza Hubař. Další
program zajistil náš člen Kamil Farský
s promítáním cesty po Patagonii. K občerstvení
byl připravený výborný guláš. Úsměvy
a spokojenost
nás
provázela
na
cestě
k domovům.
Konference KČT Liberecké oblasti
V sobotu 10. 2. 2018 jsme se zúčastnili
v liberecké restauraci Formanka oblastní
konference KČT. Oblast čítá 22 odborů KČT od
nejsevernějšího Frýdlantu v Čechách po jižní
odbor Lomnice nad Popelkou. Konference se
nesla v duchu 130. výročí vzniku KČT a 100. let
vzniku republiky. Zároveň zde byla představena
letošní stěžejní akce KČT Semily, která se koná
15.- 18. 11. 47. ročník Za posledním puchýřem.
Kde se KČT Benešov u Semil spolu
pořadatelsky účastní. Po výměně zkušeností
s prací v odborech jsme se rozloučili a popřáli si
hodně úspěchu a nachozených kilometrů
v letošním roce.

Výroční členská schůze KČT 12. 1. 2018
V novém roce 2018 jsme se sešli v hojném počtu
v hostinci Podmošnou. Zahájení schůze provedl
předseda Honza Hubař, který všem členů popřál
hodně štěstí a zdraví v letošním roce. Poté
přivítal čestné hosty starostu obce Dalibora
Lampu a předsedkyni KČT Semily Zdeňku
Markovou. Po úkonech patřících každé členské
schůzi jsme si odsouhlasili jako stěžejní bod pro
tento rok PODPORU MLÁDEŽE KČT DO
15 LET. A to na akcích, Cyklotábor Krčkovice
zdarma a prázdninový Dětský tábor Krčkovice
400 Kč příspěvek pro člena.

Jeseníky

V diskuzi nás pí. Zdeňka Marková z KČT
Semily požádala o pomoc s pořádáním akce Za
posledním puchýřem 2018, konaném 15.-18. 11.

V době uzávěrky probíhá plánovaný zimní
lyžařský
přejezd
Jeseníků,
tentokrát
s ubytováním s Pustých Žibřidovicích v hotelu
Na Trojce. Plánované trasy z Kladského sedla
přes Paprsek na Ramzovské sedlo. Další etapou
přes Šerák, Keprník na Červenohorské sedlo.
Třetí den v protisměru z Ovčárny přes Praděd,
Švýcárnu na Červenohorské sedlo.
V případě zájmu a příznivých podmínek je
v plánu exkurze přečerpávací elektrárny Dlouhé
stráně v Koutech nad Desnou.
Počet 46 přihlášených naplnil kapacitu zájezdu
během jednoho týdne, což je potěšující že je
o akce KČT takový zájem.
Předpokládané sněhové a meteorologické
předpovědi na plánovaný termín vypadají zatím
příznivě, tak uvidíme…..
Jan Hubař, Vladimír Plecháč, KČT

Benešovské noviny
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Plán kulturních, sportovních a společenských akcí
v Benešově u Semil na rok 2018
Datum Název

Místo

Pořadatel

Zvonice

TJ

sportovní areál

TJ

10. únor 2018 Dětský karneval

Restaurace Slunce

KČT (Bambuča)

10. únor 2018 Turistický bál

Restaurace Slunce

KČT (Bambuča)

22. únor 2018 Členská schůze TJ Sokol

sportovní areál

Sokol

zájezd

KČT

2. březen 2018 Členská schůze SDH

zasedací místnost SDH

SDH

9. březen 2018 Valná hromada TJ

Hostinec „Podmošnou“

TJ

9. březen 2018 Beseda s cestovatelem

Hostinec „Podmošnou“

TJ

17. březen 2018 Poslední mazání

Krkonoše

TJ, KČT

29. březen 2018 Pan Kaplan má třídu rád

Restaurace Slunce

KČT

sportovní areál

KKS

obec

SDH

obec a okolí

KČT (Bambuča)

Restaurace Slunce

Sokol

21. duben 2018 Úklid obce (Den Země)

obec

KŽP/MS

27. duben 2018 Zahájení turistické sezony

Choboteň

KČT

30. duben 2018 Pálení Čarodějnic

areál SDH v Podolí

SDH

okolí obce

KČT

herna MŠ

ZŠ a MŠ

Sportovní areál

TJ

škola

ZŠ a MŠ

Choboteň

KČT

region

KČT, TJ

Krčkovice

KČT

leden 2018 Dětské sáňkařské závody
4. únor 2018 Benešovská 15

22. – 25. únor 2018 Lyžařský přejezd Jeseníků

30. březen 2018

Velikonoční pletení
pomlázek

7. duben 2018 Sběr železného šrotu
14. duben 2018 Benešovský bloudil
15. duben 2018

Velikonoční turnaj ve
stolním tenise

květen 2018 Výlet rodičů s dětmi
10. květen 2018 Besídka MŠ ke dni matek
Dětské sportovní
odpoledne
Cestička k domovu –
17. květen 2018
koncert pro veřejnost
13. květen 2018

25. květen 2018 Posezení u táboráku
25. – 27. květen 2018 Tajný výlet ženy
31. květen – 3. červen 2018

Benešovské noviny

Prodloužený cyklovíkend
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7. červen 2018 Sedmá školní akademie

školní tělocvična

ZŠ a MŠ

Sportovní areál

TJ

Choboteň

KČT

Krčkovice

TJ

Restaurace Slunce

Sokol

21. červenec 2018 Turnaj v malé kopané

hřiště

Sokol

27. červenec 2018 Posezení u táboráku

Choboteň

KČT

sportovní areál

TJ, Sokol

Hádkovi

Sokol

24. srpen 2018 Posezení u táboráku

Choboteň

KČT

25. srpen 2018 Vaření v kotlíku

areál SDH v Podolí

SDH

Zájezd (Itálie)

KČT

areál SDH v Podolí

SDH

28. září 2018 Podzimní výlet

Broumovsko

KČT

6. říjen 2018 Benešovská osmička

sportovní areál

TJ

Podmošna

TJ

Podmošna

Sokol

Semily

KČT

OÚ

OU a spol.

OÚ

TJ

zasedací místnost SDH

SDH

centrum obce

KKS

10. červen 2018

Dětský den – Pohádková
cesta

29. červen 2018 Posezení u táboráku
3. – 14. červenec 2018 Dětský tábor Krčkovice
Pietní akt u pomníku
6. červenec 2018 Mistra J.Husa a Poutní
posezení

červenec/srpen 2018 Běh na Zlaté návrší
srpen 2018

Turnaj v malém vodním
pólu

Cykloturistický zájezd
do Kalábrie
Benešovský pohár
22. září 2018
(Jizerská liga)

7. – 16. září 2018

Benešovský maratón a
půlmaratón Pojizeřím
Spanilá jízda na vrch
20. říjen 2018
Benešov
13. říjen 2018

15. – 18. listopad 2018 Poslední puchýř
Předvánoční prodejní
výstava
Představení loutkového
listopad/prosinec 2018
divadla
Výroční valná hromada
24. listopad 2018
SDH
Rozsvícení vánočního
2. prosinec 2018
stromku
listopad/prosinec 2018

15. prosinec 2018 Členská schůze KČT
prosinec 2018 Zájezd do divadla
Na Štěpána na Štěpánku
(Memoriál K. Kobra)
Vánoční turnaj v šachu a
29. prosinec 2018
dámě
26. prosinec 2018

Benešovské noviny
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KČT
Vysoké nad Jizerou

SDH

Turnovská chata

KČT

OÚ

Sokol
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Léčivá chůze: Zdravý pohyb, který doslova změní
váš život
fyziologie z Univerzitní nemocnice v Etienne ve
Francii, který se na uvedené studii podílel:

Chůze je ten nejzákladnější pohyb, jaký lidé
dělají. Pokud nemá někdo nějaká tělesná
postižení, bereme ho jako něco zcela
přirozeného. Jedna francouzská studie došla
k závěru, že přínosům chůze bychom měli
věnovat mnohem větší pozornost, než to zatím
děláme. Platí to hlavně s přibývajícím věkem.

„Věk není žádná výmluva pro necvičení.
Je dokázáno, že pravidelná fyzická aktivita má
na zdraví mnohem lepší vliv než medicínské
terapie. Avšak jen méně, než polovina starších
lidí mívá doporučených 150 minut středně
namáhavé nebo 75 minut náročnější fyzické
aktivity každý týden.“

Zdravotní přínosy chůze
Přínos chůze u lidí ve věku nad 65 let je přímo
neskutečný. Během 12leté studie o vlivu chůze
na tuto věkovou kategorii lidí se zjistilo, že
pouze 15 minut chůze snížilo úmrtnost až
o 22 %! Uvedený efekt byl ještě výraznější
s přibývajícími minutami. Jak uvádí Dr. David
Hupin, lékař z Oddělení klinické a pohybové
Benešovské noviny

Uvedené zjištění by nemělo být žádným
překvapením. Jelikož chůze je nejzákladnějším
pohybem pro člověka, její efekt na různá
onemocnění byl důkladně prozkoumán.
Proč lidé ignorují chůzi
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Chůzi většina lidí nepovažuje za takzvané
aerobní cvičení, a proto její přínosy ignorují.
Definice „aerobního cvičení“ je, že takové
cvičení musí stimulovat srdce a plíce k tomu,
aby společně napumpovali do těla extra kyslík
pro svaly.
Skutečnost je však taková, že k tomuto dochází
dokonce i při pomalé chůzi. Samozřejmě, čím
rychleji kráčíte, tím je uvedený efekt větší.
Zvýšená kardiovaskulární aktivita znamená, že
živiny jdou tam, kam musí, aby tělo dokázalo
zvládnout uvedené cvičení. Energie se tak
vydává, namísto jejího uskladňování. To posiluje
vaše orgány, svaly i kosti.
Naše těla se totiž vyvinula pro pohyb, ne pro
sezení či ležení. Je bez pochyb, že sedavý způsob
života, který nezahrnuje adekvátní množství
pohybu, vede k nemocem. Nízké hladiny fyzické
aktivity způsobují takzvaný „syndrom úmrtí ze
sezení“ Zřejmě jste o takovém syndromu ještě
neslyšeli, ale jedná se o reálnou věc, která se
považuje za velkou zdravotnickou tíži
způsobující každoročně u mnoha lidí vznik
vícenásobných
chronických
onemocnění
a dokonce úmrtí. Jak říká staré přísloví: „Orgán,
který se nepoužívá, zakrňuje“. To platí nejen
o svalech, ale o každém subjektu, včetně kostí,
srdce či plic. A pohyb je život. Další studie
o tom, jak chůze ovlivňuje organismus:
Studie z roku 2016 zjistila, že zvýšení množství
chůze u dětí s obezitou na 45 minut denně, 5 dní
v týdnu, dokázalo zvýšit kapacitu jejich plic již
za 6 týdnů. Navíc intervalový trénink není jen
pro vysoce intenzivní aerobní cvičení. Střídání
rychlé a pomalé chůze zvyšuje vaši kondiční
úroveň lépe, než chůze o konstantní rychlosti.
Zvláště přínosné jsou procházky venku
v přírodě, a to hlavně pro duševní pohodu
a zdraví. Prostředí venku bez rušivých vlivů
mobilů a počítačů zlepšuje náladu, snižuje stres a
snižuje pocity deprese. Navíc sluneční světlo
stimuluje v pokožce tvorbu vitamínu D, jehož
nedostatek se v dnešním rozvinutém světě
považuje přímo za epidemii. Pokud nemáte
možnost jít ven, i chození uvnitř dokáže
Benešovské noviny

10

poskytnout tělu mnohé přínosy. Studie
provedená Stanfordovou univerzitou zjistila, že
chůze na běžícím pásu uvnitř měla téměř stejný
vliv na tělo, jako chůze venku (samozřejmě bez
extra bonusu v podobě vitamínu D). Proto, ať už
venku nebo v uvnitř, chůze výrazně vítězí nad
vysedáváním - co se týče zlepšení mentálního
zdraví.
Procházka v parku jako prevence a lék:
Pokud nás něco bolí, instinktivně se toho
nechceme dotýkat. Paradoxem však je, že
pravidelná chůze zlepšuje mobilitu a snižuje
riziko úrazů.
Každé cvičení, při kterém jde o překonávání
váhy a gravitace posiluje kosti a pojivové tkáně
(vazy, šlachy, chrupavky a klouby), ve kterých
se zvyšuje prokrvení a zásobování živinami.
Asociace pro artritidu z těchto důvodů vřele
doporučuje chůzi jako terapii při bolestech
kloubů. Jak uvádí:
„Když nechodíte, klouby jsou ochuzeny
o životně důležité živiny, což může přispívat
k dalšímu zhoršování jejich stavu a degeneraci“.
Americká asociace srdečních onemocnění uvádí,
že obyčejná chůze snižuje riziko vysokého
krevního tlaku, hromadění cholesterolu v cévách,
infarktu a mozkové mrtvice. Proto doporučuje
mít zdravý pohyb alespoň 30 minut každý den,
celkem 150 minut týdně (počítá i se dny
odpočinku) mírné aktivity nebo 75 minut
intenzivnější aktivity. Chůze přitom vůbec
nemusí být provedena v jednom kuse, může se
rozložit. 15minutová procházka je stejně dobrá
jako 30minutová. Začněte pomalu a postupně
přidávejte.
To není všechno, další přínosy chůze
Zdravotní přínosy chůze zdaleka nekončí výše
vyjmenovanými. Míváte problémy se spánkem?
Projděte se. Sdružení pro spánek vyhodnotilo
jednu studii, z níž vyplynulo následující:

Únor 2018

„Středně intenzivní aerobní cvičení, jakým je
například chůze, snížila čas potřebný na usnutí
a zvýšila délku spánku u lidí s nespavostí v den
provedení, ve srovnání se dnem bez fyzické
aktivity“. To je vskutku působivý výsledek pro
jednu procházku, co říkáte?
Závěr
Na závěr zmiňme ještě jednu meta-analýzu ze
7 zemí, která trvala 11 let. Zjistila, že pravidelná
chůze snížila výskyt kardiovaskulárních příhod

(infarktů a mrtvice) o 31 % a úmrtnost na ně
o 32 %. Chůze pár kilometrů denně rychlostí jen
3 až 4 km/h vás ochrání před mnoha vážnými
onemocněními. Ne každý z nás může cvičit
hodiny v tělocvičně nebo běhat po schodech.
Téměř každý z nás však může chodit. Všechny
přínosy uvedené v tomto článku skutečně stojí za
to, abyste každý den trochu procházeli. Jediné,
co k tomu potřebujete, je pár kvalitních bot
a 15 minut denně.
Vláďa Plecháč, KČT

Pozvánky
VALNÁ HROMADA TJ BENEŠOV U SEMIL
Srdečně Vás zveme na valnou hromadu TJ Benešov u Semil, z.s., která se koná
v pátek 9. března 2018 od 18.00 hodin v hostinci Podmošnou.
Po skončení valné hromady pro Vás po vzoru předchozích let připravujeme besedu s cestovatelem a
s promítáním fotografií.
Zváni jsou všichni členové i příznivci spolku. Pro všechny bude připraveno drobné občerstvení.

Tělovýchovná jednota Benešov u Semil
ve spolupráci s Klubem českých turistů Benešov u Semil Vás srdečně zvou na

POSLEDNÍ MAZÁNÍ
v sobotu 17. března 2018

Cíl cesty (Krkonoše, Jizerské hory) bude upřesněn dle aktuálních sněhových podmínek.
Odjezd autobusu v 7.30 z Podmošny
směr Podolí – přes Hoření Benešov do Semil
(po zastávkách ČSAD).
Po návratu je připraveno občerstvení v hostinci Podmošnou

Komise kultury a sportu obce Benešov u Semil srdečně zve děti i rodiče na

VELIKONOČNÍ PLETENÍ POMLÁZEK
na Velký pátek 30. března 2018 v 17 hodin ve sportovním areálu Benešov u Semil
Společné pletení pomlázek. Velikonoční dílnička pro šikovné děti i rodiče.
Proutky, hbité prsty a trpělivost s sebou (omezené množství proutků bude připraveno).
Přítomni budou i zkušení pletači, kteří Vám pomohou i předvedou různé techniky pletení.
Drobné občerstvení zajištěno.
Benešovské noviny
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TJ Sokol Benešov u Semil pořádá

XIV. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenisu
pro neregistrované děti i dospělé
V neděli 15. dubna 2018 od 9.00 hodin v restauraci „Slunce“ v Benešově
Kategorie: děti od 9.00 hod a dospělí od 10.00 hod
Hrací systém: ve skupinách (nikoliv K.O.), rozlosování před zahájením turnaje
Startovné se nevybírá, občerstvení vlastní, hraje se na 3 stolech
Drobné ceny pro první 3 v každé kategorii
Srdečně zveme všechny zájemce i začínající hráče, vítáni jsou děti, diváci, fandové i rodinní příslušníci.
Každý si zahraje!
za TJ Sokol pořadatelé Jan Martinec a Pepa Hádek

Komise životního prostředí
ve spolupráci s Obecním úřadem a Mysliveckým sdružením Jizera Vás zve na

ÚKLID OBCE
u příležitosti mezinárodního Dne Země.
Sraz v sobotu 21. dubna 2018 v 8.30 hodin na návsi.

Vláďovy tipy
Rajčatová pomazánka
Rajčatová pomazánka je mnou i celou rodinou moc oblíbená. Věřím,
že si rajčatovou pomazánku také oblíbíš.
Co Tě čeká: Příprava maximálně 10 minut a recept je na středně
velkou mističku.
Co je potřeba sehnat na rajčatovou pomazánku: 1 vanička (250 g)
polotučného či nízkotučného tvarohu, 1 lžíce sušené bazalky či 1 hrst
čerstvého máš rád/da), Sůl, pepř a kdo má rád chilli papričky.
A jde se kuchtit: Do středně velké misky vyklop tvaroh. Rajčata
omyj, nakrájej na maličké kousky a smíchej s tvarohem. Nezapomeň
k němu přilít i šťávu z rajčat, která Ti uteče na prkénko. Ale zase
pozor na to, aby pomazánka nebyla moc řídká. Cibuli nebo šnytlík nakrájej hodně najemno a také smíchej
s tvarohem a rajčátky. Přidej sůl, pepř, chilli papričku – množství dle toho, jak má každý rád. Přidej
i bazalku, pokud dáváš čerstvou, tak lístky zase natrhej na malé kousíčky.

Benešovské noviny
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Vše v misce nakonec vyšlehej šlehačem nebo třeba tyčovým mixérem, aby byla pomazánka hezky jemná
a nadýchaná. Rajčatová pomazánka nejlíp chutná na čerstvém celozrnném pečivu a hodí se výborně v
horkých dnech ke svačince.
Guláš z červené řepy a fazolí
Na dvě boží porce guláše budete potřebovat: 200 g červených fazolí, 1 červenou řepu, 1 bramboru,
2 stroužky česneku, 1 větší cibuli, 1 lžičku sádla, 1 lžičku červené papriky, ½ lžičky kmínu, ½ lžičky
majoránky, 1 malou chilli papričku.
Řepu oloupejte a nakrájejte na menší kostičky, aby nebyly v guláši příliš veliké a tím pádem i tvrdé.
Cibulku taky na kostičky nechte zesklovatět na sádle, přidejte červenou papriku a kmín a malinko opečte.
Pak zalijte vodou, přisypte řepu a vařte cca 20 minut. Až vám změkne, prolisujte k ní česnek, jemně
nastrouhejte syrovou bramboru (tím se to celé zahustí) a přidejte zcezené fazole. Občas promíchejte ať se
vůně promísí, přisypte majoránku, osolte, opepřete a dochuťte chilli papričkou.
Díky řepě bude mít guláš perfektní červenou barvu a lžička sádla mu dodá typickou rádoby masovou
chuť. Dejte si ho třeba tak jako já s krajícem chleba a napište, ať víme kdo z koho!
Lahodná mrkvová polévka se zázvorem
Na této jemné krémové polévce si pochutnáte v jakémkoli ročním období. Kombinace mrkve a zázvoru
vás spolehlivě zahřeje, máta s citrónem naopak příjemně osvěží. Polévku můžete podávat buď k večeři,
anebo jako neobvyklou variantu lehkého oběda.
Suroviny: 2 lžíce řepkového oleje, 1 nadrobno nakrájená cibule, 2 stroužky najemno nasekaného česneku,
1 kg mrkve (nastrouhané nahrubo), 2 lžičky mletého římského kmínu, kůra i šťáva z poloviny citrónu,
750 ml zeleninového vývaru, mořská sůl, 150 g kozího sýra, hrst nahrubo nasekané máty, hrst nahrubo
nasekané hladkolisté petrželky, asi 1 cm zázvoru
Do většího kastrolu nalijeme olej. Opékáme na něm cibuli a česnek do té doby, než zesklovatí. Přidáme
mrkev, koření a citrónovou kůru se šťávou. Lehce opékáme, aby mrkev nasákla chuť. Zalijeme vývarem
a trochou vody (množství vody volíme s ohledem na to, kolik chceme porcí). Dle chuti dosolíme
a vaříme, dokud není mrkev měkká. Zázvor očistíme a nastrouháme na jemném struhadle. Přimícháme do
polévky. Vše spolu rozmixujeme tyčovým mixérem do hladké konzistence.
V případě, že by se nám polévka zdála příliš hustá, přilijeme trochu vody a ještě chvíli prohříváme na
plotně. Polévku rozlijeme do talířů, na každou porci rozdrobíme trochu kozího sýra a posypeme lžící
nasekané petrželky máty. Můžeme zakápnout trochou olivového oleje.
TIP: Pokud chcete polévku podávat jako hlavní jídlo, můžete přidat opečený celozrnný chléb nakrájený
na kostičky.

Benešovské noviny
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Benešov Blues Night vol. 3
Bluesový večer v Restauraci Slunce Benešov u Semil
v pátek 30. března 2018
start ve 20 hodin
zahrají - Blues Friends + Byl pes + The PeaNuts
Srdečně zvou muzikanti a CK Bambuča na večer plný nejen blues.
Vstupné dobrovolné.
Blues Friends je mezigenerační formace z Mříčné, Semil, Chuchelny a Benešova u Semil,
hrající ve složení: Miloš Farský - kytara, zpěv, Bohouš Kadleček – baskytara, Václav Matěcha – bicí,
Ruda Fišer – klávesy.
Byl pes - černí koně pražských šramlbandů
v čele s charismatickým zpěvákem, kytaristou a autorem písní Tomášem Zikou.
V jejich hudbě se snoubí prvky folkrocku, hospodského šramlu i worldmusic.
Složení: Tomáš Zika – kytara, hudba, texty, zpět, Kuba Kabát - kytara, basa, foukačka, Fanda Holý basa, kytara, klarinet, Vojta Noha - bicí
The PeaNuts je mladá kapela ze Semilska hrající ve složení:
Matěj Myslivec - kytara, zpěv, Václav Matěcha – bicí, Tomáš Valenta – baskytara
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