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V tomto čísle BN najdete : 
• Slovo starosty  
• Výlet KČT 
• 600 let obce 
• Benešov, zima a sport 
• Něco málo pro přírodu 
• Plánované akce 
• Tipy na vánoční menu 

Příští číslo BN vyjde  
28. února 2011 

 

*** 
 

Uzávěrka 
21. února 2011  
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Abysme k vám p řes rok p řišli a vás ve zdraví zas našli …  
(z novoroční koledy) 
Milí žáci, rodiče, přátelé školy, 
končí rok 2010. Pokusme se ohlédnout, jak z hlediska školy proběhl. Byl to rok změn  
a nových rozhodnutí. Všechna s sebou nesou další práci. Tanec, zpěv, hra na flétny, vítání 
občánků, divadlo – nácviky, kostýmy, „scéna“, rekvizity… A není nás na to mnoho. Vlastně jen 
šest (2 ped. ve škole, 2 ped. v MŠ a Mgr. I. Kulichová, která vede taneční kroužky). Zpívá se 
před hodinami, v mateřské škole. Za necelé 4 měsíce 
připravila ZŠ a MŠ 8 vystoupení (5. 11. – Vítání občánků, 16. 
11. – Sněhurka, 28. 11. Rozsvícení vánočního stromu – 
Štědrej den v Kerkonošich, zpívání a tanec u stromu, 15. 12. – 
Vánoční besídka školky, 16. 12. – Sněhurka a Štědrej den 
v Kerkonošich pro Domov Tereza a odpoledne pro bývalé ped. 
a prac. školy i další hosty, 17. 12. obě představení pro ZŠ 
Loukov). Takové tempo nelze samozřejmě vydržet trvale. Šlo 

spíše o to, abychom 
naznačili možnosti, co 
dělat. Do budoucna se 
ustálí model dvou 
představení za rok (v 
letošním šk. roce budou 
děti nacvičovat ještě 
jedno), hlavní se 
odehrají ve dvou     
termínech: na 
Rozsvícení vánočního stromu (anebo v adventu) a na 
divadelní přehlídku v Turnově – závěrečnou AKADEMII 
(stejné představení). Kteroukoliv hru však budeme 
schopni reprizovat, pokud bude zájem. Každá hra, každá 
zahraná na flétnu, každá replika v divadle, která je pěkně 
řečená, pronesená, každý koordinovaný pohyb tanečníka 
či sportovní úspěch, to vše musí být podloženo trpělivou a 

Slovo starosty  
Vážení spoluobčané,  
rok uběhl jako voda a vánoční svátky jsou přede dveřmi. Svátky by měly být svátky klidu a míru. 
Přeji Vám, aby takové skutečně byly, aby Vám přinesly plno pěkných zážitků, hodně radosti, 
pohody a klidu. 

Přeji Vám a Vašim blízkým příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a 
úspěchů v novém roce, a aby se Vaše novoroční předsevzetí splnila.  Dalibor Lampa 
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soustavnou prací. Nesmírně cenné jsou také sportovní aktivity J. Lampové (pohybové hry) a její 
podíl na loutkovém představení. Společně s paní vychovatelkou pak připravily s dětmi na 
Vánoční výstavu svícny, zdobené perníčky, proplétané hvězdy z papíru, sněhuláky, kapry a 
vánoční stromečky. Nebýt velkého nasazení J. Lampové, J. Zajícové, ale i J. Heřmanové a R. 
Pikorové, jakož i dětí, nezvládli bychom takové množství práce.      
Velkým vítězstvím byla náročná rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ. V učebně informatiky 
byla provedena elektroinstalace na připojení dalších 4 počítačů. Zbývá sem dát stolky a 
zasíťovat stanice. Velkorysost obce se projevila také v rozhodnutí rychle podpořit vznikající 
aktivity v MŠ i ZŠ (příspěvek na varhany do MŠ, na oba taneční kroužky, naladění klavírů, na 
nákup literatury potřebné už na poč. r. 2011). Bez jakéhokoliv pochlebování (na to už jsem 
starý) třeba říci, že postoj rady, zastupitelstva, starosty a úřednic OÚ k naší škole je příkladný. 
Vážíme si toho.  
Bohužel, došlo k poklesu žáků, který musíme vyřešit v r. 2011 tak, že zavedeme 5. ročník, 
abychom neohrozili vážně funkce školy ve všech směrech a nezpůsobili problémy obecnímu 
rozpočtu (90 000 Kč jen za žáky, kteří by odešli ze 4. ročníku do jiných škol). Opět to pro nás 
ponese další porci práce – od vybavení učebnicemi až po novou organizaci školního života. 
Není však jiné cesty.  
Nepříjemnou skutečností je rovněž celostátní snížení mezd nepedagogickým pracovníkům o 
10%. Usilovně hledáme cesty, jak se z toho dostaneme, aby pracovnice, které vykonávají 
důležitou práci, nebyly ochuzeny o poměrně vysokou část výdělku. Nu, držte nám palce.  
Přeji všem dětem, aby jim Ježíšek přinesl pěkné dárky, rodiče prosím, aby zachovali škole 
přízeň jako dosud, občany a zastupitelstvo pak o nezištnou podporu. Vám všem, přátelé, pak 
požehnané Vánoce a šťastný rok 2011.       Jaroslav Vávra       
 

Obědy pro cizí strávníky 
Základní škola Benešov u Semil nabízí cizím strávníkům (důchodci, pracovníci místních firem 
apod.) obědy ze školní kuchyně. Kuchyně má vynikající tradici a obědy od nás vždy všem 
chutnaly. Bližší informace na čísle 481 62 32 44.     J. Vávra       
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rok 2010 se pomalu chýlí ke konci a i v Benešově začíná tradiční bilancování. Jednotlivci, 
spolky, organizace i obec hodnotí, co se v právě končícím roce povedlo a co nepovedlo, jaké 
akce byly úspěšné a stojí za to je v příštím roce zopakovat, ale také co vymyslet nového. 
Letos je to dvojnásob složité, neboť rok 2011 bude jiný než roky minulé. 
Čeká nás totiž něco, co se neopakuje každý rok, ba dokonce ani v pětiletých intervalech. 
Událost natolik mimořádná, že by jí měla být věnována také mimořádná pozornost: oslava 
600. výročí od první písemné zmínky o naší obci. Jsou chvíle, které se opakují, ale jsou 
chvíle, které zopakovat nelze. A tohle je jedna z nich. 
Proto se obracím na spolky i občany, na rodáky i příznivce, na všechny, kteří mají Benešov 
rádi a jsou ochotni pro svoji vesnici něco udělat, aby tuto akci vzali za svou, aby z ní udělali 
prioritu nadcházejícího roku. Aby pomohli uspořádat oslavu, na kterou budou moci být pyšní 
a kterou s uznáním ocení i budoucí generace. I já chci k tomuto výročí něčím přispět, proto 
teď každou volnou chvilku věnuji přípravě knížky, v níž se pokouším těch šest století známé 
existence obce nějak shrnout. Zda se mi to povede, to budete moci v červnu posoudit sami. 
Vím, že si příprava reprezentativní oslavy takto zakulaceného jubilea vyžádá mnoho času a 
nervů, že na hlavách pořadatelů přibude nejeden šedivý vlas, ale věřím, že to za to stojí. 
Útěchou všem pak může být vědomí, že oslavy dalšího stoletého jubilea už bude chystat 
někdo jiný…          Mgr. Lenka Holubičková 
          kronikářka obce 
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V průběhu měsíce října uspořádala Tělovýchovná jednota Benešov u Semil dva tradiční závody 
v rámci tzv. Benešovského běžeckého podzimu. Přináším krátké ohlédnutí pro všechny 
příznivce benešovského sportu. 
V sobotu 2. října 2010 hostil sportovní areál v Horním Benešově 37. ročník přespolního běhu 
Benešovská osmi čka, nově zařazeného do seriálu Xpower Cup 2010. Na start tratí od 50 do 
8000 metrů se za krásného podzimního počasí postavila stovka závodníků. Od 13,30 hodin 
závodilo ve vloženém závodě šedesát dětí a žáků, v 15 hodin následoval závod na 8000 metrů 
(muži, veteráni), resp. 2250 metrů (ženy, dorost). Vítězem hlavního závodu se stal Radek 
Linhart (Kerda team), který časem 30:35 minut odsunul na druhé místo čtyřnásobného vítěze 
Jiřího Čivrného.  S kratší tratí se nejrychleji vypořádala Lucie Vavrušková (Jablonec nad Nisou), 
která časem 10:17 minut porazila nejlepšího dorostence Lukáše Mládka z TJ Semily. Mezi 
startujícími se neztratili ani benešovští „reprezentanti“. Z 26 žáků a dětí vzešla tři vítězství, 
trojice mužů (J. Lukeš, J. Hloušek, J. Novák) se umístila na pomezí první desítky výsledkové 
listiny. Uznání si zaslouží všichni startující, pro které byly připraveny ceny od pořadatelů a 
partnerů závodu. 
Následující sobotu, 9. října, proběhl v Benešově – Podmošnou 23. ročník Benešovského 
maratónu a p ůlmaratónu Pojize řím, letos s novým hlavním partnerem, kterým je společnost 
Aminostar, s.r.o. a její produktová řada Xpower. Kromě tradičního závodu na královské trati 
mezi Benešovem a Jabloncem nad Jizerou, se potřetí závodilo i na poloviční vzdálenosti. A 
právě tento dříve doplňkový závod potvrdil účastí rekordních 96 běžců stálý vzestup. Celkem se 
benešovského závodu zúčastnilo 153 startujících, kteří se v 11,15 hodin vydali za jasného 
podzimního počasí na trať! Letošní ročník závodu však byl rekordní i po stránce výkonů. 
Traťový rekord zaznamenal nyní již trojnásobný vítěz půlmaratónského závodu Jiří Čivrný 
časem 1:13:17 hodin, mezi ženami Simona Jiřičková vylepšila svůj loňský výkon na 1:30:07. 
Nejhodnotnějším výkonem dne byl nový rekord Michaely Dimitriadu na maratónské trati 

s hodnotou 2:54:18 
hodin. Z8vodu se 
nezúčastnil loňský vítěz 
Rudolf Cogan, který se 
však nedlouho poté 
v Nové Pace stal novým 
starostou. Opět se 
neztratily benešovské 
barvy, které 
reprezentovali J. Lukeš 
(14.), J. Klikar (32.), J. 
Novák (56.) a L. Lukeš 
(90.) v půlmaratónu a 
především Jirka Hloušek 
(17.) v maratónu. Závod 
prošel změnou zázemí, 
které se přesunulo 
z objektu závodu Hybler 

do prostor startu a cíle. Průběh závodu i reakce běžců ukázaly, že se jednalo o krok správným 
směrem. 
Rádi bychom na tomto místě ještě jednou poděkovali všem závodníkům za účast a předvedené 
výkony, partnerům za podporu a především početným pořadatelům za pomoc při zajištění 
závodu, bez které by se ani jedna z akcí nemohla uskutečnit! 

Jiří Lukeš, TJ Benešov u Semil 



 
Benešovské noviny 4 PROSINEC 2010 

 

 
KČT Benešov u Semil uskutečnil 30. 
října 2010 tradiční zájezd do Jizerských 
hor, tentokrát již po desáté.  
Původní termín 28. září nám zhatilo 
špatné počasí, další termíny byly 
narušeny jinými akcemi v obci a tak 
zbývala poslední sobota v říjnu. Počasí 
nám tentokrát za naši trpělivost bylo 
nakloněno více než dost. Mírně mrazivé 
ráno s azurovou oblohou se nám 
ukázalo při výstupu z autobusu u 
Soušské přehrady. Po levém břehu 
přehrady proti toku napájecí říčky Černé 
Desné jsme došli na značenou 
turistickou cestu, která nás přivedla 
k Protržené přehradě na Bílé Desné. 
Odtud přes Mariánskohorské boudy se 
zastávkou na zvěřinových hodech na 
Mariánské Hoře a po 365 schodech do 
Desné. Se zastávkou u památného 
balvanu, který sem byl v roce 1916 
přivalen velkou vodou z protržené 
přehrady, která ničila vše, co jí stálo 
v cestě. Dále jsme pokračovali přes 
Špičák s krásnými a dalekými rozhledy 
do okolní krajiny. Potom nejkratší cestou 
do Albrechtic k autobusu. 
Škoda, že nebyla naplněna kapacita 
autobusu, protože výlet byl opravdu 
vydařený. Díky krásnému počasí a panu 
Standovi Zajícovi, který byl autorem této 
velmi zajímavé trasy, stál výlet opravdu 
za to. 
Tak zase za rok na shledanou! -jh-  
 

 
 

Rád bych jménem Tělovýchovné jednoty popřál 
všem benešovským sportovcům i nesportovcům 
příjemné prožití Vánoc a mnoho zdraví a štěstí do 
roku 2011. Teprve s pevným zdravím si můžete 
užít absolvovaných kilometrů, sportovní úspěchů a 
všeho, co s aktivním způsobem života souvisí. 
Zpětně bych také chtěl poděkovat všem 
pořadatelů a pomocníkům, kteří se podíleli na 
zajištění akcí našich v roce 2010. 
Zima je v Benešově spojena s lyžováním. Také 
v té letošní se mohou všichni turisté i běžci na 
lyžích těšit na upravené běžeckých stop nad 
Benešovem. Podmínkou jsou příznivé sněhové 
podmínky a stabilní počasí, ale pohled z okna 
dává jistou naději.  
S běžeckými stopami úzce souvisí tradiční 
Benešovská patnáctka – Memoriál Josefa 
Suchardy, která se bude konat již třiatřicáté. 
Předběžný termín byl stanoven na neděli 30. ledna 
2011. Pro lyžaře budou připraveny tratě v délce 8 
a 15 kilometrů klasickou technikou. V případě 
nepříznivým sněhových podmínek bude stanoven 
náhradní termín.  
Děti a školáci se mohou těšit na tradiční sáňkařské 
závody ve Zvonici. Termín bude určen dle 
aktuálních podmínek, počasí a sjízdnosti „závodní 
dráhy“. Proto doporučujeme pozorně sledovat 
vývěsky a vysílání kabelové televize. Jen okrajově 
lze zmínit tradiční Poslední mazání, které je 
v plánu akcí stanoveno na sobotu 12. března.  
Tolik krátký výhled na zimu 2011. Kompletní plán 
činnosti TJ v roce 2011 bude zveřejněn v rámci 
společného Kalendáře akcí Benešova u Semil na 
rok 2011. Na shledanou na lyžích! 

 Jiří Lukeš ml., TJ Benešov u Semil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posezení se seniory  
(pátek 10. prosince) 

Hlavní organizátorkou byla paní Květa 
Nosková, která vypracovala poctivý 
scénář. Na muziku tu byli manželé Farští, 
kerkonošské poudačky četla půvabně Věra 
Dyntrová, vánoční příběhy Květa Nosková, 
připravené koledy pak zpívali všichni 
přítomní. Hezké Vánoce a štěstí v novém 
roce popřál přítomným pan starosta 
Dalibor Lampa. Nechyběly chlebíčky a 
chuťové pohárky dráždilo vánoční pečivo. 
Takové hezké sousedské posezení to bylo. 
     -jv- 
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tentokrát s … finalistkou sout ěže Pretty Woman 
Česká a Slovenská republika 2010 Kateřinou Reichlovou  
 
Předem našeho rozhovoru Vám srdečně gratuluji 
k Vašemu úspěchu v soutěži. Jak vzniknul Váš 
nápad přihlásit se do soutěže? 
Dobrý den, nejprve bych ráda poděkovala všem, kteří 
mi drželi palce či podpořili hlasováním. Mnohokrát 
děkuji, vážím si Vašeho zájmu.  
Faktem je, že mě upoutala upoutávka v televizi a 
navnadila mě na možnost příjemně stráveného času 
mezi samými ženami. Ale v podstatě to byla shoda 
okolností. Děti chtěly jet do Babylonu a manžel 
potřeboval ten den pracovně do Liberce, a tak jsem si 
řekla, že se na ten casting podívám. A ono to vyšlo, 
byla jsem vybrána. 
Co atmosféra soutěže? 
Atmosféra byla bezvadná. Sešlo se tam nakonec 72 
výborných ženských z České a Slovenské republiky, 
které se uměly neskutečně bavit. Byly jsme všechny 
plné energie a optimismu. Musím zde vyzdvihnout 
především organizátory, kteří měli celou soutěž 
perfektně připravenou, nabitou zábavou, poznáním a 
dalšími společenskými akcemi, ušitými právě pro ženy. 
Jak na Vás zapůsobila moderátorka pořadu Halina 
Pawlowská? 
Paní Halina ve mně vzbuzovala respekt, zřejmě pro 
svou popularitu a svéráznou image. 
Jaká byla Vaše příprava na soutěž? 
Po castinzích, kterými prošly stovky žen, následovalo 
v srpnu 9 denní soustředění v historické zemědělské 
usedlosti Pecínov. Zde jsme si vylosovaly exotické 
tance a herecké etudy a následně se je učily. Zde se 
opět zúžil počet soutěžících. V září nás čekala 
semifinálová kola po 10 dámách, kde pouze vítězka 
postupovala do finále. Následně v listopadu nás 10 
finalistek a celý realizační tým odletěl na Kanárské 
ostrovy, které jsme si všichni náramně užili. Sice jsme 
se zde znovu učily novou choreografii tance a losovaly 
nové scénky, ale bylo zde také spousta zábavy a  

 
poznávacích výletů. A tak jsem se probojovala až do 
televizního finále. 
Co porota? 
V semifinálových kolech byla trochu jiná sestava. Místo 
pana Markoviče zde seděl Dalibor Gondík a musím 
přiznat, že tato volba byla mnohem šťastnější, i pro 
mne, jelikož pan Dalibor dovedl vyzdvihnout i jiné mé 
vlastnosti, než jen být přirozeně dobrou matkou od 6 
dětí.  
Vaše největší radost a zklamání v soutěži? 
Největší radost byla celá soutěž. Poznala jsem mnoho 
báječných lidí, česaly nás výborné kadeřnice, líčily nás 
přední české vizážistky, honosily jsme se šaty Josefa 
Klíra… 
A zklamání, bohužel finálový večer, ne však pro 
neúspěch, ale proto, že jsem měla pocit, že ze mne 
glosátoři udělali pouze „továrnu“ na děti a to se mě 
hluboce dotklo. A opět mě to utvrdilo v tom, že velká 
většina dnešní společnosti se dívá na vícečetnou 
rodinu jako na nějaké „exoty“ plné nezodpovědnosti, 
hodné pohrdání a posměšků. 
Jaké jsou Vaše plány do budoucna? 
V tomto směru žádné plány nejsou. Byla to krásná a 
obohacující zkušenost, ale mne naplňuje něco úplně 
jiného – RODINA. 
Máte nějaký zajímavý recept na jídlo?  
Tatarský biftek z lososa (300g chlazeného lososa – 
možno použít i uzeného, 1 limetka, 1 cibule, smítko 
petržele, sůl, pepř, dle chuti použít i jiné bylinky)  
Lososa naškrábeme nebo nasekáme, přidáme najemno 
nakrájenou cibulku, petržel, sůl, pepř a dle chuti 
vymačkáme limetkovou šťávu. Podáváme s bílými 
toasty potřenými olivovým olejem. (Pozor, pokud 
použijeme uzeného lososa – nesolíme!) Přeju dobrou 
chuť a poklidně strávené vánoční svátky. 
      -vp- 

 
 

 
26. 12.  Na Štěpána na Štěpánku 

(Memoriál K. Kobra) 
26. 12.  Zájezd do divadla ve Vysokém n. J. 
26. 12.  Turnaj v šachu a dámě 
28. 12. Valná hromada KČT od 17 hod. 
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87. slavnostní vítání ob čánků 
 
Dne 5. listopadu 2010 bylo přijato do svazku obce 
deset nových občánků. Vítáme je na světě a 
přejeme hodně zdraví a štěstí do života: 
 
Jan Bůžek, nar. 23. 2. 2010, čp. 190 
Matyáš Tomášek, nar. 15. 3. 2010, čp. 98 
David Havrda, nar. 5. 4. 2010, čp. 86 
Roman Šimůnek, nar. 9. 4. 2010, čp. 182 
Viktorie Menšíková, nar. 4. 5. 2010, čp. 73 
Viktorie Kučerová, nar. 14. 7. 2010, čp. 100 
Světlana Svobodová, nar. 8. 8. 2010, čp. 7 
Nikola Šourková, nar. 28. 8. 2010, čp. 240 
Idrís Abbas, nar. 16. 8. 2010, čp. 45 
Matěj Römiš, nar. 21. 9. 2010, čp. 55 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sejkory jako od babi čky a táty – 
hold benešovským hasi čům 
U nás se neříkalo sejkory, ale halušky. 
Babička nebo táta je pekli na plátech 
starých Kaborek. Trochu pomazali 
plotnu špekem a pak to šlo ráz na ráz. 
Špachtličkou je rychle házeli na talíř, 
potírali máslem… Byl to profesionální a 
fortelný výkon, přesto nestačili péct. Tak 
jsme se činili. Kuchyni plnil smrádek, ale 
takový příjemný. Co bych vám povídal, 
některá haluška se někdy trochu 
přichytla. Osmadvacátého listopadu se 
babička i táta jistě dívali z nebeské 
kuchyně, jak to těm benešovským 
hasičům jde.       
A já stál a ta jejich kulatá plotna mi 
připomněla, jak ten čas letí… -jv- 

Výstava v zasedací síni Obecního ú řadu (3. prosince 2010)  
Co pěkných a potřebných věcí tu bylo: svíčky z vosku, vyřezávané vánoční výjevy, keramika, 
med, sušené a zavařované houby, košťata, košíky, foukané i slaměné ozdoby na vánoční 
stromek, pletené ponožky apod. Děti přišla obdarovat Barbora. Hezké bylo, že se na výstavě 
podílela také naše škola. Jitka Lampová připravila s dětmi zdobené perníčky, činila se také paní 
vychovatelka Zajícová s dětmi v družině. Dalo jim to hodně práce. Mezi organizátory zdařilé 
výstavy nechyběly známé tváře: Anna Morávková, Věra Dyntrová, Jarmila Kučerová Olga 
Soudilová a Bohunka Bachtíková. Originální byla figurína švadleny za starým šicím strojem, ale 
i dobové oblečení v předsálí výstavní místnosti.  Děti MŠ i ZŠ výstavu samozřejmě navštívily.    
            -jv- 

 

Vždycky, když se s příchodem zimy začne topit, říkám si, jak ten život na zeměkouli může 
dlouho vydržet. Někdy se opravdu skoro nedá dýchat. Když se v některých domech zatopí, 
oblak kouře rázem zahalí celé okolí. Vím, že to není jednoduché (staré domy, špatné uhlí), 
ale měli bychom být ohleduplní i ke svým sousedům. Musíme to tady spolu nějak vydržet. 
Zrovna teď před Vánoci si často říkám, že je vlastně spousta nepříjemností úplně 
zbytečných a opravdu bychom na sebe měli být lepší. Záleží přitom jenom na nás. Pamatuj, 
že jediný koho můžeš ovlivnit, jsi ty sám. Vždyť nás lidí je čím dál víc, více domů, aut... A 
všichni chtějí cestovat a užívat si. Přiznávám, že já také. Čím víc ale budeme chtít, tím víc 
musíme dávat. Být k sobě a k přírodě ohleduplnější. Bez ní to totiž nepůjde. Podle 
předpovědi dříve než nedostatek ropy lidem hrozí nedostatek pitné vody. To se nás asi 
hned nedotkne, ale těžko by nad tím někdo před 50 lety přemýšlel. Chtěla jsem psát o 
přírodě a nakonec píšu o lidech. Ono to ale spolu souvisí. Když po nás nebude zbývat 
nikde nic ošklivého (třeba odpadky, kouř, chemie, ale také zloba, závist, pomluvy), tak je 
šance, že se nám bude žít dobře. Teď je totiž taková zvláštní celospolečenská nálada. Je 
moderní nadávat a stěžovat si. To se mně nelíbí. Myslím, že se máme dobře. Podle 
jakéhosi průzkumu patříme naší životní úrovní mezi nejvyšších 5% na Zemi. Kdokoli začne 
cestovat po světě, tak vám řekne, jak je tady krásně a jak je tady rád. Snažme se, abychom 
si tu naši přírodu nezničili. Každý, třeba i drobný dobrý skutek, bude k lepšímu. A dobré 
mezilidské vztahy dělají jenom lidé. Začněme tedy každý u sebe.    -ef- 
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Plánované akce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    

    

KČT Benešov u Semil 
pořádá setkání turistů 

 

26. prosince 2010 
 

Na Štěpána 
na Štěpánku 
– Memoriál 
Karla Kobra 

 
S předáním účastnického 

listu a příležitostným 
razítkem na Turnovské 

chatě 
od 11.oo do 14.oo hodin 
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Vánoční jídelní ček našich p ředků 
 

Štědrost posvátného večera 24. prosince spočívala v lidovém prostředí 
především v pestré skladbě pokrmů. Štědrovečerní jídelníček měl kraj od kraje 
své zvláštnosti. Řada prvků však byla společných. 
 

Prvním chodem byly oplatky s medem (někdy také s česnekem, šípkovými a jinými plody,            
s různými bylinami). Potom se podávala polévka, zasmažená, nejčastěji s houbami. Místy, například na 
Chodsku, se místo houbové polévky jedla hustší houbová omáčka. Houby byly štědrovečerním jídlem i v 
jiné úpravě. Oblíbený byl zvláště kuba z krupek s hřiby modráky, od jejichž barvy byl pojmenován černý 
kuba. Osobité chuti dodává tomuto pokrmu česnek. Někde měli k večeři i chlebové topinky s česnekem.  

Starými obřadními pokrmy byly kaše (prosná, krupičná, hrachová) symbolizující hojnost. Časté 
byly rovněž různé moučné pokrmy, vařené i pečené. Nezbytnou součástí štědrovečerní hostiny bylo 
vařené sušené ovoce, kraj od kraje různě upravované a pojmenované. Ryby, bez nichž si dnes stěží 
dovedeme představit štědrovečerní večeři, byly ve vesnických rodinách ještě počátkem 20. století 
vzácností. Uplatňovaly se především v zámožných měšťanských domácnostech a ve vesnicích              
v rybníkářských krajích a v povodí rybnatých řek (zejména v jižních Čechách). Obecně bylo rozšířeno 
vánoční pečivo různého druhu, tvaru a názvu. Výběr štědrovečerních jídel byl ovlivněn charakterem 
krajiny (rolnické oblasti s rozvinutým obilnářstvím, chudé kraje s chovem dobytka, vinohradnické a 
ovocnářské obce, rybníkářská území) a také sociálním postavením venkovských rodin. 
 
Kapr na piv ě  
6 očištěných porcí kapra, sůl, mletý pepř, 250 ml světlého piva, 2 polévkové lžíce oleje, 1 středně velká 
cibule, citronová šťáva, 50 g másla, mletý kmín, sladká paprika 
 
Kousky ryby osolíme, opepříme, pokapeme pivem (ne vším) a vložíme asi na hodinu do chladničky. Na 
oleji osmahneme na tenká kolečka pokrájenou cibuli a vložíme na ni porce kapra. Zalijeme zbylým 
pivem, mírně pokapeme citronovou šťávou, okořeníme kmínem a paprikou, přidáme máslo a na mírném 
ohni pomalu dusíme doměkka. Jako příloha se hodí bramborový salát, bramborová kaše nebo chléb. 
 
Hubovec, váno ční jídlo z Podkrkonoší 
Krupice, 1 l mléka, hrst sušených hub, 0,5 kg  vepřového masa, 4 žemle nebo rohlíky, velká cibule, pepř, 
sůl, utřený česnek, tlučené nové koření, tlučený badián, 2 hřebíčky, kmín, strouhaný muškátový oříšek, 
2-3 vejce 
 
Uvaříme hustou krupicovou kaši z 0,5 - 0,75 l mléka. Dobře uvaříme asi 2 hrsti sušených hub (necháme 
je předem asi na 1 hodinu nabobtnat v mléce), scedíme je a pomeleme. Vodu z hub schováme. 
Upečeme asi 0,25 - 0,75 kg vepřového prorostlého masa, nejlépe z krkovičky. Pokrájíme je na menší 
kostky a pečeme je v pekáči, ve kterém se bude péci hubovec. (Je-li masa málo, upečeme je v pekáčku 
menším). Na drobné kostičky pokrájíme 3 – 4 žemle nebo rozhlíky. Dozlatova osmažíme větší krájenou 
cibuli. Kaši, rohlíky, houby, maso na míse smícháme a přidáme osmaženou cibulku, mletý pepř, sůl, 
utřený česnek, tlučené nové koření, tlučený badián, 2 hřebíčky, kmín - vše tlučené v hmoždíři, maličko 
strouhaného muškátového oříšku, 2-3 syrová vejce. 
Vše dobře promícháme a přidáme tolik vody z hub, aby byla zahoustlá kaše. Rozetřeme ji na pekáč na 
vypečené sádlo, povrch uhladíme a v troubě pečeme z počátku na nižší teplotu, ke konci prudčeji (aby 
byla pěkná kůrka). V celku pečeme asi tři čtvrtě hodiny. Hubovec se může připravit den předem a upéct 
až na večeři. Zbude-li, může se jíst studený nebo ohřátý ve vodní lázni. 

 
 

    
    

Vychází v nákladu 350 výtisků,    
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