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Den Země 2018 

V sobotu 21. dubna 2018 proběhl již tradiční 

úklid obce u příležitosti mezinárodního Dne 

Země. Zúčastnilo se ho 21 dětí a 22 dospělých. 

Akce proběhla za krásného slunečného počasí, 

které dodalo sběračům dobrou náladu a celkově 

se užilo spoustu legrace.  

Děti bez doprovodu rodičů byly rozděleny do 

dvou skupin. Jednu skupinku dětí doprovázela 

paní učitelka Lampová, tato skupina byla 

odvezena k Příkrému a sbírala podél místní 

komunikace směrem k Benešovu. Druhá 

skupinka dětí pod vedením paní Vyskočilové a 

Hanky Lampové sbíraly úsek od Hradišťat do 

Podmošny, a zpět ke hřišti. Ostatní skupinky 

rodičů s dětmi uklízely podél místních 

komunikací.  

Skupina členů mysliveckého sdružení uklízela 

úsek Hradišťata – Babí – Podolí. Tento úsek 

bývá již tradičně nejvíc zatížen odpadky  

Chtěl bych poděkovat hlavně dětem: 

Hochmanové Kačce, Lukešové Marušce, 

Adélce a Františkovi, Dohnalové Lucince a 

Anetce, Bártové Adélce a Milanovi, Filipu 

Prantnerovi, Koucké Nele, Maškové Terezce, 

Špirochové Kačce, Reichlové Viktorce a 

Rozárce, Vyskočilové Klárce, Čonkovi 

Honzovi a Denisovi, Markové Adriance a 

Sofince, Bártové Štěpánce a Jáchymovi.  

Poděkování patří také dospělému doprovodu dětí 

a všem, kteří se zúčastnili této akce a přispěli 

k čistějšímu vzhledu obce.  

 

 

 

Za KŽP a MS Václav Špiroch 
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Zprávy ze ZŠ a MŠ 

Zápis do ZŠ (19. dubna 2018) 

Do 1. ročníku ZŠ bylo zapsáno na školní rok 

2018/2019 pět žáků (4 dívky a 1 chlapec).  

Třídní schůzky a Slavnost slabikáře 

(středa 2. května) 

Každý z 9 žáků 1. třídy četl jednu pohádku 

z knížky Jiřího Havla Malované čtení. Děti pak 

napsaly na tabuli své jméno a příjmení, počítaly 

příklady na sčítání a odčítání do 20, poznávaly 

jarní květiny a plnily úkoly z lístečku.  

Olympionici David Svoboda a Nikol 

Kučerová v Benešově 

Kdoví, zda ještě někdy naši školu vyberou 

zhruba v půlročním období na dvě prestižní akce. 

Nic ale není náhoda, aneb Kdo nic nedělá, nic 

nezkazí, aneb Štěstí přeje připraveným. Těmi 

připravenými jsou děti paní učitelky Mgr. Jitky 

Lampové. Sportování Sazka Olympijský víceboj 

rozpohybovalo školáky celé země. Do projektu, 

který často sledují televizní kamery, jsme 

zapojeni od počátku. A výsledky?  

14. června 2017 převzala škola v ČNB Praha šek 

na nákup tělovýchovného náčiní a v lednu 2018 

ji Martin Doktor vylosoval jako jednu ze 14 škol 

ČR, která si zatrénuje s olympioniky. Všichni 

jsme si ho užili.  

Bylo o něm napsáno několik článků (5+2, MF 

Dnes, Semilské noviny, Naše Pojizeří, 

Jablonecký deník.cz, Liberecký deník.cz, 

Českolipský deník.cz), v Českém rozhlase 

zazněla reportáž Ivany Bernáthové. Výborná 

propagace školy i obce. Paní učitelko, děkujeme.  

Štěk (Městské divadlo Turnov, 15. 3.) 

Za představení Příběh z jedné čtvrti musím děti 

Jizeránku pochválit. Hra plynula, nedošlo 

k žádným kolapsům a závažné téma (drogy, 

šikana) oslovilo řadu diváků. Přehlídky jsme se 

zúčastnili po osmé a Bc. Lada Capoušková o nás 

hovořila jako o matadorech. Dětské divadlo 

ovládla turnovská ZUŠ (5 představení z devíti, 

všechny čtyři postupy do krajského kola). 

Z neturnovských souborů tu byly už je děti 

z Libštátu – 2 hry a Jeníšovic).  

Přednáška a beseda o šikaně  

(21. 3., 3.-5. roč.) 

Oblíbený lektor p. Ing. Michal Koťátko s dětmi 

velmi pěkně probral všechny zásadní problémy 

šikany: od jejího zrodu (použil ukázku 
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z oscarového filmu Forest Gump) až po její 

řešení. Současně děti ostře vnímaly, jak je šikana 

zbabělá a hrubá a v „prstových“ odpovědích 

popisovaly, jak se dívají na atmosféru ve třídě. 

Z odpovědí, z nichž nás většina potěšila, 

vybíráme: Jsme dobrej tým./ Mám rád tuhle 

třídu./ Až budu v 5. roč., nebude se mi chtít 

odejít./ Bude se mi stýskat, až odejdu./ Jsme 

dobrá třída./  

Soutěž dětských recitátorů, okresní kolo 

(22. 3. 2018, ZŠ Dr. Fr. L. Riegra) 

Ze školy se jí zúčastnilo 7 dětí. Čestné uznání 

získali: Matěj Römiš (1. roč.: František . Hrubín 

– Kuřátko a obilí), Vojtěch Mifka (4. roč.: Jiří 

Havel – Basa se zlobí), Terezka Mašková 

(5. roč.: Emanuel Frynta – Angličané) a Nella 

Lukešová (5. roč.: René Goscinny – Přišel k nám 

inspektor), tři pak pamětní list (Anna Cellerová, 

Zdislava Svobodová – obě 4. roč., Aneta 

Dohnalová – 5. roč.). Všechny děti si za pěkné 

výkony zaslouží upřímnou pochvalu, byť se 

některým nepodařilo prodat to, co opravdu 

uměly. Tréma vykonala své. Velmi příjemně 

překvapil zvláště Matěj Römiš, jediný prvňák 

v 1. kategorii mezi druháky a třeťáky. Naše děti 

v soutěži opět prokázaly, že recitace je na škole 

na dobré úrovni. 

Oblastní přehlídka školních pěveckých 

sborů v Jablonci nad Nisou (11. 4. 2018)  

Do historie se naše účinkování nezapíše 

bronzovým pásmem, ale spíše premiérou dětské 

kantáty na slova Františka Hrubína Kuřátko 

a obilí (hudba Jaroslav Vávra, aranž Ra. Hanuš).  

Šestadvacet dětí Jizeránku zpívalo dobře 

a premiéra se nám vydařila. Soutěže se 

v kategorii 1 A (školní sbory s žáky od 1.–

5. roč.) zúčastnilo devět sborů: čtyři z Liberce, 

dva z Jablonce nad Nisou, dva z Nové Vsi 

a Jizeránek. dva sbory získaly zlaté pásmo, 

tři stříbrné a čtyři bronzové. Jizeránek se 

v soutěži rozhodně neztratil. Děkuji Bc. Radku 

Hanušovi za klavírní doprovod dětí a Ing. 

Michalu Maturovi za pedagogický dozor.  

Anglické divadlo A silly bear (16. 4. 2018)  

Pohádkový příběh předváděný herci v anglickém 

i českém jazyce (50%) navštívily děti 3.–

5. ročníku, které na divadlo dle metodických 

materiálů připravoval p. uč. M. Matura. Na 

představení nás v minulosti pozvala ZŠ 

I. Olbrachta. Cest k výuce cizích jazyků je 

mnoho.  

Škola sportu (čtvrtky od 19. 4. do 31. 5., 

MŠ, ZŠ 1.- 2. tř.)  

Již podruhé děti absolvují 7 lekcí speciálního 

tréninku s Josefem Hlouškem a jeho cvičiteli.  

Chválíme – úklid obce (21. 4. 2018) 

Úklidu obce se zúčastnilo 27 dětí školy s paní 

učitelkou Jitkou Lampovou. Jedním z projevů 

vlastenectví je práce pro rodinu, obec, stát.  

 

Planeta Země 3000  

(23. 4. 2018, 3. – 5. ročník, KC Golf)  

Pořad "Myanmar - divoká cesta do barmské říše" 

byl vynikající. Líbil se dospělým, ale také dětem. 

Poznat tak odlišnou kulturu bylo velmi zajímavé 

a inspirativní. Na poznávání cizích kultur jsme 

navázali čtením darovaného časopisu Koktejl 

v hodinách literatury.  

Keramické dárky pro Den matek  

(25. a 26. 4. 2018) 

Paní ředitelka Domu dětí Semily paní Mgr. 

J. Pavlatová za součinnosti své matky J. Zajícové 
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vyrobily s dětmi keramická srdce, dárek pro 

maminky. Děkujeme.  

Práce na škole  

Poslední týden dubna nahradily staré kryty na 

pískovišti nové. V pondělí 30. 4. 2018 jsme 

přerovnali kabinet na pomůcky (umístění 

2 skříní). Děkuji J. Lampové a M. Maturovi za 

účinnou pomoc.  

Operka Zd. Svěráka a J. Uhlíře Budulínek 

(MŠ, 10. 5. 2018) 

Premiéru měla operka v herně mateřské školy 

v rámci besídky ke Dni matek. Poměrně dlouhý 

text se tříleté až šestileté děti učily tři měsíce. 

Samozřejmě, jednoduché je nebylo naučit také 

všechny melodie. Přesto kolektiv pedagogů 

(J. Heřmanová, J. Menšíková, R. Pikorová 

a J. Vávra) společně s dětmi úkol zvládl a ohlasy 

rodičů doložily, že úspěšně.  

 

Koncert Cestička k domovu  

(13. 5. 2018, neděle) 

Ve větrném, ale krásném počasí přišlo, ač byla 

neděle, hodně návštěvníků. Děti Jizeránku se jim 

představily s hodinovým programem složeným 

z lidových písní, a to i regionálních (Poniklá, 

Novopacko), populární ukrajinské koledy Spi, 

Ježíšku, spi, vlastních skladeb J. Vávry (Tři 

písně o Šuhajovi, ukázky z operky Sněhurka – 

sóla Nella Lukešová, Terezka Mašková, Kateřina 

Hochmanová, Vojtěch Mifka, Marcel Židek, 

Zdislava Svobodová, Zdeňka Janatová) a jím 

zhudebněných básní J. V. Sládka (sólo v Lesní 

studánce Zdeňka Janatová), K. V. Raise 

a Fr. Hrubína.  

Většinu písní doprovázel na klavír ředitel ZUŠ 

Karla Halíře z Vrchlabí p. Bc. Radek Hanuš, 

píseň Táta na Vávrův text (hudba Karolína 

Šustová, sólo Jiří Broul j. h.) pak kvarteto ve 

složení: Jana Vávrová, Jana Vávrová ml., 

Jarmila Vávrová a Jan Vávra (klavír, zobcová 

flétna, hoboj, klarinet).   

Koncert završila skladba Kuřátko a obilí (hudba 

J. Vávra, arr. R. Hanuš), kde instrumentalisté 

podpořili sbor Jizeránek (sólo Nella Lukešová), 

který podal pěkný výkon a zaslouží si upřímnou 

pochvalu.  

 

Potřebným dokumentem je program s historií 

benešovského školního divadla v letech 2010 – 

2018 a hudebních skladeb J. Vávry. V závěrečné 

děkovačce představil odstupující ředitel paní 

Mgr. Moniku Hnídkovou, jež má k 1. 8. 2018 

nastoupit na jeho místo. Příjemný podvečer.  

Připravujeme 

7. 6. (čtvrtek) Sedmá školní akademie – 

tělocvična školy, ZŠ i MŠ (od 15 hod. – 

Budulínek, operka - MŠ, O dvanácti měsíčkách, 

divadlo v angličtině - ZŠ, tělovýchovné 

vystoupení, rozloučení s předškoláky a žáky 

5. roč.).  

15. 6. (pátek) škola hraje představení se zpěvy 

Příběh z jedné čtvrti a operku Sněhurka v aule 

Gymnázia I. Olbrachta pro žáky ZŠ I. Olbrachta 

a ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra (od 10 hod.).  
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Co se děje v přírodě 

U vodních toků můžeme potkat Norka 

amerického. Který se dostal do Česka 

z kožešinových farem, kde ho ještě za totality 

chovali pro kůži. Po revoluci ale zájem 

o kožešinu ochladl, tak ho prostě majitelé 

vypustili z klecí rovnou do přírody a netrvalo 

dlouho a i Jizera se stala jeho domovem. Není to 

původní druh. Vytlačil i norka evropského. 

Má široké potravní spektrum a dokáže 

zlikvidovat násadu rybářům, hnízda kachen 

divokých včetně vylíhnutých kačenek. Dokáže 

putovat v potoku z Jizery do vesnice a vyplenit 

jezírka s okrasnými rybičkami. Je to krásný 

živočich podobající se Kuně skalní. Jeho krása 

a roztomilost ovšem negativně vyváží jeho 

zabijácké sklony 

Pokud ho zahlédnete na zahradě a budete mít 

zabezpečené jezírko a mladou drůbež tak vám 

nebezpečí nehrozí. Bydlí v norách blízko 

vodních toků a na rozdíl od Kuny skalní se 

lidským obydlím vyhýbá. I když to není náš 

původní druh tak jeho krása zdobí naši přírodu. 

Zimní kožešina je obecně tmavá, od černé přes 

hnědou až po světle žlutohnědou. Barva celého 

těla je rovnoměrná, spodní strana je o poznání 

světlejší, než horní část. Pesíky jsou světlé, 

tmavé, žlutohnědé, často téměř černé na hřbetu. 

Ocas je tmavší než trup a někdy má černou 

špičku. Brada a spodní pysk jsou bílé. Letní srst 

je celkově kratší a řidší než zimní srst. Tlusté 

a mastné chlupy poskytují ochranu před vodou.  

Za KŽP a MS Václav Špiroch 

            

Poslední lyžařské ohlédnutí TJ 

Benešovské družstvo na Krkonošské 70 

V sobotu 3. března 2018 se ve Špindlerově 

mlýně konal již 63. ročník legendárního závodu 

hlídek volnou technikou. Akci pořádá TJ 

Lokomotiva Trutnov a každoročně je pevně 

v kalendáři velké spousty lyžařů-vytrvalců. Ani 

letos ve startovním poli nechybělo družstvo 

TJ Benešov u Semil, byť tentokrát byla 

dlouholetá nepřerušená tradice účasti málem 

ohrožena. Početná marodka či rodinné 

povinnosti nebezpečně pročísly seznam možných 

běžců.  

Družstvo veteránů, u kterého to nejdříve 

vypadalo na jistotu účasti, se nakonec složit 

nepodařilo. S hlídkou mužů to ještě 2 týdny před 

startem vypadalo úplně bledě. Nakonec se ale 

k pravidelnému účastníkovi – Honzovi Klikarovi 

– přidal letos poctivě trénující Jarda Novák, 
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který loni startoval za veterány. Další 3 parťáci 

už byli týmoví nováčci – Pavel Martinec, Tomáš 

Béda Bedrník a Honza Zamastil. Bez možnosti 

se tréninkově zajet padla vcelku rozumně volba 

na trať 50km.  

A pak tu byla sobota, vstávání za tmy a 3km 

ranní pochod z parkoviště do areálu ve Svatém 

Petru. Pohled nahoru lákal na krásný den, nikde 

ani mráčku, ale ta zima! Ukazatel teploty hlásal 

mrazivých -19°C! Ranní mumraj na startu však 

pro nás už v 8:18hod vystřídalo mávnutí startéra 

a pryč byly nejen předstartovní nervozita ale 

i prochladlé tělo. Prvních 300m totiž vede strmě 

nahoru po sjezdovce a během dalších 8km 

stoupání se had závodníků vyšplhá až na Pláně, 

o plných 450m výše. Trať dále vede přes 

Klínové boudy, Friesovky, až se podél Liščí hory 

dovlní pod vzdálenou Černou horu, kde je 

u Pražské boudy obrátka.  

Byla to jedna velká zimní nádhera plná slunce 

podpořená skvělými sněhovými podmínkami 

(ani mokrá kaše rychle beroucí síly, ani ledovatý 

povrch, který v prudkých krkonošských sjezdech 

dokáže hravě přivodit smrt v očích). Ačkoliv 

ambice naší hlídky nebyly letos nikterak vysoké, 

výsledný čas 4hod 38min příjemně překvapil 

a i celkové bramborové umístění mezi 12 týmy 

bylo solidní vizitkou. Pravda, hlavní konkurence 

je v mnohem početněji obsazené kategorii hlídek 

na 70 km, ale to snad zase příště. 

SKOL! H. Klikar, TJ Benešov 

Poslední mazání 17.3.2018 

Mrazivý vítr žene sněhové vločky zasněženou 

krajinou, bílé špičky smrků ohnuté jako luky 

před vypuštěním šípu. Horám pevně vládnou 

Krakonoš a Muhu. V tom lyžaři! Vzdor 

elementům probíjejí se místy až po kolena 

sněhovými jazyky z čerstvého prašanu. Touha 

zahlédnout světýlko zapáleného krbu za 

jinovatkou malovaným oknem je nutí 

pokračovat. Jsou na Posledním mazání, 

tradičním pohodovém jarním polyžování. A tam 

se přece neumírá!  

Kdo se těšil na svezení v šortkách a tričku, ten 

letos možná zůstal doma. Po úvodu března, který 

byl ve znamení jara, se v druhém týdnu a celém 

zbytku měsíce opět vrátila zima. Nicméně 

úvodní paragraf je samozřejmě přikreslen. Vítr 

a zima zase takové nebyly, později i slunce 

projasnilo oblaka. Navíc většina tratí až na 

občasný sněhový jazyk byla upravena do 

krásného manšestru. Prostě kdo vyrazil, ten 

chybu rozhodně neudělal a nádherně si 

zalyžoval.  

Cílem cesty byl Harrachov a letos jsme dohodli 

zastávku autobusu i v přilehlých Jakušicích – 

akce to tedy byla přímo mezinárodní. Tohoto 

startu využila zhruba půlka z 22 účastníků, 

ostatní volili výchozí pozici pod Mumlavským 

vodopádem. Jakušická parta se vypravila vstříc 

krásně upraveným tratím s nespočtem možností, 

kudy si to šněrovat. Nikdo nepohrdl zastavením 

v Orle. Stejně tak bufet v Harrachovském 

vlakovém nádraží byl později vděčnou 

„čekárnou“ na skibus, který polskou sekci 

přiblížil do Pivovaru-sklárny Novosad. Zde nás 

záhy vyzvedl autobus. Krkonošská parta 

samozřejmě neodolala výzvě a pokořila táhlé 

stoupání až k Vosecké boudě, další upravené 

tratě ji zavedly k Ručičkám, Čertově hoře, ale to 

už dle zdatnosti. I v Krkonoších to byla ta 

správná zimní lyžovačka. Část účastníků se po 

sklouznutí ve stopě ještě stihla podívat na 

tradiční Harrachovský festival Příjezd 

Krakonoše.  

Po odjezdu v 15 hodin nás autobus zavezl na 

závěrečné posezení a zhodnocení akce do 

Restaurace Pod Mošnou. Výborný guláš byl 

vynikající tečkou za povedenou akcí. Snad jen 

nutno žehrat nad tím, že se v Benešově nenašlo 

více účastníků, abychom byli bývali autobus 

naplnili! Akci pořádala Tělovýchovná jednota za 

podpory KČT. Tak na dalších sportovních akcích 

v roce 2018 na viděnou.  

SKOL! H. Klikar, TJ Benešov 
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Informace od turistů 

Ohlédnutí za divadelním představením 29.3 2018 

Divadelníci z Bozkova se svojí divadelní hrou 

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY 

NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH nasadily laťku 

hodně vysoko a před námi stál nelehký úkol co 

dál. Divadelních spolků je spousta ,věděli jsme 

že dnešní divák je vybíravý a náročný. Volba 

padla na divadelní spolek VLASTÍK z Vrchlabí 

s divadelní hrou PAN KAPLAN MÁ TŘÍDU 

RÁD. Humorný, ale také dojemný příběh 

o zdolávání nástrah cizího jazyka lidmi, kteří 

mají školní léta již dávno za sebou. Muzikál, 

který je kombinací slovního humoru, stesku po 

domově a skvělých písniček, které zpívají a na 

hudební nástroje doprovázejí sami herci. 

Zaplněný sál restaurace U Slunce odměnil herce 

potleskem ve stoje což je pro divadelníky velká 

pocta. Divadelníci byli spokojení 

z Benešovským obecenstvem a těší se na další 

spolupráci. Neleníme a domlouváme další 

divadlo na chladné podzimní podvečery a proto 

se těšte . 

Posezení u ohně 27.4. 2018 

Páteční prosluněný podvečer nám přál, teplota 

dubnového dne byla podle meteorologů 

nadprůměrná. Oheň hezky hřál a teplem 

přitahoval další příchozí. Přišlo nás dost a oproti 

standartním účastníkům přišli i nové tváře 

a dokonce i nový kytarista, který si přišel 

zavzpomínat na Benešov. Děti už šli spát, ale 

dospělým se nechtělo. Písniček , plánů na 

dovolenou, běžných starosti a vzpomínek by 

vydalo na celou knihu. Ale ráno se musí vstávat 

a povinnosti nás táhnou k domovům. 

Tak příště 26.5 2016 od 18 hodin můžete přijít 

do Chobotmě. 

 

KČT BENEŠOV U SEMIL PŘEJE 

K 60. VÝROČÍ TÁBORA V KRČKOVICÍCH, 

KOLEKTIVU TÁBORNÍKŮ, HODNĚ SIL A 

ELÁNU DO DALŠÍCH LET. 

 

Vláďa Plecháč, KČT

Ohlédnutí za benešovským Bloudilem 

Benešovský Bloudil se konal v sobotu 14. dubna 

a výchozím místem se jako v předchozích letech 

byl areál TJ. Na startu se sešlo více jak 

50 soutěžících, kteří se rozdělili do 15 ti družstev 

ve třech kategoriích. 

Trasa vedla za Jizeru na Čikvásky a přes Bystrou 

zpět k Jizeře v Babím, kde byl zajištěn převoz 

přes řeku na raftu a poslední úsek směřoval do 

restaurace Slunce na závěrečné vyhodnocení 

soutěže. Podle bloudivosti jednotlivých družstev 

trasa měřila cca 15 km, pro některé i více. 

Po celé trase byly rozmístěny kontrolní 

stanoviště, kde na soutěžící čekaly znalostní 

otázky a nelehké úkoly a různé soutěžní 

disciplíny.  

Příprava této akce byla organizačně velice 

náročná a vyžadovala i velký počet pořadatelů na 

zajištění kontrolních stanovišť, ale vše proběhlo 

na výbornou a „Bambučáci“ si zaslouží velký 

obdiv a poděkování za uspořádání této velice 

zajímavé a poznávací akce 

Jan Hubař, KČT 
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Dětský tábor Krčkovice 2018 

 

TJ Benešov u Semil pořádá  

dětský tábor Krčkovice 2018 ve dnech 3.7.2018 – 14.7.2018. 

Tradiční tábor je zaměřený na turistiku a pohyb v přírodě, k čemuž má po desítky let ideální polohu 

v samém srdci Českého ráje, v blízkosti rybníku Věžák, Podtroseckých údolí a Hruboskalska. 

Cena: 2 600 Kč; dítě nebo rodiče členy TJ Benešov u Semil 2 000 Kč 

Přihlášky: Obecní úřad Benešov u Semil, 481 624 891; Jarda Novák, 605 170 212 

Oproti minulosti byl tábor počínaje rokem 2017 zkrácen na 11 dní.  

Po dobu tábora je zákaz návštěv !!!! 

 

            

Velikonoční turnaj ve stolním tenise  

Zápis ze XIV. ročníku velikonočního turnaje ve 

stolním tenise pro děti i dospělé, který se konal 

v neděli 15.4.2018 od 9 do 15 hodin v restauraci 

Slunce. 

 

Poprvé za 14. ročníků přišla pouze jedna dívka, 

která si zahrála, ale kategorie dětí se 

nevyhlašovala. Dospělí hráli ve dvou skupinách 

po 6 a 7 hráčích systémem každý s každým na tři 

vítězné sety. Z každé skupiny postoupili první 

čtyři do finále, kde hrálo opět každý s každým na 

dva vítězné sety, výsledky ze základních skupin 

se nezapočítávaly. Zbývajících pět hráčů hrálo 

mezi sebou každý s každým „finále útěchy“ 

Finálová skupina: 

1. Aleš Kopal – Semily   14 body 

2. Karel Klimt – Víchová   12 

3. Milan Skalák – Vysoké n. J.  10 

4. Adriana Hačková – Košťálov    6 
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5. Martinec Jan st. – Benešov    6 

6. Aleš Pavel – Chlumec nad Cidl.   6 

7. Rudolf Mach – Semily    2 

8. Drahný Stanislav – Benešov   0 

Útěcha:  

1. Milan Šimek – Chlumec nad C.   8 b. 

2. Jakub Zahradník – Benešov    6 

3. Nikola Preislerová – Semily    4 

4. Stanislav Matěcha – Benešov    2 

5. Petr Lednický – Benešov    0 

 

Všichni přítomní obdrželi ceny, a to bonboniéry, 

čokolády a sušenky, a od sponzora Aji 

Matěchové hlavolamy CUTS. Startovné se 

nevybíralo. 

Pořadatelé: Martinec, Hádek. Hrálo se na 

3 stolech. Fotografie jsou na stránkách 

www.benesovusemil.cz. Poděkování patří 

restauraci Slunce za příjemné prostředí.  

Propagace byla v Benešovských novinách 

v místní kabelové televizi, v semilském 

kulturním kalendáři, přes Župu šla pozvánka do 

všech jednot, osobně byli pozváni místní hráči. 

Vzhledem k této maximální propagaci i osobním 

pozvánkám a též špatnému počasí byla tato účast 

překvapivě nízká, zejména dětí. 

V Benešově u Semil 16.4.2018,  

zapsal Jan Martinec, starosta TJ Sokol 

Pouťové oslavy a Jan Hus 

TJ Sokol Benešov u Semil ve spolupráci s Obecním úřadem v Benešově u Semil pořádá tradiční pouťové 

oslavy s hudbou a tancem v restauraci „Slunce“- v divadelním sále v hořením Benešově a 

vzpomínkový akt u pomníku mistra Jana Husa u hřbitova v Benešově u Semil 

Pouťové oslavy a vzpomínkový akt se uskuteční v pátek 6. července 2018 od 16.00 hod.  

u pomníku mistra Jana Husa ve Zvonici. 

Od 16.00 hod. u pomníku mistra Jana Husa u hřbitova v Benešově u Semil proběhne krátké vzpomínkové 

vystoupení farářky paní Lady Kocourkové s hudbou v podání kapely „Semilská 12“. 

Od 17.00 hod. k tanci a poslechu hraje „Semilská 12“ v divadelní sále restaurace „Slunce“ v hořením 

Benešově u Semil při příležitosti konání tradiční pouti v Benešově u Semil. 

Srdečně zveme všechny spoluobčany, příznivce dechové hudby, pěkných písniček a  tance. 
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Vláďovy tipy

GRILOVANÝ 

BŮČEK V PIVNÍ 

MARINÁDĚ 

Počet porcí: 4 – 6 

Doba přípravy: 30-40 

minut. 

Suroviny: 4 – 6 plátků 

pěkného bůčku, 250 ml 

tmavého piva, 2 lžíce oleje, 1 lžíce česneku, 

1 lžička soli, čerstvý mletý pepř 

Postup: Porce bůčku osolíme a opepříme, lehce 

naklepeme. Z piva, oleje, česneku umícháme 

marinádu, do které na několik hodin naložíme 

naklepané plátky bůčku.  

Před vložením na gril maso lehce osušíme. 

Po obou stranách grilujeme 5 – 7 minut dokud se 

nevytvoří typické mřížkování zlatavé barvy. 

V průběhu grilování můžeme ještě libovolně 

potírat zbylou marinádou. Podáváme horké 

s hořčicí, křenem a čerstvým chlebem. 

HAMBURGER S TRHANÝM MASEM 

Počet porcí: 4 

Doba přípravy: 30 - 45 minut 

Suroviny: 4 kuřecí prsní řízky, oblíbená grilovací 

směs, sýr, rostlinný olej, sůl, pepř. 

Na oblohu: barevné salátové listy, cibule, rajčata, 

hořčice, kečup, majonéza podle chuti 

Postup: Kuřecí prsa otřeme olejem a posypeme 

grilovacím kořenímm, opečeme na přímém žáru 

doměkka. Pro lepší chuť můžeme na rozpálené 

uhlí či brikety přihodit 1 - 2 hrsti udících 

lupínků. Hotové maso odložíme na mísu 

a necháme chvíli odpočinout, Poté je natrháme 

po vláknech na malé kousky.  

Žemli namažeme máslem a opečeme po dobu 

30 sekund až 1 minuty. Na spodní polovinu 

každé žemle naskládáme listy salátu, navrstvíme 

kousky natrhaného kuřete, přidáme cibuli, rajče 

a sýr. Dochutíme dle vlastní fantasie kečupem či 

majonézou a přiklopíme druhým dílem žemle. 

Podáváme teplé. 

GRILOVANÝ CAMEMBERT 

S BRUSINKAMI A ROZMARÝNEM 

Počet porcí: 4 

Doba přípravy: 1 hodina +10 minut na grilování 

Suroviny: 4 kozí camemberty, 1 jablko, 100 g 

sušených nebo 200 g čerstvých brusinek, trochu 

skořice, 1 lžička cukru, 2 lžíce citronové šťávy, 

čerstvý rozmarýn, bageta 

Postup: Sušené brusinky zalijeme vodou 

a necháme půl hodiny odstát. Jablko oloupeme, 

rozčtvrtíme, vykrojíme jádřinec a nakrájíme na 

tenké plátky. Brusinky s jablkem, trochou 

skořice, cukrem a citronovou šťávou podusíme 

doměkka.  

Porce sýra lehce pokapeme olivovým olejem, 

z alobalu 2 x přeloženého poskládáme malou 

misku a s ní vložíme do grilu. Grilujeme 

metodou nepřímého grilování dokud se sýr 

pěkně nenafoukne. Ve chvíli, kdy je sýr 

prohřátý, lžící na něj naklademe směs brusinek 

s jablky a ozdobíme snítkou čerstvého 

rozmarýnu. A necháme ještě znovu prohřát.  

Sýr servírujeme se zbylou brusinkovou omáčkou 

a plátky nakrájené bagety, tu můžeme též lehce 

dokřupava opéct na grilu. 

KLASICKÁ TMAVÁ OMÁČKA BBQ 

Suroviny: 175 ml jablečného džusu, 150 ml 

kečupu, 2 - 3 lžíce jablečného octa, 2 - 3 lžičky 

sójové omáčky, 1 lžička worchesteru, 1/2 lžičky 

čili, 1 2 - rozetřené stroužky česneku, čerstvý 

mletý pepř podle chuti. 
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Dětský den 

 

TJ Benešov u Semil a Přátelé Benešova pro Vás  připravili a srdečně Vás zvou na  

Dětský den – Pohádkovou cestu 

v neděli 10. června 2018 

na téma Babička,  

u příležitosti výročí 35 let od premiéry stejnojmenného divadelního představení  

DS Jizeran v Benešově u Semil (28.5.1985). 

Pro děti i rodiče bude připravena procházka po Benešově se zastaveními na téma známé knihy Boženy 

Němcové. Čeká Vás např. setkání s myslivcem, paní Kněžnou, Babičkou, Viktorkou či ve mlýně.  

Start a prezentace od 13,30 hodin ve sportovním areálu v hořením Benešově u Semil, kde bude i cíl 

putování s občerstvením a zábavou. 

 

Kalendář akcí 

Datum Název Místo Pořadatel 

31. 5. – 3. 6.  
Prodloužený cyklovíkend 

v Českém ráji 
Krčkovice KČT 

7. 6.  Sedmá školní akademie školní tělocvična ZŠ a MŠ 

10. 6.  Dětský den – Pohádková cesta Sportovní areál TJ 

29. 6.  Posezení u táboráku Choboteň KČT 

3. – 14. 7.  Dětský tábor Krčkovice Krčkovice TJ 

6. 7.  
Pietní akt u pomníku Mistra 

J.Husa a Poutní posezení 
Restaurace Slunce Sokol 

21. 7.  Turnaj v malé kopané hřiště  Sokol 

27. 7  Posezení u táboráku Choboteň KČT 

červenec/srpen  Běh na Zlaté návrší sportovní areál TJ, Sokol 

srpen  Turnaj v malém vodním pólu Hádkovi Sokol 

24. 8.  Posezení u táboráku Choboteň KČT 

25. 8.  Vaření v kotlíku areál SDH v Podolí SDH 

7. – 16. 9. 
Cykloturistický zájezd do 

Kalábrie 
Zájezd (Itálie) KČT 

 


