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ročník XI, číslo 4            30. srpna 2018 

Zprávy ze školy 

Vážení čtenáři,  

dovolte mi, abych se vám jako nová ředitelka 

Základní a Mateřské školy v Benešově u Semil 

stručně představila.  Narodila jsem se v roce 

1983 v Jilemnici. Do svých pěti let jsem žila 

v Semilech. Většinu dětství a dospívání jsem 

však prožila právě zde – v Benešově u Semil. 

Studovala jsem Gymnázium Ivana Olbrachta 

v Semilech a poté Učitelství pro 1. stupeň se 

specializací na výtvarnou výchovu na Univerzitě 

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současné 

době studuji speciální pedagogiku na Technické 

univerzitě v Liberci. 

Mé první zaměstnání bylo na základní škole 

v Železném Brodě.  Po prvním roce působení na 

této škole jsem odešla na mateřskou dovolenou.  

Rok po narození druhého syna jsem začala učit 

na částečný úvazek na Základní škole a Mateřské 

škole ve Slané, kde jsem nakonec nastoupila na 

plný úvazek. Kromě dětí z prvního stupně jsem 

učila i angličtinu ve školce. Ve Slané jsem 

strávila krásných osm let a budu na ně vždy 

vzpomínat s vděčností a láskou.   

Během mateřské dovolené jsem si dodělala 

rekvalifikaci trenéra sportovního aerobiku. 

V oblasti cvičení jsem se však orientovala spíše 

na cvičení pro děti předškolního a mladšího 

školního věku. S mnohými dětmi z benešovské 

školy jsem se tak již setkala právě na našich 

cvičebních hodinách. Mojí velkou láskou byly 

ale také hodiny tance pro dospělé, které jsem 

donedávna vedla.  

 

V několika uplynulých letech jsem vedla kurzy 

angličtiny pro předškolní děti jak ve školkách, 

tak soukromě. Kromě svých třech dětí miluji 

procházky Českým rájem, jízdu na motorce 

a tanec. Svoji profesi mám velice ráda a žádnou 

jinou bych nedělala raději. 

Školu přebírám po velké osobnosti, váženému 

panu řediteli a učiteli, panu Mgr. Jaroslavu 

Vávrovi. Nastupovat po někom takovém není 

nikdy lehké. Vážím si pana Vávry jako 
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pedagoga, umělce i jako člověka. Nekladu si za 

cíl vyrovnat se mu, a to zejména v kulturním 

životě (nejen) školy, kterému on věnoval 

takříkajíc duši. Mým cílem je zachovat dobré 

jméno školy, jejího ducha a skloubit její tradici 

s moderní dobou. Hlavním úkolem je vzdělávat 

a vychovávat spokojené děti, které na svá léta 

strávená v této škole budou vzpomínat se stejnou 

láskou, s jakou na ni s velkou pravděpodobností 

vzpomíná mnoho z vás.  

Na závěr si dovolím několik informací 

z aktuálního dění ve škole. Škola bude pomalu 

procházet lehkými organizačními změnami, 

o kterých se rodiče i děti včas dozvědí. Pro 

začátek vám mohu říci, že školní družina bude 

v provozu od 7.00 hodin a odpoledne bude 

fungovat do 16.00 hodin.  

Děti si budou moci vybrat z poměrně široké 

škály kroužků: kromě tradičních Pohybových her 

bude v nabídce Angličtina hrou, Matematika 

prof. Hejného, přírodovědný, taneční a výtvarný 

kroužek. Realizované budou ty kroužky, o které 

bude projeven největší zájem. Do konce 

kalendářního roku bych ráda zavedla novou 

internetovou stránku školy, kde by bylo možné 

omlouvat děti, odhlašovat obědy, zjišťovat 

domácí úkoly a sledovat nejnovější dění ve 

škole.  

Téměř od začátku srpna je ve škole čilý ruch a 

vše je připravováno pro začátek nového školního 

roku. 

 

Všem našim zaměstnancům, rodičům, 

a především dětem bych chtěla popřát mnoho sil, 

chuti a pozitivního myšlení do následujícího 

školního roku 2018/2019. 

S přáním krásného babího léta 

Mgr. Monika Hnídková, ředitelka ZŠ a MŠ 

Volby do Zastupitelstva obce 2018 

Na tomto místě přinášíme (připomínáme) 

základní informace k  volbám v říjnu 2018: 

• volby do zastupitelstev obcí se konají ve 

dnech 5. a 6. října 2018 

• současně s volbami so Zastupitelstev obcí 

proběhnou volby do Senátu Parlamentu ČR, 

které se tentokrát týkají i „našeho“ volebního 

obvodu Jablonec nad Nisou. 

• v termínu 5.a 6. října se koná první kolo 

senátních voleb, případné druhé kolo 

proběhne 12. a 13. října 2018 

• V Benešově u Semil se volí v rámci jediného 

volebního okrsku se sídlem Benešov u Semil 

125, 51206. Volební urna bude umístěna 

v zasedací místnosti v 1. patře OÚ. 

• Volební urny se otevřou v pátek 5. října 2018 

ve 14.00 a uzavřou ve 22.00, v sobotu 

6. října se otevřou v 8.00 a uzavřou ve 14.00. 
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• Zastupitelstvo obce na svém jednání 

19. dubna 2018 schválilo počet členů 

zastupitelstva pro komunální volby na 

15 členů. Kromě zastupitelstva bude pracovat 

pětičlenná Rada obce. 

• Pro komunální volby byly v Benešově 

u Semil registrovány tři sdružení nezávislých 

kandidátů – TJ Benešov u Semil, Sbor 

dobrovolných hasičů Benešov u Semil, 

Klub českých turistů Benešov u Semil 

• Jmenné seznamy kandidátů je možné najít na 

stránkách www.volby.cz 

• Volební lístky pro komunální i senátní volby 

obdrží všichni voliči před termínem voleb. 

• Jakmile se uzavřou volební místnosti, začne 

sčítání hlasů volebními komisemi a odesílání 

výsledků do Českého statistického úřadu, 

který bude postupně uvolňovat konečné 

výsledky komunálních voleb v jednotlivých 

obcích. 

• Na základě výsledků se v obcích sestavují 

nová zastupitelstva. Vedení obce, včetně 

starosty, je zvoleno na ustavujícím 

zastupitelstvu.  

• Pokud to nové zastupitelstvo umožní, 

původní starosta může vykonávat svou 

funkci až do doby zvolení nového. 

Jiří Lukeš

Co nového v přírodě 

Nastává nejbarevnější období roku. Stromy se 

začnou barevně odlišovat od okolní přírody, 

kombinace podzimních paprsků a bohatá paleta 

barev od žluté až po rudou nám rozzáří podzimní 

krajinu. I když letošní rok se odlišuje od 

minulých nedostatkem srážek a tím pádem bude 

podzim v kontrastu s hnědou na místo zelené. 

Nedostatek vody v našich podmínkách zvířata 

nijak zásadně neomezoval a ta dokázala 

vychovat mladé. Zvířata si pastvu vždy najdou 

ale horší je to s krytem. Jelikož se nemůže ukrýt 

tak žije v neustálé obezřetnosti s nedostatkem 

odpočinku. Stromy si dokážou vytáhnout vláhu 

z hloubky, sucho nejvíce poznamenalo traviny 

a zemědělské plodiny.  

I když pohled na spálenou přírodu je smutný, tak 

to má i své výhody, výrazně poklesne populace 

slimáků, vos, komárů, sršňů a nejsou slyšet 

sekačky.  

Ale neklesejme na mysli, příroda má 

neuvěřitelné regenerační schopnosti, a to co dnes 

vypadá jako africká savana bude na jaře zase 

zelený koberec plný květů. Půda si odpočine 

a o to budou větší přírůstky pro naše sekačky 

a křoviňáky.  

Přeji dětem a rodičům úspěšný vstup do nového 

školního roku a ostatním klidný podzim 

a úspěšnou houbařskou sezonu. 

Za KŽP a MS Václav Špiroch 

        



 

Benešovské noviny 4 Březen 2017 

Dětský den 2018 

Pohádková cesta za Babičkou 

V neděli 10. června 2018 uspořádala TJ 

Benešov u Semil ve spolupráci s přáteli 

Benešova u Semil dětský den. Tentokrát jako 

pohádkovou cestu na téma knihy Babička.  

Zastavení s tématy myslivců, paní Kněžny, 

babičky, mlýna a na závěr staročeská pouť 

připravila dětem nespočet zážitků a zábavy. 

V neposlední řadě se současné děti seznámily 

s příběhem klasické knihy od Boženy 

Němcové. 

Na závěr, v rámci staročeské pouti dostaly za 

své putování sladkou odměnu, občerstvení bylo 

připraveno i pro rodiče a doprovod. 

 

Na místě je poděkování všem pomocníkům a 

„hercům“ v čele s režisérkou a matkou 

myšlenky celého putování, paní Jarmilou 

Kučerovou. Symbolickým je výročí 125 let od 

prvního uvedení divadelního představení 

Babička v podání benešovského DS Jizeran. 
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Benešovský běžecký podzim 

Benešovský maratón a půlmaratón 

Pojizeřím 

Historii třiceti ročníků má za sebou maratónský 

běh z Benešova u Semil údolím Jizery. 

31. ročník maratónu a 11. ročník půlmaratónu 

se připravuje na sobotu 13. října 2018.   

 

Dvě jubilea závodu jsme v roce 2017 oslavili 

novinkou – Benešovskou desítkou, měřeným 

během na 10 km. Kromě příležitosti pro 

začínající běžce je to šance pro doprovod 

závodníků, jak si zpestřit čekání. 

Start a zázemí závodu bude opět v Podmošně 

na parkovišti a otáčce autobusu, závod bude 

odstartován v 11,15 hodin. 

Srdečně zveme všechny příznivce druhou 

říjnovou sobotu do Benešově u Semil. Kdo se 

necítí na aktivní účast, může přijít běžce 

povzbudit, vítání jsou i dobrovolní 

pořadatelé! 

 

Benešovská osmička 

Součástí tzv. benešovského běžeckého 

podzimu je v sobotu 6. října tradiční přespolní 

běh, při kterém si v Benešově si zazávodí celá 

rodina – od 2 do 99 let! 

Ve 13,30 hodin odstartují žákovské kategorie na 

Hořeňačce na tratích od 400 do 1200 metrů.  

 

Následovat budou předškolní děti, kteří na 

atletickém oválu sportovního areálu poběží 

50 metrů a 100 metrů.  

Závod mužů a veteránů na 8 000 metrů startuje 

v 15 hodin společně s během na 2 250 metrů pro 

ženy a dorost. Tratě dospělých vedou převážně 

ve volném terénu v okolí Benešova.  

Pořadatelé z TJ Benešov srdečně zvou děti 

i dospělé k aktivní účasti, stejně jako diváky 

a pomocníky! 

Jiří Lukeš, TJ Benešov 
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Ukončení školního roku v hasičském areálu 

Na konci školního roku 2017/2018 proběhlo 

v hasičském areálu v Podolí již tradiční 

zakončení školního roku pro děti z mateřské 

školy a základní školy z Benešova u Semil. 

Dětem byla představena hasičská technika 

a potřebné hasičské vybavení, které si mohly 

vyzkoušet a zkusit si, jaké to je být správným 

hasičem. 

Nechyběl hod na „podolského jelena“ který je ve 

velké oblibě benešovských dětí. Srážely se 

kuželky džberovkou aby si i ti nejmenší mohli 

zkusit „hasit“. Během dopoledne padlo také pár 

gólů v kopané. Na závěr si děti opekly špekáčky 

na ohni, aby nabraly sílu na poslední dny 

strávené ve školní lavici a na nadcházející 

prázdniny. 

Tímto bych ráda poděkovala všem za pomoc 

a dětem za aktivní účast a doufám, že se opět na 

konci dalšího školního roku sejdeme u nás 

v Podolí.  

 

 

Jizerská liga – BENEŠOVSKÝ POHÁR 

22. 9. 2017 

ZAČÁTEK SOUTĚŽE V 10.00 

SDH Benešov u Semil si Vás dovoluje pozvat na 

závěrečné kolo JL v požárním útoku mužů a žen, 

které se koná v hasičském areálu v Podolí. 

Přijďte podpořit domácí družstva, ale i strávit 

zářijový víkend u nás v hasičském areálu
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Informace od Sokolů 

Pouťový turnaj v malé kopané 

TJ Sokol Benešov u Semil připravil v sobotu 

28. července 2018 již tradiční 20. ročník 

pouťového turnaje v minikopané. 

Pořadí: 

1. Kout, body 2, skore 21:19 

Liďák Jiří st., Liďák Jiří ml., Candrák Šimon, 

Lednický Petr 

2. Sokol Benešov, Body 0, skore 19:21 

Martinec Jan st., Klikar Miloš, Klikar Milan, 

Kopal Aleš 

Turnaj byl vydařený, fotbalová úroveň velmi 

dobrá, velká vyrovnanost, minimální rozdíl. 

Herní čas byl 2x40 min.  Hřiště bylo vzorně 

svépomocně připraveno lajnování, praporky, ... 

Se sekáním trávy na hřišti i okolo hřiště pomohla 

obec, též obci patří poděkování i za zapůjčení 

kabin se zázemím. 

 

Počasí bylo příznivé, polojasno, teplota spíše 

vysoká (cca 28 C), ale pitný režim všichni 

dodržovali. 

Překvapením byl malý počet diváků, i přes 

propagaci turnaje v kabelové televizi, 

Benešovských novinách i osobních pozvánkách. 

Tak jako vloni, drtivá většina hráčů byla 

místních…. 

Přislíbená 2 družstva zájemců z Jablonce se 

nedostavila. Někteří se ze zdravotních důvodů 

omluvili. Bohužel trend poslední doby se 

projevuje i na turnajích v okolních obcích, např. 

i v Bystré…. Pozitivem bylo zapálení hráčů pro 

kvalitní kombinační hru. 

Z turnaje byly pořízeny digitální fotografie pro 

www stránky obce Benešov, turnaj trval od 9:00 

do 13:00 hod. 

Pouťové oslavy a vzpomínkový akt 

u pomníku Mistra J. Husa 2018 

TJ Sokol Benešov u Semil ve spolupráci 

s Obecním úřadem v Benešově u Semil 

uspořádal pořádá pouťové oslavy s hudbou 

a tancem v restauraci „Slunce“ a vzpomínkový 

akt u pomníku mistra Jana Husa v Benešově 

u Semil v pátek 6. července 2018 od 16 hodin. 

Celý program se konal za příznivého 

polojasného počasí. K pomníku byly ze zvonice 

doneseny  lavičky pro starší přítomné a pro 

kapelu. U pomníku byla květinová výzdoba. 

Poutavé vystoupení p. faráře Mlejnka z Jablonce 

bylo proloženo vybranými skladbami v podání 

Semilské 12. Vše proběhlo jako každý rok  velmi 

dobře. Počet návštěvníků byl jako tradičně cca 

30 většinou místních, ale i ze Semil a okolí. 

 

Následoval přesun do restaurace „Slunce“, kde 

již tradičně proběhla druhá část programu – 

Pouťové posezení se „Semilskou 12“.  
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Vystoupení „Semilské 12“ s  Jaroslavem 

Křapkou, zpěvačkou a mladým zpěvákem bylo 

aplaudováno a celkově vydařené.  Přítomní 

účastníci využívali písničky i k tanci. 

 

Pro všechny přítomné to byl příjemně strávený 

čas, na parketu se tančilo, prostředí bylo 

příjemné. 

Poděkování patří Obecnímu úřadu, který 

finanční spoluúčastí umožnil tyto kulturní akce 

uspořádat, a též restauraci Slunce za příjemné 

prostředí a obsluhu. 

Běh na Zlaté návrší 2018 

Zápis z 19. ročníku běhu na Zlaté návrší 2018 - 

„Letní lyžařovo trápení“ konaného v neděli 

29.7.2018 od 8.00, start na hřišti TJ Sokol 

Benešov u Semil – cíl mohyla Hanče a Vrbaty, 

Horní Mísečky. 

V 8:00 odstartovalo 13 běžců, 3 borci na 

kolečkových lyžích a jedna cyklistka. Mezi 

13 běžci, byli již tradičně také místní borci, a to 

Roman Lukeš, Honza Klikar a Tomáš Bedrník. 

Příjemným překvapením byla benešovská 

Zuzana Polanecká, která jela na kole, a běžkyně 

Zajíčková Dáša – obě tuto těžkou akci úspěšně 

absolvovaly. 

Volba trati do cíle k Mohyle Hanče a Vrbaty je 

na každém závodníkovi. Tentokráte většina 

běžela klasickou trasu přes Škodějov, 

Roprachtice, Horní Dušnici a Rezek a jeden 

pojizerkou. Délka běhu je 26 - 33 km dle zvolené 

trasy, náročnost je na úrovni maratonu 

(vzhledem k členitosti terénu a převýšení cca 

1.000 m). Běh je zčásti po silnici a zčásti 

terénem. Do cíle si všichni doběhli v dobré 

pohodě a spokojeni. U mohyly měli běžci věci 

na převlečení a malé občerstvení a taktéž 

u Jilemnické boudy v doprovodných vozidlech. 

Celá akce je tradičně zajišťována ve spolupráci 

TJ Sokol a místní Tělovýchovné jednoty. Hlavní 

servis na trati a doprovod zajišťovali Pepa Hádek 

a Jan Martinec se svými vozidly. Občerstvení: za 

Příkrým, odbočka na Zimrově, Roprachtice, 

Horní Dušnice, Rezek a v cíli. 

Běh byl propagován v kabelové televizi na www 

stránkách i v místním tisku s nabídkou i pro 

lyžaře a maratonce. Též byl tradičně součástí 

série lyžařů běžců “Vrchlapák“. Foto a výsledky 

z této akce jsou na www stránkách obce Benešov 

u Semil.  

Počasí bylo pro běh velmi teplé  na horách bylo 

příjemně chladněji, což všichni běžci přivítali. 

 

Výsledky:  

• Salaba David – Jilemnice, 2:42:22 

• Vejnar Pepa – Jilemnice, 2:42:40 

(kolečkové lyže) 

• Klikar Jan – TJ Benešov, 2:43:33 

• Nesvadba Petr – Vysoké n. J., 2:45:33 

(kolečkové lyže) 

• Lukeš Roman – BKS Benešov, 2:47:41 

• Bedrník Tomáš – BKS Benešov, 2:54:40 
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• Polanecká Zuzana – BKS Benešov, 

2:55:57 (kolo) 

• Šír Vladimír – Jilemnice, 2:59:24 

• Šubrt Jan – Sytová, 3:05:20 (kol. lyže) 

• Landštof David – Praha, 3:06:18 

• Malý Aleš – Jilemnice, 3:09:00 

• Hrouda Matěj – Jilemnice, 3:22:07 

• Palán Zdeněk – SKI Harachov, 3:25:49 

• Gottstein Jonáš – Jilemnice, 3:31:00 

• Zajíčková Dáša – Struhařov, 3:43:33 

• Sedlák Josef – Struhařov, 3:43:33 

• Zahradník Jan – Sokol Sudslava, 

nedokončil 

zapsal J. Martinec 

 

TJ Sokol Benešov u Semil Vás tímto srdečně zve na 

12. ročník SPANILÉ JÍZDY NEJEN NA KOLE v délce cca 3.250 m, převýšení 250 m 

Benešova u Semil – Podmošny od Salewy na vrch Benešov, směr Příkrý 

Kdy: sobota 20.října 2018 start ve 13.30 hod. 

Čas si měří každý sám, hlavně jde o účast, a to i rodičů s dětmi a o skoro uzavření letošní 

cyklistické sezony 

Zároveň se vyhlašuje soutěž o nejpočetnější rodinnou účast – počítá se účast i 

s kočárkem či jiná, podle pohádky „Chytrá Horákyně“ 

V cíli každého čeká teplý čaj, drobné ceny a jistě i dobrý pocit ze zdolaného kopce. 

V případě pěkného počasí a dle chuti bude následovat krátká či delší vyjížďka 

případné dotazy: Jan Martinec 705 228 042, Pepa Hádek 721 360 763 
 

Informace od turistů 

Setkání u ohně v Chobotni 25.5. 2018 

Druhý oheň v tomto roce se velice vydařil svojí 

rekordní účastí. Sešli se tři kytaristé a spousta 

nových tváří, vše se snědlo, vypilo a něco 

i scházelo. Oheň se vydařil a všichni jsme byli 

spokojeni. 

Setkání u ohně v Chobotni 29.6. 2018 

Třetí setkání u ohně se neslo v duchu 

očekávaných dovolených a prázdnin. Spousta 

kamarádů a přátel již byla ve svých penzionech 

a hotelech. I přesto se nás sešlo poměrně dost. 

Nálada výborná a počasí nám také přálo. 

Setkání u ohně v Chobotni 27.7. 2018 

Čtvrté setkání v Chobotni bylo ve znamení 

zatmění Měsíce. Pozorovatelů pro tento úkaz 

bylo obstojné množství. Po dlouho dobu jsme 

sledovali potemnělou oblohu, na které se 

s mraků vynořil již odkrývající se Měsíc. Pro nás 

to byl velice působivý okamžik. V myšlenkách 

nám utkvěla síla přírody a krásné okamžiky 

strávené v ní. 

Krátké ohlédnutí za cykloKrčkovicemi 

Na přelomu května a června se konal tradiční 

prodloužený cyklovíkend v Krčkovicích. 

Kapacitu tábora se z velké části podařilo naplnit, 

a i počasí bylo velmi příznivé. Okolí Čertoryje ať 
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v malém či větším okruhu Českého ráje 

poskytuje mnoho různých variant pro pěší 

i cyklo výlety a ty byly hojně využívány.  

Ani letos se to neobešlo bez stezky odvahy 

s konstatováním, že děti se čím méně bojí 

a nejvíce z nich snad Honza H., který je celou 

cestu vedl, že příštího ročníku se zúčastní samí 

nebojsové!  

Kuchyně paní Suchardové a jejích pomocnic, 

byla tradičně na vysoké úrovni a dosyta naplnila 

hladové účastníky tábora držíce se hesla: 

„nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, 

abychom nepili nalačno“, takže dobře fungující 

restaurace v Čertoryji byla ještě před zapálením 

táboráku hojně navštěvována. 

Tak příští rok opět naviděnou v Krčkovicích 

Honza Hubař, KČT 

 

 

Pozvánka do divadla 

KČT Benešov u Semil pořádá 13.10. 2018 od 

20 hodin v Benešově u Semil na sále restaurace 

Slunce představení Dívčí válka od divadelního 

spolku Lipany z Vrchlabí. 

Všechny Vás srdečně zveme. 

 

 

KČT připravuje 

tradiční podzimní výlet tentokrát v termínu vzniku 

Československé republiky v sobotu 27.10.2018 na 

Kokořínsko s návštěvou a prohlídkou míst, které stojí 

za poznání. 

KČT zve všechny nejen své členy, ale všechny 

příznivce turistiky a poznávání krás a zajímavostí 

české republiky. 

Podrobnější informace budou včas zveřejněny 

v kabelové TV. 

Vláďovy tipy

Buřtguláš – 

bramborově hustá 

klasika, a bez mouky! 

Typicky prázdninově-

kotlíkové jídlo. Kvalitní 

špekáček, nové brambory, 

cibule, sádlo, .. a vydatné 

jídlo je hotovo. Z „kotlíků“ 

jsem už vyrostl, ale z bramborového čili 

„buřtguláše“ ani náhodou.  

Připravím jej tedy doma „na kamnech“, jako ten 

prázdninový – bez mouky, a chuť vylepším 

o vývar a čerstvou majoránku.  

Protože špekáčky tvoří hlavní složku a chuť 

celého pokrmu, buďme při jejich nákupu více 

než ostražití!  

Jak jsem už zmiňoval u utopenců, ve složení se 

nesmí objevit žádná kuřecí složka, měly by 

obsahovat vepřové a hovězí maso, a nějaké to 

sádlo v podobě zrn na řezu – „puntíků“. A aby se 

vůbec mohl nazývat špekáčkem, měl by mít 

minimálně 56% hovězího a vepřového maso, 

a naopak nesmí obsahovat žádnou mouku, 

zmíněné separáty, ani sóju - to jsou podmínky 

v EU registrovaného českého špekáčku. .Jedno 

má buřtguláš s ostatními guláši společné – 

cibulový základ. Na cca 100 g sádla vyrestujeme 

dotmava cca 0,5 kg drobně pokrájené cibule - 

trpělivost, barvu přináší.. Jakmile je cibule 

karamelově hnědá, přihodíme 1 kg buřtů – 

špekáčků, oloupaných a pokrájených na cca 

0,5 cm silná půlkolečka. Promícháme, pár minut 

opékáme, a až nám začnou pouštět tuk, přidáme 

4 drobně posekané nebo prolisované stroužky 

česneku, 2 lžičky drceného kmínu, a balíček – 

25g kvalitní sladké mleté papriky. Vše pečlivě 

promícháme, opět krátce zarestujeme, 
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a přihodíme 1 kg drobnějších brambor, 

pokrájených na čtvrtiny, nebo hrubší kostky (aby 

byl gulášek více sezónní, použil jsem nové 

brambory, které jsou letos už nějaký ten pátek k 

mání, i když se zatím nejedná o českou 

produkci). Vše zalijeme cca 1,5l vepřového 

vývaru, přihodíme bobkový list, 2 kuličky 

nového koření, pár kuliček pepře, a pro 

pikantnost čili papričku (použil jsem sušenou).  

Pokud máme radši guláš pořádně hustý, 

a nechceme použít mouku nebo brambory úplně 

rozvařit, přidáme 1 větší jemně ustrouhanou 

bramboru. Ta se zcela rozvaří, a vznikne nám 

bramborový krém.  

Vše pak za častého míchání vaříme přiklopené 

cca 30 minut, než brambory změknou. 

Dochutíme čerstvě mletým pepřem, případně 

solí, přidáme čerstvou majoránku, a můžeme 

podávat..  

K zvýraznění chuti si můžeme 1 špekáček 

ponechat stranou, a ve finále jej, pokrájený na 

nudličky, vyškvařením na pánvi s nepřilnavým 

povrchem, proměnit v „buřtíkové křupavé 

chipsy“, kterými guláš na talíři přizdobíme 😊. 

 Navíc tím můžeme vyzkoušet i kvalitu špekáčků 

– pokud nám začnou pouštět něco jiného než tuk, 

a začnou se rozpadat či lepit, je něco špatně, 

a naše volba nebyla dobrá..  

Kuře ala kachna  

Ingredience: 4 kuřecí stehna, 400 g kysané zelí, 

1 cibule, lžíce sádla, 100 g uzená slanina, 800 g 

brambor, sůl, pepř, kmín. 

Postup:  

Kuřecí stehna, osolíme a opepříme. zelí zcedíme, 

pokladem s ním dno pekáče a lehce osolíme.  

Cibuli nakrájíme na plátky a na sádle s trochou 

kmínu ji orestujeme do zlatova a i se sádlem 

rozprostřeme na zelí do pekáčku.  

Kuřecí stehna položíme na zelí s cibulí a ještě 

lehce okmínujeme. Vložíme do trouby, vyhřáté 

na 180 °C a pečeme 40 - 50 minut. Do měkka. 

Brambory uvaříme ve slupce v osolené vodě. 

Slaninu nakrájíme na kostičky a dáme na pánev 

opéct do růžova. Oloupané brambory, pokud 

jsou větší překrájíme, pokud jsou malé, můžeme 

nechat vcelku. Vhodíme na pánev ke slanině 

a opečeme do zlatova. Máme hotovo a můžeme 

servírovat.  

Fazolky na kyselo se smetanou  

Fazolky se smetanou a libovým vařeným masem, 

jako příloha brambory. Přidat můžeme také 

vajíčka. Kyselou příchuť docílíme přidáním 

malého množství octa.  

Suroviny: 1 balíček čerstvých fazolek nebo 

1 sáček mražených, sůl, pepř, olej, 1 malá cibule, 

vajíčka (podle počtu osob – 1 na osobu), 200 ml 

smetany ke šlehání, lžička octa, lžička cukru 

hrstku čerstvého kopru  

Postup přípravy  

Čerstvé fazolky odstopkujeme a nakrájíme na 

kousky asi 4 cm dlouhé. Mražené jsou již 

očištěné. Na oleji zpěníme cibulku, přidáme 

fazolky, sůl, pepř a podlijeme trochu vodou. 

Dusíme doměkka, asi 10 – 15 minut. Přidáme 

ocet, cukr a 1 smetanu rozmíchanou s 1 rovnou 

lžíci hladké mouky. Chvilku provaříme na 

mírném ohni a dochutíme sekaným koprem. 

Podáváme s vařenými bramborami, vařeným 

vajíčkem a plátkem vařeného masa. Můžeme též 

dát pouze sázená vejce.  

Křehký mřížkový koláč  

Suroviny: 56 dkg polohrubé mouky 25 dkg hera 

nebo máslo 25 dkg moučkového cukru 2 celá 

vejce 1 kypřící prášek 1 vanilka citronová kůra 

marmeláda rybízová (může být i tvaroh)  
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Postup přípravy receptu  

Z hodně povoleného másla a ostatních surovin 

vypracujeme linecké těsto, které necháme 

v lednici odpočinout. Poté rozválíme, můžeme 

i na 2x, těsto je křehké a snadno se trhá. Na 

plechu to spojíme, natřeme marmeládou 

a ozdobíme zbytkem těsta, které si rozválíme 

a nakrájíme radýlkem na pásky. Pečeme 

v předehřáté troubě na 180°C. Kdo má rád 

linecké o vánocích, tak mu určitě bude chutnat.. 

Kalendář akcí 

7. – 16. září 2018 Cykloturistický zájezd do Kalábrie zájezd (Itálie) KČT 

22. září 2018 Benešovský pohár (Jizerská liga) areál SDH v Podolí SDH 

6. říjen 2018 Benešovská osmička sportovní areál TJ 

12. října 2018 Benešov Blues Night Restaurace Slunce  

13. říjen 2018 Benešovský maratón a půlmaratón 

Pojizeřím 

Podmošna TJ 

13. říjen 2018 Dívčí válka Restaurace Slunce KČT 

20. říjen 2018 Spanilá jízda na vrch Benešov  Podmošna Sokol 

27. říjen 2018 Podzimní výlet Kokořínsko KČT 

 

 
Benešov Blues Night vol. 4 

Bluesový večer v Restauraci Slunce Benešov u Semil 

v pátek 12. října 2018 
start ve 20 hodin 

zahrají – Blues Friends a The PeaNuts se svými hosty 

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, Matěj Janda – bicí, Ruda Fišer 

– klávesy 

The PeaNuts je mladá kapela ze Semilska  
hrající ve složení: 

Matěj Myslivec – kytara, zpěv; Václav Matěcha – bicí; 
Tomáš Valenta – baskytara 

 


