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    čtvrtletník obce Benešov u Semil    ročník XIII    září 2019

    Hned v úvodu tohoto čísla novin si dovolím pár slov k největší a dlouho připravované akci letošního 
roku, kterou byl Sjezd rodáků a přátel Benešova. Za krásného počasí jsme se sešli nejen při pátečním 
poslechu country hudby v místním hostinci v Podmošně, ale i v sobotu na benešovské návsi a celou akci 
zakončili nedělní historickou procházkou s kronikářkou obce paní Lenkou Holubičkovou. Místní spolky a 
skupiny se nám postaraly o výborné občerstvení, ale i o slavnostní a kulturní program, v podobě předání 
nové hasičské cisterny, která byla pořízena pro výjezdovou jednotku obce. Sama za sebe mohu říct, že se 
celá akce vydařila tak, jak jsme si přáli, a i reakce od Vás rodáků byly pouze kladné. Vážím si těch, kteří 
nás po sjezdu navštívili, a přinesli nám řadu pochval, ale i tipy pro další ročníky.

    I když už padl nemalý počet pochval i díků, ráda bych i zde poděkovala nejen těm, kteří se jakkoli 
podíleli na organizaci a přípravách, ale i těm, kteří si udělali chvilku, a jak pravila již pozvánka na tuto akci - 
„Přišli pobejt“.
                                                                                                            Veronika Slavíková, starostka obce

Sjezdové ohlédnutí

Tančí se Česká beseda pod vedením paní Jarmi ly Kučerové
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   Není již možné spočítat, kolik dětí nebo vedoucích 
táborem od jeho počátku prošlo. Vím, že tábor dává 
účastníkům víc, než jen ten čas tam prožitý. Odnášejí 
si do života zkušenosti, kamarádství, zážitky, na které 
se po desetiletí vzpomíná. 

  Máme úspěšně za sebou 62. ročník tábora v 
Krčkovicích. Věřím, že si to všichni užili. Strávili jsme 
téměř 12 dní nepřetržitě v přírodě, hráli hry, chodili na 
výlety, koupali se. Prostě byli jsme spolu – parta 
dospělých a dětí různých velikostí. Vždycky mne 
příjemně překvapí, jak úžasnou  atmosféru tábor má. 
Děti se tu chovají trochu jinak – nikdo se na nikoho 
nevytahuje, starší si hrají s mladšími, naprostá 
většina dětí se obejde bez mobilu. 
   Pro mne byl čas strávený na táboře úžasným 
odpočinkem – sice jsme se od probuzení až do 
pozdních  (někdy časných ranních ) hodin nezastavili, 
ale je to s pocitem, že děláte něco, co má smysl. Děti 
jsou báječný kolektiv. To nejlepší ocenění je 
vyjádřeno ve spontánních výrocích: „ Jéé, tady je to 
krásný! Já už nechci bydlet v Praze! Na co  budeme 
hrát příští rok? Přijdeš mi dát pusu na dobrou noc?“…
   Děkujeme rodičům, že máme vaši důvěru a své 
úžasné děti nám svěřujete! Jsme si vědomi 
obrovské zodpovědnosti, kterou za vaše děti na 
táboře máme. Přesto dopřáváme dětem dostatek 
volnosti, bez které by nebyl tábor táborem, takovým 
jakým je. 
   Neměli bychom brát tábor jako samozřejmost. Za 
to, že máme tuto možnost, patří poděkování hlavně 
jedné osobě:  Jardo, děkujeme za všechno, co pro 
tábor děláš. Za tvůj čas, nápady, úsilí, které do 
organizace tábora dáváš. Bez Tebe by to nebylo 
možné!
   Nemůžu vynechat ale ostatní: vedoucí, praktikanty, 
kuchaře, zdravotníky. Každý do atmosféry tábora 
vnáší něco svého. Děkujeme a zachovejte táboru 
přízeň.
   A ti nejdůležitější nakonec: Děti, díky, že jste 
takové jaké jste a těšíme se na vás v příštím roce!

                                                       Lenka Nováková

Tábor po šedesátédruhé
 Pouťové oslavy a vzpomínkový akt se 
uskutečnily v sobotu 6. července 2019 od 
16.00 hod. 
  Celý program se konal za příznivého počasí, 
bylo polojasno. 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 35, většinou místních, ale i 
ze Semil a okolí.
  Následoval přesun do sálu Restaurace 
Slunce, kde již tradičně proběhla druhá část 
programu - Pouťové posezení se Semilskou 
12.
 Vystoupení Semilské 12 s Jaroslavem 
Křapkou, zpěvačkou a mladým zpěvákem, 
bylo aplaudováno a díky pěknému počasí 
celkově vydařené. Přítomní účastníci využívali 
písničky i k tanci. Tradičně J. Křapka zahrál na 
harmoniku a zazpíval společně s návštěvníky 
zábavy.
   Pro všechny přítomné to byl příjemně 
strávený čas s hudbou a tancem.
 Poděkování patří Obecnímu úřadu, který 
finanční spoluúčastí umožnil tyto kulturní akce 
uspořádat, Restauraci Slunce za příjemné 
prostředí, a za obsluhu u baru KČT- Bambuče.
Fotografie z obou akcí budou na www 
stránkách obce Benešov.
                                                   Jan Martinec

Pouťové oslavy

Příspěvky od občanů do novin
 přivítáme emailem na adrese

  benesovskenoviny@seznam.cz,
nebo dopisem na adresu Obecního 
úřadu. Případné fotografie v dobrém 

rozlišení nevkládejte do textu, ale 
přiložte jako samostatnou přílohu.
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   Ve 13,30 hodin odstartují žákovské kategorie na 
asfaltové místní komunikaci (tzv. Hořeňačka) na 
tratích od 400 do 1200 metrů. Následovat budou 
předškolní děti, které na atletickém oválu 
sportovního areálu poběží 50 metrů a 100 metrů. 
Hlavní závod mužů a veteránů na 8 000 m startuje 
v 15 hodin společně s během na 2 250 m pro ženy 
a dorost. Tratě dospělých vedou převážně ve 
volném terénu v okolí Benešova a na svazích 
stejnojmenného vrchu (567 m n.m.). Zázemí 
závodu poskytuje sportovní areál v Horním 
Benešově.
   Novinkou z posledních ročníků je rozdělení 
kategorie veteránů na mladší (40-49 let) a starší 
(50 let a starší), od loňského ročníku je také 
oficiálně dlouhá trať otevřená pro odvážné ženy!
    Pořadatelé z TJ Benešov srdečně zvou děti i 
dospělé k aktivní účasti, stejně jako diváky a 
pomocníky! Loňský ročník přinesl za příjemného 
podzimního počasí rekordní účast, především v 
dětských a žákovských kategoriích. Věříme, že 
tomu letos nebude jinak, ať ze strany domácích 
nebo přespolních závodníků. 
       Na shledanou v Benešově!

Benešovský maraton a půlmaraton Pojizeřím
    Více než třicetiletou historii má maratónský běh z Benešova u Semil údolím Jizery. 32. ročník 
maratónu a 12. ročník půlmaratónu se připravuje na sobotu 12. října.
   V roce 2017 byla k tradičnímu maratónskému a půlmaratónskému běhu přidána novinka – 
Benešovská desítka, nesoutěžní měřený běh na 10 km. Kromě příležitosti pro mladší a začínající 
běžce je to šance pro doprovod závodníků, jak si zpestřit čekání v průběhu hlavního závodu, 
případně ochutnat atmosféru závodu na trati. Start a zázemí závodu bude opět v Dolním Benešově 
- Podmošně na parkovišti a otáčce autobusu, závod bude odstartován v 11,15 hodin společným 
startem pro všechny tratě a kategorie. Závod je pro svoji rodinnou atmosféru a krásnou trať 
malebným údolím Jizery vyhledáván začátečníky i zkušenými závodníky.
    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, kteří se mohou 
hlásit na tel. 739 611 493 (J.Lukeš)!

Benešovská 8
Benešovský běžecký podzim 2019 zahajuje v sobotu 5. října tradičním přespolním během, který 
pokračuje v ukrajování druhé čtyřicítky let své dlouhé historie. V Benešově si zazávodí celá rodina!   

BENEŠOVSKÝ BĚŽECKÝ PODZIM 2019



  Loňské a letošní teplé a suché léto přálo našemu 
nejznámějšímu škůdci smrkového porostu, 
Lýkožroutu smrkovému tzv. Kůrovci. Všichni, 
kteří se pohybují v lese  a jeho okolí,  si mohli 
všimnout rezavých větví smrků i celých stromů. 
Lýkožrout smrkový je tmavě hnědý až téměř 
černý, lesklý brouk, cca 4,5 mm dlouhý, s 
odstálými zlatavými chloupky s useknutou zádí 
krovek s typicky uspořádanými zoubky.
  Lýkožrout smrkový patří v Evropě, s výjimkou 
S t ř e d o m o ř í  a  B r i t s k ý c h  o s t r o v ,  k 
nejvýznamnějším škůdcům. Významné škody 
působí i ve smrkových lesích na Sibiři a v severní 
Číně. V případě smrkových porostů ve střední 
Evropě je pak v posledních desetiletích 
nejvýznamnějším škůdcem. Známé jsou 
rozsáhlé kalamity v posledních třech desetiletích 
ze Skandinávie, pobaltských zemí, v Bělorusku, 
které dosáhly desítek mil. m3. Jen v ČR v letech 
2003-2015 dosáhl objem kůrovcového dříví více 
než 14 mil. m3. V souvislosti se suchem se objem 
napadeného kůrovcového dříví navyšuje i v 
okolních zemích.
  Lýkožrout smrkový je typickým sekundárním 
škůdcem. Přednostně napadá čerstvě odumřelé 
stromy (polomové dříví, dříví z těžeb), stromy 
silně stresované suchem nebo z jiných příčin 
odumírající stromy. Při přemnožení, kdy 
nenalézá dostatek vhodného materiálu pro další 
množení, pak napadá i stromy zdravé.
   Jsme trestáni za způsob lesního hospodaření v 
minulosti, je to podobné jako v zemědělství, kdy 
se malá pole zcelovala do velkých lánů a lesy se 
vysazovaly monokulturou smrků. Příroda nám 
dokazuje, že jednotvárnost je fádní, nudná a 
udržení zdravého organismu lesa ve velkých 
plochách je skoro nemožné. Je lepší mít lesy 
smíšené, které fungují jako zdravé plíce a dokáží 
si poradit s napadením případných lesních 
škůdců a emisnímu ohrožení jako bylo v 80. 
letech minulého století v Jizerských horách a 
Krkonoších. Věřím, že jsme se poučili z 
předešlých chyb a další výsadba lesních porostů 
bude probíhat v režimu smíšeného lesa, tak 
abychom předali naše lesní bohatství dalším 
generacím v tom nejlepším stavu.
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Lýkožrout smrkový   V sobotu 31. 8. 2019 se konal v podolském areálu 
již 5. ročník vaření v kotlíku. Poslední prázdninová 
sobota byla ve znamení luštěninové polévky.
   Přihlášeno bylo šest soutěžních týmu. Mezi 
ostřílenými kuchaři se i letos našli nováčci, což nás 
velice potěšilo. Počasí nám přálo, a tak nebránilo nic 
tomu v 17:00 zapálit ohně a začít vařit. Kuchaři měli 
na uvaření luštěninové polévky dvě hodiny. Během 
vaření soutěžili v doplňkových soutěžích, a tak 
pobavili sami sebe i diváky. Nejdříve si hráli na 
popelku. Nejlepší popelkou bez pomoci holoubků se 
stal Jiří Medek. Druhá soutěž byla pro ty žíznivější. 
Soutěžící měli za úkol vypít co nejrychleji pivo, které 
bylo zavěšeno na důmyslné konstrukci, kterou měli 
na zádech. Aby pivo dostali k ústům, museli ovládat 
provázky stejně, jako když herci ovládají loutky. 
Nejrychleji si s tím poradil Radek Nesvadba. Poklona 
ale patří všem, kteří se soutěže účastnili a dobrovolně 
na sebe převraceli kelímky s pivem.
   Úderem sedmé hodiny bylo dovařeno a čekala nás 
ta nejlepší, ale zároveň nejtěžší část. Bylo potřeba 
ochutnat všechny polévky a vybrat tu nejlepší.  Úkol 
zněl jasně, uvařit tu nejlepší luštěninovou polévku. A 
tak nás čekalo šest naprosto odlišných, ale 
výborných polévek. Nakonec byla všemi soutěžícími i 
diváky nejvíce oceněna fazolová polévka z kotlíku 
Lukáše Hlouška, Zdeňky Dobré a Jiřího Hlouška.
    Velmi ráda bych poděkovala všem, kteří přiložili 
ruku k dílu, aby bylo možné už po páté uspořádat tuto 
akci. Velké poděkování patří i kuchařům, kteří se 
nebojí ukázat, co dovedou.

           Za SDH Benešov u Semil Veronika Vlachová

5. ročník VAŘENÍ V KOTLÍKU

- cyklus posezení s Mgr. Lenkou Holubičkovou 
nad kronikou Benešova u Semil. Postupně se 
budeme scházet nad různými tématy z historie  
života obce. Témata mohou být volena dle 
vašeho zájmu.

- další přednášku se zdravotní tématikou: 
Protinádorová prevence aneb co pro sebe můžu 
udělat.

Obecní úřad připravuje
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            Zapojte se do rozvoje naší obce
Vážení spoluobčané,
   jak už jste si mohli v předchozím čísle Benešovských novin přečíst, naše obec v současné době 
zpracovává svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout 
jednotlivé záměry na nejbližší roky. Protože si uvědomujeme, že Váš názor je velmi důležitý pro 
vyjasnění priorit budoucího rozvoje obce, obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky 
týkající se současného stavu a budoucího vývoje naší obce.

   Pro tento účel je pro Vás připraven dotazník, který je přílohou tohoto vydání Benešovských 
novin. Ti, kteří se budou chtít vyjádřit prostřednictvím on-line dotazníku, budou tak moci učinit na 
internetových stránkách www.benesovusemil.cz nebo na facebooku Benešov u Semil.

   Vyjádřit se může opravdu každý, komu záleží na naší obci. Čím více respondentů se do ankety 
zapojí, tím větší bude mít průzkum vypovídající hodnotu. Přivítáme názory i od našich dospívajících 
občanů, jelikož doufáme, že to budou právě oni, kteří budou v následujících letech těžit z výsledků 
tohoto průzkumu. Dotazníky jsou zcela anonymní, ale přesto Vás prosíme, aby každý vyplnil pouze 
jeden dotazník. Dotazníky v tištěné formě budou k dispozici na obecním úřadě.

Vyplněné tištěné dotazníky prosím odevzdávejte do 11. října 2019 na těchto místech:
                    - kancelář Obecního úřadu
                    - Česká pošta na Podmošně
                    - označená schránka v Podolí na plotě u chalupy č.p.85  (ve vjezdu do cesty u Menšíků)
Na těchto místech budou současně k dispozici i prázdné dotazníky určené k vyplnění. Dotazník na 
internetových stránkách a facebooku bude ukončen ke stejnému datu.

   Výsledky průzkumu budou použity jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a umožní 
zastupitelstvu obce lépe využít finanční prostředky a získávat dotace k uskutečnění vybraných 
rozvojových záměrů.
   Doufáme, že Vám není lhostejný budoucí rozvoj obce, a budete se na něm podílet minimálně 
vyplněním tohoto dotazníku.
   Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.        
                                        Mgr. Jakub Menšík
                                   člen zastupitelstva obce

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - REFERENT/KA OBECNÍHO ÚŘADU
 
Druh práce: referent/ka obecního úřadu

Platové zařazení: 9. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 2 měsíce
Místo výkonu práce: obec Benešov u Semil 
Charakteristika vykonávané práce:
vedení a zpracování mzdové agendy zaměstnanců, majetek, bytové hospodářství, vedení agend 
odpadového hospodářství obce, evidence revizních zpráv a kontrolních prověrek ve vztahu k majetku 
obce, výběr poplatků, vedení dokumentace, podatelna, vidimace a legalizace listin, práce se 
systémem CZECHPOINT a další.

Další informace poskytnou zaměstnanci obecního úřadu, nebo je naleznete na webových stránkách 
obce www.benesovusemil.cz a na úřední desce obce. 
Kontakt pro uchazeče: Mgr. Veronika Slavíková, starostka,
telefon: 724 180 025, e-mail: obec@benesovusemil.cz.
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    Tak jak to letošním v nabitém roce vůbec začalo. 
Měsíc duben začínal divadelním dvou 
představením 6. dubna na sále Restaurace 
Slunce. Vrchlabský divadelní spolek Lipany zde 
sehrál tolik úspěšnou Polívkovou pohádku pro děti 
a ve večerních hodinách hru Dlouhý, Široký a 
Krátkozraký. Kdo přišel, nelitoval, herci ze sebe 
vydali všechen divadelní um, za což jim patří dík.  
V uších nám zněl ještě závěrečný potlesk 
divadelníkům a my už 13. dubna stali s krumpáči a 
lopatami v Chobotni, na zvelebovací brigádě. 
Kopalo se, pokládaly dlaždice, usazovala se klec 
na dříví, opravovaly se po zimě lavičky a 
připravovalo se vše na 24. dubna. První dubnový 
oheň v Chobotni hořel krásným jasným 
plamenem.  I ty buřty voněly krásně a hlavně nám 
přálo počasí, do soumraku se dalo sedět v tričku, 
což si pochvalovaly hlavně všude poletující děti, 
přišla jich velká spousta. Letos na ně čekala 
opravená a vylepšená houpačka a dva houpací 
kruhy, s jejich zavěšením a opravou nám pomohl 
Roman Lukeš. Není odpočinku a honem ukázat 
turistický um na prima akci Benešovský Bloudil, 
který se konal letos 27. dubna. Květnová 
Choboteň  31. 5. se  také vydařila, začalo chodit 
hodně dětí, které s sebou přivedly své rodiče. Děti 
už Choboteň dobře znají ze školky a školy, ale 
někteří rodiče tu byli poprvé.  Červnová Choboteň 
28. 6. byla ve znamení sladkého nanuku pro děti 
před prázdninami. Nanuk je nanuk, ale vonící 
klobása, buřt a špekáček s praskajícím ohněm má 
také své kouzlo. Dřevo, které v Chobotni zůstalo 
po radikálním zákroku dřevařů při souboji s 
kůrovcem, nám dává naději, že to tu v Chobotni 
jen tak neskončí. Hurá do Tater 13 - 21.7, na 
krásný zájezd který pořádáme, osahat velehory a 
zas zažít to krásné „ahoj” s podáním ruky tak 
blízko oblakům, kdy přes pot, který se vám řine do 
očí, nevidíte na tu krásu dole, hluboko v údolí. A 
domů se vám tak nechce. A zas je konec července 
pátek  26.7., oheň v Chobotni již plápolá a buřtů se 
dnes nad ohněm moc neohřálo, je čas dovolených 
a tak nás tu sedí málo jak v noční tramvaji. Nevadí, 
před půlnocí jsme v peřinách a v sobotu budeme 
vstávat jak rybičky. Hurá a teď už na nás čekají pro 

změnu kola. Morava 16. ročník 31.7-4.8, 
poznávání moravské krajiny, památek a úrody a 
jen tak lehounce nahlédnout do sklepů, jak jsou ty 
sudy plné. A je tu konec prázdnin, Choboteň pátek 
30.8. Děti už nejsou tak divoké a hlučné, postávají 
u rodičů a někteří nechtějí ani buřta , ach ta škola. 
Ale přeci něco zajímavého, Evka N. přivedla k ohni 
svojí novou kamarádku, která je až z dalekého 
Thajska z Bangkoku, které má 8 milionu obyvatel, 
jak ji to tady v Čechách musí připadat? Deset 
měsíců je dlouhá doba, no ať se ji tu líbí, to ji 
všichni přejeme. Můžeme ji pozvat na podzimní 
výlet do Českosaského Švýcarska, na divadlo 
které bude od samotného Williama Shakespeara - 
Sen noci svatojánské, anebo na již tradiční setkání 
turistů na Štěpána na Štěpánce.
                                             
                                            Hezké podzimní dny
                                                        Vláďa

   Ve dnech 17. - 24.8. 2019 se konal plánovaný 
cyklozájezd do Brd, po cyklistické stránce pro nás 
dosud neznámé krajiny. V počtu 39 účastníků bylo 
obsazeno ubytování v obci Volenice, tentokrát v 
blízkosti kravína, takže do prvního deštíku a 
mírného ochlazení nešlo minout při návratu místo 
pobytu. Tuto nevýhodu se snažili vynahradit 
kuchaři vysokou kvalitou polopenze, která neměla 
chybu a sklidila zaslouženou pochvalu. 
   Krajina Brd je pro cykloturistiku jako stvořená,     
i když v současné době po zpřístupnění armádou 
je tato oblast teprve v počátcích rozvoje 
cykloturistiky. Je to znát i na malém počtu 
návštěvníků, což je i příjemné. Jenom v těch 
vyšších polohách je počet osvěžoven přeci jenom 
od sebe vzdálenější. 
   Kdo má rád sběr hub a jejich konzumaci, tak si 
opravdu přišel na své. A ti, kteří s sebou měli 
sušičky, tak si domů odvezli bohatou úrodu 
nasušených hub.
   Určitě si tato oblast zaslouží další naší návštěvy 
a širší poznání.
            Jan Hubař

Zprávy z KČT

Cyklo Brdy



Bůček pomeleme, osolíme, zalijeme mlékem, 
vypracujeme a dáme do ledničky přes noc uležet. 

Druhý den mletý bůček dáme na alobal, naplníme 
vaječinou, kapií a pokrájeným salámem. Stočíme 
v roládu a pečeme v alobalu, který středem 
pootevřeme. Doba pečení 3/4 až hodinu.

Podáme teplé s bramborovou kaší nebo studené 
s chlebem a kyselou okurkou.

Ingredience

· 1kg bůčku bez kůže
· 1/4 litru mléka
· 6 - 8 vajec
· sůl
· 6 - 8 koleček měkkého salámu
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Roláda z bůčku

   V letošním roce, prvně pod hlavičkou KČT 
Benešov u Semil, se konal v červenci zájezd do 
Vysokých Tater. Jedná se o převzatý, 
dlouhodobě konaný zájezd, jehož počátky 
spadají do 70 tých let minulého století (to zní, 
co?), kdy pod vedením pana Františka 
Mejsnara, zaměstnance n.p. Kolora, začal tyto 
zájezdy pořádat. Dlouholetým řidičem, více jak 
30 let, je pan Říha, který má za ty roky tuto oblast 
dokonale proježděnou, zná zde každou silničku 
a  tudíž spolupráce  je s ním bezvadná. Je až s 
podivem, že se tato tradice udržela do dnešní 
doby a vždy s velkým zájmem. Protože ze 
zdravotních důvodů pan Mejsnar v posledních 
letech veškeré organizační záležitosti s tím 
spojené sám nezvládal,  byl jsem jím osloven a 
p o ž á d á n  o  s p o l u p r á c i .  Ta k t o  j s m e  
spolupracovali asi 6 let, až František své aktivity 
ukončil zcela. Jelikož zájem o konání této akce 
trvá nadále, tak jsme se dohodli, že tento zájezd 
bude pokračovat pod patronací KČT Benešov u 
Semil jako jedna z mnohých dalších aktivit.
   Ubytování je v Tatrahotelu v Poradu v blízkosti 
železniční dopravy, což je velká výhoda v 
případě, pokud se někdo opozdí při sestupu z 
vrcholů, může využít tatranské električky při 
dojezdu do Popradu.
   V letošním roce nám opět přálo počasí, a tak 
jsme za příznivých podmínek mohli vykonat túry 
dle vlastního výběru a schopností na vybrané 
vrcholky nejnižších velehor. Pravidelně 
zajíždíme i do Slovenského ráje, případně do 
Nízkých Tater. V letošním roce při cestě tam 

jsme zdolali vrchol Velkého Choče se sestupem 
do Jánošíkovy krčmy ve Valaské Dubové, kde 
byl chycen Juro Jánošík.  Pro méně zdatné byla 
naplánována návštěva rázovité vesničky 
Vlkolínec u Ružomberka, památky na seznamu 
kulturního dědictví Unesco. 
  Pro případ nepříznivého počasí byly připraveny 
„mokré varianty“, ale bohudík nebyly potřeba,    
a spotřeba borovičky tudíž měla standardní 
úroveň odpovídající zdejším zeměpisným 
podmínkám.
  Celý náš týdenní pobyt proběhl za pěkného 
počasí a účastníci, dle jejich vyjádření, byli také 
spokojeni. 
   Uvidíme, jak v příštím roce se podaří tuto akci 
uspořádat znovu.
   
                              Za KČT Benešov Jan Hubař

Tatry pod taktovkou KČT

VLÁĎŮV TIP

Dne 12. srpna by se byl dožil sta let 
pan Josef Hubař.

Vzpomínají synové s rodinami.



Vaří se vítězná fazolová polévka Slavnostní předávání cisterny

Poutní setkání u pomníku M. J. Husa Tábor po šedesátédruhé
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