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V neděli 5. srpna v 9 hodin se vydalo devět běžců od benešovského sportovního areálu 
k mohyle Hanče a Vrbaty na Zlaté návrší. Mezi účastníky byli čtyři místní, a to Jiří a Roman 
Lukešovi, Jirka Hloušek a Jarda Pikora (běžel poprvé), a dále Pepa Vejnar a Aleš Kožnar          
z Jilemnice, Petr Nesvadba z Vysokého, Jan Zahradník z Vrchlabí a Petr Mašek jako nováček. 
Všichni běžci jsou zkušení borci, někteří i s mezinárodními úspěchy. Tradiční účastník Pepa 
Hádek (běžel již 7 ročníků) byl tentokrát pořadatel a kameraman. 
Volba trati do cíle k Mohyle Hanče a Vrbaty je na každém běžci, tentokráte všichni běželi 
klasickou trasu přes Škodějov, Roprachtice, Horní Dušnici a Dvoračky. Délka běhu je cca 28 
km, náročnost je na úrovni maratonu vzhledem k členitosti terénu a převýšení cca 1.000 m. Běh 
je částečně po silnici a částečně terénem. 
Občerstvovací místa byla zajištěna za Příkrým, na Zimrově, v Horní Dušnici a v cíli u mohyly 
Hanče a Vrbaty. Na kole jako doprovod jel tentokrát Aleš Hybšman, který ale na Zimově píchl a 
musel se vrátit, což Jardu Pikoru nijak nerozhodilo a jako nejstarší účastník překvapil výborným 
časem a tím, jak si s náročnou tratí poradil. 
Do cíle si všichni doběhli v dobré pohodě a spokojeni a to ještě některé čekal pětikilometrový 
seběh k Jilemnické boudě, kde měli v doprovodném vozidle věci na převlečení a občerstvení. 
Počasí bylo pro běh vyhovující, polojasno, dole spíše tepleji, ve vyšších polohách pofukoval 
větřík, viditelnost velmi dobrá. Servis a doprovod zajiš ťovali  Jan Martinec a Pepa Hádek 
s kamerou. K dispozici byla voda na umytí a iontový nápoj. Protože by se všichni zpět do auta 
nevešli, jel zpět na kole Jiří Lukeš a Petr Nesvadba (kola měli v autě). 
Účastníci a dosažené časy:  Petr Mašek, 2:37:43; Josef Vejnar, 2:42:07; Jiří Lukeš, 2:54:03; 
Jiří Hloušek, 2:59:47; Petr Nesvadba, 3:03:25; Jaroslav Pikora, 3:10:01; Roman Lukeš, 3:31:22; 
Aleš Kožnar, 3:31:23; Jan Zahradník, 3:32:01.      Jan Martinec 
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Jako tradičně jsou na přelom září a října připraveny v Benešově u Semil dva závody v rámci 
neoficiálního Benešovského běžeckého podzimu. 
V sobotu 29. září je to tradiční přespolní běh Benešovská osmi čka. Závod s bezmála 
čtyřicetiletou historií si našel své pravidelné účastníky z řad dospělých i dětí, z nichž se už 
mnozí stali dospělými, kteří oceňují příjemnou atmosféru, zázemí sportovního areálu a 
náročnou, ale skutečně krosovou trať. V okolí obce a na svahu stejnojmenného vrchu (567 m n. 
m.) je připraveno 8250 metrů pro muže a veterány, 2250 metrů pro ženy a dorost. Ti všichni 
startují společně v 15 hodin. Už od 13,30 hodin však proběhnou závody dětských kategorií na 
tratích od 50 do 1200 metrů.  
Přijďte si také zaběhat, povzbudit benešovské i přespolní běžce, nebo pomoci jako pořadatelé. 
V loňském roce jsme si postěžovali, že poprvé je mezi dětmi méně domácích než přespolních. 
Přijďte ukázat, jak jsou Benešáci šikovní a rychlí! Přihlášky do závodu (děti a domácí zdarma) 
se přijímají od 12,30 ve sportovním areálu, pořadatelé a pomocníci se mohou hlásit na tel. 
739 611 493 (Jirka Lukeš). 
Dva týdny po osmičce, na sobotu 13. října, se připravuje už pětadvacátý ročník Benešovského 
maratónu Pojize řím, který už popáté doplňuje běh na půlmaratónské trati. V uplynulém 
čtvrtstoletí našly do Benešova a údolí Jizery cestu stovky běžců z celé republiky. Ti oceňují 
především kulisu trati podél řeky, komorní charakter a výbornou organizaci akce, vhodné pro 
začínající běžce i zkušené závodníky, kteří se do Benešova rádi vracejí. Tradičním místem 
startu s nedalekým zázemím je otáčka autobusu Pod Mošnou, i když už se několikrát uvažovalo 
o změně místa. Společný start proběhne v 11,15 hodin. Také letos je pro věrné a aktivní 
startující připravena možnost přihlášky předem (online do konce září) za snížené startovné, 
letos ještě výhodněji než loni. 
Rozhodnete-li se přijít podívat a povzbudit, jistě se na trať všichni vejdete. Kdo chce přispět 
k dobrému jménu závodu i naší obce, může přiložit ruku k dílu. Vítaní jsou pomocníci na 
občerstvovacích stanicích, v prostoru startu a cíle, ale také na přípravu a úklid zázemí. Zájemci 
se mohou opět hlásit u J. Lukeše (tel. 739 611 493, lukes@benesovusemil.cz). 
Další informace o závodech jsou (a budou) zveřejňovány na stránkách obce 
www.benesovusemil.cz .  
 

 

 
V Benešově založilo Tělocvičnou jednotu Sokol dvacet mladých nadšenců už v roce 1892. Jak 
si nový spolek v prvních letech po svém vzniku vedl, o tom vypovídají stránky pečlivě vedené 
pamětní knihy. Díky ní víme, že první valná 
hromada veškerého členstva se konala 10. 
července 1892 a do jednoty bylo přímo na ní 
přijato šestnáct nových členů. Už o měsíc 
později bylo na počest založení Sokola 
uspořádáno v zahradě u Bachtíků první veřejné 
cvičení, na němž slavnostní řeč přednesl JUDr. 
Antonín Zeman (spisovatel Antal Stašek), který 
byl v roce 1893 jmenován čestným členem 
jednoty. 
Zajímavým zdrojem informací jsou stanovy. 
Jsou ručně psané a nesou datum 18. duben 
1892. První z třiceti paragrafů zní takto: Účelem 
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jednoty jest pěstovati tělocvik společným cvičením, společnými výlety, šermováním, střelbou do 
terče, cvičením v jízdě na koni, kole a bruslích, v plování a tanci. K oživení a zušlechtění ducha 
společenského slouží zvláště rozpravy o věcech tělocvičných, přednášky vědecké a poučné 
vůbec, cvičení ve zpěvu, jakož i ušlechtilé společenské zábavy, čtení zábavných a vědeckých 
knih a časopisů.  
Krátce po založení jednoty zahájil činnost zpěvácký spolek, začalo se s budováním spolkové 
knihovny, s přednáškovou činností, jednota se představila i jako výborný organizátor karnevalů 
a podobných taškařic. Největší pozornost však byla věnována sportu. Zpočátku cvičili jen muži, 
v lednu 1906 byl založen ženský odbor Sokola, o dva roky později začalo cvičit i žactvo. To, co 
spolku nejvíce scházelo, bylo cvičiště. Na velké akce, jakými bylo např. okrskové cvičení 
v červenci roku 1906, propůjčoval své pole bratr Josef Matěcha, ale to neřešilo problém 
s nemožností cvičit pravidelně. 
V lednu 1925 Sokol koupil od Albertiny Dědkové chalupu čp. 26 i s pozemky. Aby bylo možné 
plochu scelit, byly některé z nich směněny s majitelkou sousedních pozemků Annou 
Šindelářovou. Na jaře se začalo s budováním hřiště. Práce to byla nelehká, ale 29. července 
1928 bylo letní cvičiště slavnostně otevřeno. Kolem celé plochy byly vysázeny lípy, které 
věnovali členové jednoty. V říjnu 1930 vyhověl prezident Tomáš Garrigue Masaryk žádosti 
jednoty, aby stromořadí neslo jeho jméno.  
Mezi největší akce, které se na novém cvičišti uskutečnily, patřil župní slet, který proběhl 29. - 
30. června 1929 a z něhož se dochovalo i množství fotografií. Druhá velká akce se konala 31. 
5. 1931 a jednalo se o slavnostní rozvinutí praporu. Ten vyšila a včetně stuh a žerdě se 
sokolíkem dodala firma Blaženy Křížové z Prahy Vinohrad. Pro praporečníka jednota zakoupila 
kožené bílé rukavice s manžetou. Většina členů si pořídila sokolské kroje, mnozí je zakoupili i 
pro své děti.  
První velkou ránu zasadila zdejší TJ Sokol okupace. Už 1. září 1939 byl zatčen starosta obce a 
Sokola František Dolenský, činnost Sokola byla úředně zastavena 13. dubna 1941. Starosta 
Dolenský se sice v prosinci 1943 z koncentračního tábora Buchenwald vrátil, ale ještě před 
koncem roku byl majetek Sokola předán zdejší pobočce Kuratoria pro výchovu mládeže 
v Čechách a na Moravě.  
Na první poválečné schůzi se členové Sokola sešli 27. května 1945, mnoho času na rozvoj 
organizace ale neměli, už 31. 3. 1948 došlo k vynucenému sjednocení zdejší tělovýchovy. 

Následovalo několik 
„slučovacích akcí“, poslední 
proběhla 7. února 1953. TJ 
Sokol Benešov u Semil, 
kdysi nejpočetnější 
organizace v obci, zanikla. 
K činnosti se na krátký čas 
vrátila v roce 1969, 
znovuobnovena byla 3. 
března 1998 především kvůli 
sporům o vlastnictví zdejšího 
hřiště.  
 
 

 
V roce 1931 se členové 
Sokola nechali společně 
vyfotografovat  
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Nový školní rok 2011/2012  
Do ZŠ nastoupí po prázdninách 25 žáků, do MŠ 28 dětí. Počet dětí ZŠ poklesl oproti šk. roku 
2011/2012 o devět. Třídy budou sdruženy takto: 1. roč. (3 žáci), 2. roč. (8 žáků) a 3. roč.  
(3 žáci), tř. uč. Mgr. Jitka Lampová ; 4. roč. (4 žáci) a  5. roč. (7 žáků), tř. uč. a řed.  
Mgr. Jaroslav Vávra . Dále budou na škole vyučovat: Mgr. Hana Růžičková (angličtina, 
vlastivěda), Ing. Ji ří Čapka  (informatika, přírodověda) a Jana Zajícová  (VV, PČ, TV, 
vychovatelka ŠD, vedoucí školní jídelny). Počítáme s předmětem pohybové hry (Mgr. Jitka 
Lampová ), věříme, že se podaří zachovat taneční kroužek v MŠ i ZŠ (Mgr. Ilja Kulichová). 
Vzhledem k nízkým počtům dětí ve 3. a 4. ročníku pravděpodobně nebude otevřen kroužek 

informatiky. V MŠ vyučují Jitka 
Heřmanová a Radmila 
Pikorová, školnice Romana 
Bachtíková zajišťuje i úklid.  
Ve školní jídelně pracují Hana 
Marková  (vedoucí kuchařka) 
 a Božena Pastorková . Škola 
bude nadále pokračovat 
v kulturních, sportovních  
a vzdělávacích aktivitách, o 
kterých budeme veřejnost 
podrobněji informovat ve 
Školním časopise (děti ho 
dostanou 3. září). Organizační 
změny přispějí k prohloubení 
spolupráce s MŠ, kde se 
budeme moci více zaměřit na 
výuku hudební výchovy.        
 

 
Organizace školního roku 2012 
Školní vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pond ělí 3. září 2012. Vyučování bude 
v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013, ve 2. pololetí v pátek 28. června 2013 . 
Podzimní prázdniny  připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 . Vánoční 
prázdniny  budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012  a skončí ve st ředu 2. ledna 2013. 
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.  Jednodenní pololetní prázdniny  připadnou na 
pátek 1. února 2013. Pro okres Semily byly týdenní jarní prázdniny  stanoveny na dny 4. 3. – 
10. 3. 2013. Velikono ční prázdniny  připadnou na čtvrtek 28. b řezna a pátek 29. b řezna 
2013. Do školy však děti nastoupí až v úterý 2. dubna .   
 
Hlavní prázdniny  budou trvat od soboty 29. června 2013 do ned ěle 1. září 2013. 
Školní vyučování ve šk. r. 2013/2014 začne v pond ělí 2. září 2013. Rodiče upozorňujeme, že 
státní svátky – 28. 9. (pá) a 17. 11. (po) vytvářejí se sobotou a nedělí prodloužené víkendy. Na 
středu připadají dny 1. 5. a 8. 5. 2013. S ředitelskými dny jako loni a předloni nepočítáme. Rádi 
bychom však realizovali dva školní výlety (září – květen nebo červen). 
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Prázdninové práce  
Pan Hadač natíral 1. a 2. prázdninový týden okna ve školní družině a obou kabinetech, po 
dlouhé době pak byly vymalovány chodby (od půdy až po konec schodiště mezi šatnami žáků 
ZŠ a MŠ), opravil emailové 
sokly, v kuchyni vymaloval 
spižírnu a natřel dveře 
oddělující školní kuchyň od 
jídelny. 10. srpna byl 
proveden druhý nátěr 
vchodových dveří do školy. 
Proběhla rovněž oprava 
odpadu ve školní kuchyni (p. 
Matura). Na počátku 
prázdnin skupina pracovníků 
obce sestavila nové skříňky 
do předsíně mezi hernou a 
ložnicí v MŠ a pí vych.  
J. Zajícová přivezla skříň do 
školní družiny, 17. července 
byl položen nový koberec 
v herně MŠ. O prázdninách 
p. L. Matura vyrobil nové 
šatnové boxy do vstupní síně MŠ a 17. srpna je sestavil. Ze vstupní síně zmizela praktická, ale 
ne příliš vzhledná skříň, kterou využijeme – jakož i dalších skříněk, k archivním účelům. Děti se 

tedy budou převlékat v jedné 
šatně a předsíň mezi hernou a 
ložnicí získá nový rozměr 
hygienický i estetický. 20. srpna 
instalovala firma Nomiland v části 
herny MŠ nový nábytek, který 
vytvoří určitou „opozici“ k funkční 
„kancelářské stěně“ na levé stěně 
herny. Vyřazena byla 
nepoužívaná akumulační kamna. 
Z nově vytvořených interiérů 
máme upřímnou radost. Škola 
děkuje p. L. Maturovi st. a všem 
zaměstnancům obce, kteří 
pomáhali na svět těmto 
potřebným změnám.  
 
 

 
 
 
 
Přeji všem – d ětem, rodi čům a zaměstnanc ům školy, úsp ěšný a zdravý                      
školní rok 2012/2013.       
                                                                                                         
          Mgr. J. Vávra, řed. školy   
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2. JJeenn  ppooččkkeejj ,,  vvllkkuu!!     
AAnneebb  oorr iieennttaaččnníí  ttuurr iisstt iicckkáá  vvěěddoommoossttnníí  ssoouuttěěžž  pprroo  
nnaaddššeennccee  vvššeecchh  vvěěkkoovvýýcchh  ii   vvýýkkoonnnnoossttnníícchh  sskkuuppiinn  

                                                                                                                                                                                              
Program:  

8:30hod        Otevření startu v kabinách TJ na h řišti v Benešov ě u Semil .  

Prezentace hlídek, placení startovného. Prosíme o avizování účasti buď na email  
ck.bambuca@seznam.cz, či na tel. 605 816 366.  (Neohlášená družstva pustíme 
též) 

9:30 hod   Úvodní slovo pořadatelů, seznámení se strategií lovu vlka a pravidly. V tento čas 
už nebude možné se přihlašovat.  

10:00 hod   Hromadný start všech připravených, opožděnci vyráží, jak budou stíhat 

16:00 hod   Ukončení lovu a uzavření tratě 

od 13:00   Pro unavené lovce možnost občerstvení v cíli v hostinci Pod Mošnou   
  v Benešov ě u Semil  

od 15:00  Promítání kultovního seriálu Jen počkej, zajíci! 

cca 17:00   Vyhlášení vítězů, volná zábava 

S sebou:   pevné boty do terénu, dlouhé kalhoty (proti klíšťatům, kopřivám), svačinu a pití na 
cestu, buzolu (možno půjčit), zápisník, tužku, hodinky, kudličku nebo jiný nožík.                        
Mobilní telefon v družstvu podmínkou.  Doporučujeme i lékárničku. 

Hlídky: startují dvojice či trojice (početné rodiny mohou utvořit „spřátelené dvojice“ a 
mohou postupovat spolu).  Kategorie: 1. Běžecká, 2. Pěší dospělí, 3. Pěší děti ( 15 
let a méně – alespoň jeden člen musí být 13 let a více).                                                  

Startovné: Cena za hlídku je 20 K č – loňská družstva (i neúplná) zdarma.   
Info:   www.ck-bambuca.webnode.cz, Tel: 605 816 366   
 
Těší se na Vás organizáto ři z CK Bambu ča. Zve KČT Benešov u Semil. 
Projekt byl podpo řen sponzory a ú častníky turistického bálu a Libereckým krajem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslavencům gratulujeme a přejeme pevné zdraví! 

 
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ A 

ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ 
Květuše Kellerová  8. 9.  86 let 
Marta Maturová  9. 9.  87 let 
Jaroslava Mastná  17. 9.  70 let 
Olga Matěchová  18. 10. 87 let 
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   tentokrát… s Honzou Muchou o cestách za zdravím.  
 
Kde je po čátek Tvého cestování za zdravím? 
Po vyčerpání všech dostupných léčebných metod se pro mě uzavřela zde v Čechách možnost 
dalšího léčení, to byl rok 2010. Po zkušenostech mé neteře Marcely z cesty za šamany v Peru 
a po váhání mě kamarád Míra přesvědčil na cestu do Peru. První cesta byla se skupinou 
poznávající práci peruánských šamanů. Po 18 dnech pobytu, které jsem s pomocí šamanů 
věnoval léčebným meditacím a pití místního ozdravného nápoje Ayahuasca, mne oslovil šaman 
Don Pepe a nabídl mi tříměsíční prodloužení léčby. Na kraji amazonského pralesa, poblíž 
města Iurimaquas jsem podstoupil léčbu, která spočívala v přísné dietě a pití místních bylin. 
Zde jsem se seznámil s Čechem Davidem, za kterým jezdím do Peru dodnes. 
 
Všichni máme v pam ěti dodnes Tv ůj příjezd a Tebe nabitého energií a elánem. Plánoval 
jsi už tehdy druhou cestu do Peru? 
Při návratu z prvního pobytu jsem si na pohoří vysokých zasněžených And slíbil co nejdříve se 
vrátit do Peru. Při druhé cestě jsem se chtěl věnovat kromě léčby také cestování a zvelebování 
pozemku, jehož jsem se stal spolumajitelem. Po jeden a půl měsíce trvajícím pobytu u Pepeho 
jsem se vydal za kamarádem Davidem. Po příjezdu do Lagunas, kde je nyní můj druhý domov, 
jsem žasnul, co můj kamarád David se svoji ženou Yolit již vybudovali na naší léčebné zahradě. 
Po několika týdnech pro mě někdy vysilujících a nelehkých prací v pralese jsem zde v Lagunas 
pokračoval v léčbě i práci v tropických podmínkách. Na závěr pobytu jsme odjeli do And, kde 
jsme mimo jiné navštívili místo katastrofy, při které zahynuli čeští horolezci. Po položení květin a 
uctění památky zemřelých, proběhlo nezbytné fotografování. Po té odcházíme na známou 
svatyni Chavin, kde žije můj přítel šaman Sergio. A zde mě začínají tížit myšlenky na návrat 
domů, na oslavy 600 let Benešova. 
 
A co Tvá t řetí cesta za zdravím? 
Můj plán je jasný – sehnat peníze na cestu a pro místní školku v Lagunas a přečkat zimu 
v teplých podmínkách Peru. Díky podpoře mého bráchy, kamarádů a z výtěžků z besed jsem 
odletěl 23. 11. 2011 opět do Peru. 
 
Zážitků a procestováno toho máš spoustu a proto se budeme se čtenáři těšit na další 
vypráv ění. Děkuji za rozhovor. 
 

 

 
 

Vepřové maso v papi ňáku 
Ingredience  - 1 kg vepřového masa (plec, krkovice – dle chuti), 4 ks 
cibule, sůl, kmín, pepř 
Postup  – Vepřové maso očistíme a dáme do rozpáleného tlakového 
hrnce opéct NASUCHO ze VŠECH stran dozlatova. Po vložení do 
hrnce se maso na dno přilepí, po osmažení se samo odlepí, čili 
neobracíme dřív, než se samo odlepí! Teprve po osmažení maso 
ochutíme solí, pepřem, kmínem. Podlijeme malým množstvím vody, 

přihodíme hrubě pokrájenou cibuli, hrnec uzavřeme a dáme vařit. Doba vaření je dlouhá podle 
toho, zda jsme maso pokrájeli, nebo nechali vcelku. Pokrájené maso podlijeme cca 1 dl vody a 
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povaříme asi 10 minut. Natlakováním pak samo necháme dojít. Pokud maso necháme vcelku, 
podlijeme asi 2 dcl vody a vaříme asi 25 minut, pak odstavíme a necháme dojít. Po odtlakování 
maso zkontrolujeme, případně dobu varu o chvíli prodloužíme. Doba varu záleží i na výkonnosti 
hrnce (kolik páry během vaření uniká). Během vaření můžeme hrnec zkontrolovat tak, že 
hrncem zahýbáme a zjistíme, zdali se nám nevyvařila všechna tekutina, pak by se mohlo maso 
připálit. V hrnci by mělo zůstat i po uvaření přiměřené množství šťávy, které použijeme na přelití 
masa při podávání. 
Maso podáváme s bramborem a dušenou mrkví nebo knedlíkem se zelím. Výborné je i s 
čerstvým pečivem a hořčicí. 
 

Benátské zelí 
Ingredience  – hlávkové zelí, cibule, nové koření, česnek, chilli papričky, sůl  
Postup  – Do 4 l sklenice nakrájíme malé hlávky zelí na čtvrtiny, proložíme nakrájenou cibulí, 
novým kořením, česnekem a chilli papričkami. Zalijeme osolenou převařenou a vystydlou 
vodou, přikryjeme talířkem a necháme při pokojové teplotě kvasit asi 10 dní. 
Používá se jako pikantní kyselá příloha k jídlu nebo se polije olivovým olejem a udělá se salát. 
NEVAŘÍ SE. 
 

Šumavská kulajda 
Ingredience  – 4 ks středních brambor, 200 g - 300 g hub zavařených nakyselo (můžeme dát i 
čerstvé, musíme ale na závěr více okyselit), 4 kuličky nového koření, 1 bobkový list, špetka 
mletého pepře, 2 kostky bujónu, 2 l – 2,5 l vody, 250 ml šlehačky, sůl a ocet dle chuti, 4 – 5 
vajec (i více podle počtu strávníků) 
Postup  – Do třílitrového hrnce dáme vařit vodu, přidáme nové koření, bobkový list, pepř, špetku 
soli, bujóny a na kostičky nakrájené brambory. Asi po 5 - 7 minutách přidáme zavařené houby i 
s nálevem (máme-li houby čerstvé, dáme je nakrájené na kostičky vařit zároveň s bramborami, 
asi tak 400 g) a převaříme. Přidáme asi 1 lžíci octa (máme-li čerstvé houby, alespoň 2 lžíce i 
víc) a necháme asi 1 - 2 minuty vařit. Potom přidáme šlehačku (nejdříve tak 1/3, řádně 
promícháme a teprve poté dolijeme zbytek) a opět převaříme. Ochutnáme, popř. dosolíme či 
dokyselíme. Vaříme-li polévku z čerstvých hub, je potřeba solit i kyselit více, houby hodně 
pojmou. Polévku odstavíme z ohně a vyklepneme do ní na různá místa celá vejce. Necháme 
asi 10 minut stát a podáváme. Žloutky by měly zůstat poloměkké. Tato kulajda se nezahušťuje, 
je bez kopru, ale je rychlá, překvapivě lahodná a dá se jíst i studená. 
 

Tiramisu roláda 
Ingredience na t ěsto  – 5 ks vajec, 100 g cukr krupice, 100 g polohrubá mouka 
Ingredience na krém  – 1 smetana ke šlehání, 1 ztužovač šlehačky, 3 lžíce moučkového cukru, 
pomazánkové máslo 
26 ks dětských piškot, šálek silné kávy, rum dle chuti, kakao na posypání 
Postup  – Žloutky vyšleháme do husté pěny s cukrem, pak vmícháme mouku a na závěr i tuhý 
sníh z bílků. Těsto rozetřeme na plech s pečícím papírem a v předehřáté troubě upečeme 
dorůžova. Ještě horký plát svineme (i s pečícím papírem) do rolády a necháme vychladnout. 
Pak papír odstraníme a roládu natřeme větší polovinou krému. Piškoty namočíme do silné kávy 
ochucené rumem a ve dvou řadách narovnáme na krém. Roládu (těsto) můžeme kávou i 
pokapat během rolování. Stočenou roládu potřeme zbytkem krému a posypeme kakaem. Dáme 
do chladna proležet, pak roládu nakrájíme na plátky. 
Krém:  šlehačku se ztužovačem vyšleháme skoro dotuha, pak přidáme cukr, pomazánkové 
máslo a došleháme do hladkého krému. 
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