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ročník VI, číslo 1           29. října 2012 

 

 
Kraj: Liberecký kraj 
Okres: Semily 
Obec: Benešov u Semil 
 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

676 235 34,76 233 219 93,99 
 

Kandidátní listina Platné hlasy 

číslo Název celkem v % 

7 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 0 0,00 

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 6 2,73 

12 Koalice KDU-ČSL a SsČR 3 1,36 

14 Strana pro otevřenou společnost 3 1,36 

22 Národní socialisté-levice 21.stol. 0 0,00 

23 Starostové pro Liberecký kraj 43 19,63 

24 NÁRODNÍ PROSPERITA 0 0,00 

43 Komunistická strana Čech a Moravy 39 17,80 

49 SUVERENITA - Blok JB pro LBK 1 0,45 

53 DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 0 0,00 

60 Česká strana sociálně demokratická 37 16,89 

62 TOP 09 a Starostové 6 2,73 

67 Česká strana národně sociální 0 0,00 

69 ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ 49 22,37 

70 Občanská demokratická strana 6 2,73 

72 Česká strana selského rozumu 3 1,36 
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77 Strana svobodných občanů 0 0,00 

85 SNK Evropští demokraté 4 1,82 

90 Nová budoucnost pro Liberecký kraj 18 8,21 

93 Česká pirátská strana 1 0,45 
 
 

 
Obvod: 35 – Jablonec nad Nisou 
Obec: Benešov u Semil 
 

- 
Voliči 

v seznamu 
Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

1. kolo 676 233 34,47 230 196 85,22 

2. kolo 675 123 18,22 123 121 98,37 

 

Kandidát 
Volební 
strana 

Navrhující  
strana 

Politická 
příslušnost 

Počty hlasů % hlasů 

čís příjmení, jméno, tituly 1. 
kolo 

2. 
kolo 

1. 
kolo 

2. 
kolo 

1 Vraný Michael MUDr. KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 15 X 7,65 X 

2 Matěcha Miroslav Mgr. SPOZ SPOZ SPOZ 8 X 4,08 X 

3 Hausmann Josef RNDr. CSc. NK NK BEZPP 27 X 13,77 X 

4 Pěnička Stanislav Mgr. PSS PSS BEZPP 20 X 10,20 X 

5 Zeman Jaroslav ODS ODS ODS 18 53 9,18 43,80 

6 Vízek František PaedDr. Mgr. NÁR.SOC. NÁR.SOC. BEZPP 0 X 0,00 X 

7 Pešek František Ing. KSČM KSČM KSČM 18 X 9,18 X 

8 Žur Pavel Mgr. NBPLK NBPLK NBPLK 17 X 8,67 X 

9 Paukrtová Soňa Mgr. STSLKTOP STAN BEZPP 27 X 13,77 X 

10 Eichler Stanislav Mgr. ČSSD ČSSD ČSSD 46 68 23,46 56,19 
 
 

 
 

V pátek 28. 9. se uskutečnil 16. ročník podzimních výletů seriálu Jizerské hory po XII. 
Tentokrát Ještědským hřbetem přes javornický Obří sud, Ještěd na Výpřež. Odtud busem do 
Albrechtic u Frýdlantu a po zelené značce národní přírodní rezervací Jizerskohorské bučiny 
přes Gutenbergovy skály a Skalní hrad do Oldřichovského sedla. Zde jsme měli zajištěné 
občerstvení v zálesáckém srubu „U Kozy“. Zdejší speciality a originální prostředí pomohly 
zapomenout na bolavé nohy po 13 nebo 21 km trase. 

Díky příznivému počasí a krásné přírodě bylo všech 40 účastníků spokojeno i s výběrem 
tras pana Standy Zajíce.         Jan Huba ř 
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V Prachovských skalách bylo krásn ě 

Dne 26. září 2012 jsme absolvovali výlet do Prachovských skal. Panovalo hezké počasí a 
samotný výlet se velmi vydařil. K jeho zajímavostem nepochybně patřilo naše cestování. 
Z Benešova do Semil jsme jeli autobusem, pak do Turnova vlakem a odtud z terminálu do 
Jinolic autobusem. Poněvadž jsme se z Prachovských skal do Jinolic nevraceli, ale naše kroky 
vedly do Libuně, cestovali jsme odtud z důvodu výluky autobusem do Rovenska, pak osobním 
vlakem do Turnova, rychlíkem do Semil a do Benešova opět autobusem. Píši o tom tak obšírně, 
protože cestování stálo děti i po všech slevách 81 Kč. Připočteme-li 30 Kč za vstup do 
Prachovských skal, dostaneme částku 111 Kč. Zkrátka, ani regionální výlet není levný. Ale 
nelitujeme. Děti se dokonale seznámily s prostředky hromadné dopravy.   

Tradi ční semilská Výstava exotického ptactva 
Nezapomněli jsme na ni ani tentokrát, 12. 10. se jí zúčastnily děti naší základní školy. 

Taneční kroužky navštěvuje celkem 20 dětí (10 v MŠ a 10 v ZŠ).  
Na Pohybové hry se přihlásilo 18 dětí z 25, které navštěvují ZŠ. Ze zapojení dětí do kroužků 
máme radost.  
Od 13. září jezdí 3. - 4. ročník a děti MŠ (celkem 19 dětí – 7+12) na plavání do Jilemnice. 
Poslední 10. lekce se uskuteční 22. listopadu 2012.   
Děti MŠ pravidelně zpívají s J. Vávrou každou středu od 9 – 9.30 hod. (8. 11. se zúčastní  
J. Vávra semináře v Liberci a 13. 11. J. Heřmanová semináře v Semilech, které se budou 
zabývat praktickou výukou hudební výchovy dětí mateřských škol).     

KALENDÁRIUM AKCÍ  

9. listopadu (pátek): Křemílek a Vochom ůrka (KC Golf, odjezd v 10,10 hod.), MŠ a ZŠ  
2. prosince (neděle):  Rozsvícení váno čního stromu (MŠ i ZŠ) - loutkové divadlo (divadelní 
sál OÚ Benešovu u Semil), pak hra O Břetislavovi a Jitce (v učebně), Zpívání na schodech a 
venku taneční vystoupení ZŠ a MŠ      
4. prosince (úterý): Št ědrej ve čer nastal aneb And ěl Páně zlámal sán ě (Drak Hradec 
Králové), KC Golf odjezd v 10,10 hod., MŠ a  ZŠ  
18. prosince:   Vánoční besídka MŠ   
31. ledna (čtvrtek): O Héráklovi (divadlo Tramtárie Olomouc, KC Golf, odj. v 10.10 hod.)  
Také letos budeme využívat na přepravu dětí speciálně objednaný autobus.  

POZVÁNKA 

V pátek 16. listopadu  se uskuteční od 19 hod. v Kulturním centru Golf Semily koncertní 
premiéra jednoaktové opery Jaroslava Vávry „Vodník“  na text Erbenovy pohádkové balady. 
Aranžmá se ujal Jakub P řibyl, hudební skladatel a spolupracovník divadla Semafor , operu 
nastudovala Nadia Ladkany  se semilskou Jizerkou,  za klavír zasedne Jiří Horčička.  Zároveň 
diváci zhlédnou „semilskou premiéru“ citlivého představení „O nad ěji“ (choreografie Ilja a 
Markéta Kulichovy), kdy skupina T. I. K. Jilemnice  vystoupí ve společném programu s vozíčkáři 
skupiny PATZ z Jablonce n. N.  Tančí na hudbu H. Ernsta,  L. Einaudiho, R. Pachmana a J. 
Pavlici, inspirují se verši J. Seiferta a Malým princem A. de Saint Exupéryho. Je to nesmírně 
krásné a citlivé představení.           
           Mgr. Jaroslav Vávra 
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„Tak nám zabili císaře pána“, málem mohlo zaznít po letošních oslavách čarodějnic a 

příchodu jara v Podolí. I letos patří dík všem tance milujícím občanům a příznivcům pohybu v 
rytmu hudby, kdy jsme symbolickým průvodem do starých dobrých časů, idyly Rakouska 
Uherska, vkročili do úspěšné sezóny. 

Do běžné práce a činnosti spolku patří údržba a zvelebování areálu v Podolí, provozování 
autokempu a restaurace, sportovní činnosti, tréninky a závody v požárním sportu mládeže i 
dospělých týmů mužů a žen a samozřejmě udržení akceschopnosti a odbornosti výjezdového 
družstva. Mezi ně patří výjezdy k zásahům, školení, námětová cvičení a další. 

Na tuto činnost si spolek z větší části, tedy vedle dotací obce, vydělává účastí na tradičních 
kulturních akcích v regionu. Tam obvykle prodejem známých pochutin, oblíbených krkonošských 
sejkor a dalších specialit, oživujeme ráz lidové tvořivosti a zároveň zviditelňujeme v dobrém náš 
hasičský spolek a obec Benešov. Zde chceme poděkovat naším milým a věrným ženám ze 
zpívání, které ochotně pomáhají při přípravách. 

Účastnili jsme se na těchto akcích: začínali jsme železnobrodským jarmarkem, navštívili 
jsme semilskou pouť, oživovali semilský pecen a ještě byli na dětském pohádkovém lese v 
Semilech. 

Na poli sportovní výkonnosti a tělesné zdatnosti nás reprezentují úspěchy v požárním 
sportu. Jsou to družstva mladších a starších žáků, která se zúčastnila seriálu soutěží o Soptíkův 
pohár. Mladší se umístili na 9. místě z 30 družstev a starší žáci dosáhli 6. místa z 32 družstev. 
Tímto vyzýváme rodiče a jejich děti, pokud mají zájem zapojit se do dětských týmů. Velmi rádi 
uvítáme nové členy a závodníky. 

Pochlubit se můžeme výsledky ze soutěží v požárním sportu. Muži, kteří se účastnili 
Podkozákovské a Jizerské ligy, se umístili celkově na 8. a 17. místě. Ale především sláva patří 
našemu ženskému týmu, který reprezentoval obec i sbor ve stejných soutěžích, kde naše ženy 
obsadily v obou shodné celkové 2. místo! Dokonce na domácí půdě letos vytvořily svůj osobní 
rekord časem 17.31 sekund. A navíc Tereza Tomišková byla vyhlášena v Podkozákovské lize 
jako nejlepší proudařka. 

Zmíníme i doplňkovou kulturně sportovní náplň, velikonoční splutí Jizery jako kondiční 
příprava výjezdového družstva, letní soustředění mladých hasičů v Jinolicích s raftováním na 
Jizeře a letní přechod krkonošského hřebene od východu na západ. Významným se stal zájezd 
členů výjezdového družstva a výboru SDH na letiště V. Havla v Praze s exkurzí do zázemí 
letového provozu a především hasičského zabezpečení, návštěvou hasičské jednotky s 
prohlídkou prvotřídní techniky. 

Z plánovaných akcí chystáme podzimní dvoudenní putování po hřebenech Krkonoš, 
každoroční zájezd do divadla do Vysokého nad Jizerou. Náš hasičský rok končíme tradičně 
výroční valnou hromadou s řízkem, salátem, pivem a muzikou a to 24. 11. 2012. Toto setkání je 
poděkování za dobrovolnou činnost, soudržnost, veškerou práci pro spolek, všem členům a 
příznivcům našeho sboru.  

zapsal Z. Kučera, SDH 
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V minulých Benešovských novinách jste si při příležitosti 120. výročí založení Tělocvičné 

jednoty Sokol v naší obci přečetli zajímavé informace z historie, které byly doplněny i dvěma 
dobovými fotografiemi.  

Dnešním krátkým příspěvkem bych navázal i na přední stranu zmíněných Benešovských 
novin, kde byly další dvě fotografie a informace o jedné z pravidelně konaných akcí TJ Sokol 
Benešov a to 13. ročníku běhu na Zlaté návrší – „Letní lyžařovo trápení“ 

Jak již bylo uvedeno v minulém článku, ke znovuobnovení činnosti TJ Sokol Benešov došlo 
3. 3. 1998. K desátému výročí od znovuzaložení byla vydána velká barevná fotokniha, v níž je 
více než 400 fotografií, výstřižků z novin, diplomů, účastnických listů a zpráv z různých 
sportovních akcí nejen vlastních, ale i z účasti našich Sokolů na akcích doma i v zahraničí, kde 
se jedná o běh na lyžích.   

Mezi nejvýznamnější každoročně pořádané akce patří turnaj v minikopané na letním 
travnatém sokolském hřišti, letos to byl již 14. ročník, přičemž nevětší účastí bylo 8 družstev 
v roce 2005 a několikráte byl tento náš turnaj zařazen jako sokolský župní přebor. 

Mezi další každoročně pořádané sportovní akce patří vánoční turnaje v šachu a dámě, 
turnaje ve stolním tenise, vodní pólo, podzimní „Spanilá jízda“ a již zmíněný „Běh na Zlaté 
návrší“. 

Aby TJ Sokol nepořádal jen sportovní akce, jak tomu bývalo historicky zvykem, pořádáme 
každoročně 2 kulturní akce a to „Pietní akt u pomníku mistra Jana Husa“ za účasti kapely 
„Semilská 11“ a dále je to „Pouťová taneční zábava, kdy k tanci i poslechu hraje opět „Semilská 
11“ v níž donedávna hrál i jeden náš člen - Jaroslav Čermák. V posledních letech se tato 
pouťová taneční zábava koná v restauraci Slunce, přičemž předtím to 2x bylo v Podolí, kde nám 
zázemí ve svém areálu poskytli místní hasiči. 

Pozvánky na jednotlivé sokolské akce můžete sledovat v kabelové televizi i na internetových 
stránkách obce, kde si zároveň můžete prohlédnout fotografie i sportovní výsledky 
z jednotlivých akcí. Také v kabelové televizi jsou vysílány krátké záznamy z videokamery. 

Každý týden ve čtvrtek od 18 hod. hrajeme na divadelním sále restaurace Slunce stolní tenis 
na 3 stolech. Každý si může přijít zahrát, pošlete své děti, ať si zasportují, budeme se jim 
věnovat, je to vhodná pohybová aktivita zejména při nečase venku... 
Členskou základnu TJ Sokol Benešov tvoří 41 členů, převážně žáci a dorostenci s nimiž 

cvičili ve školní tělocvičně a v létě na letním travnatém hřišti střídavě 4 školení cvičitelé, bohužel 
2 již založili rodiny a bydlí jinde a též poklesem počtu dětí je problém sestavit věkově trochu 
shodnou skupinu. 

Závěrem mého krátkého příspěvku o činnosti TJ Sokol v naší obci mě dovolte Vás již nyní 
pozvat na XII. ročník turnaje v šachu a dámě a to v neděli 30. 12. 2012 od 15.00 hod na 
obecním úřadě a též popřát Vám všem mnoho zdraví a úspěchů nejen ve sportovním životě… 

       
za Sokol Benešov, Ing. Jan Martinec , starosta TJ        

 
 

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ A ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ 
Josef Kousal   12.11.  70 let 
Josef Hloušek  15.11.  70 let 
Josef Hladík   20.12.  90 let 
Miroslav Velecký  24.12.  70 let 

 
Oslavencům gratulujeme a přejeme pevné zdraví! 
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Tak jako v minulosti jsme po dvou letech vyjeli na 
cykloturistiku za hranice ČR, tentokrát na ostrov Sardinie. 
V termínu 6. – 16. 9. jsme si užívali krás exotického ostrova a 
poznávali pláže Costa Smeralda na východním pobřeží a 
Costa Paradíso na západním pobřeží. Opravdu „rajská 
pobřeží“ – písčité a oblázkové pláže, do červena zbarvená 
skaliska omývaná průzračnou vodou mořských vln… 

Některé trasy vedené za 
poznáním zdejšího 

vnitrozemí nám umožnily zhlédnout památky pocházející 
nejen z počátku našeho letopočtu, ale i starší, jako jsou 
Nuraghy staré i více než 3500 let. 

Trajektem jsme přepluli na ostrov Magdalena na severu, kde 
stála za viděnou místní 
rezervace.  Přejetím mostu 
jsme se dostali na další 
ostrov Caprera, kde měl 
svoji usedlost i Guseppe Garibaldy.  

Ubytování a polopenze paní Jarušky Suchardové také neměla 
chybu. Snad i proto, že jí pomáhali oba naši šoféři Tonda 
Matura a Pepa Šedivý, kteří zajišťovali i hudební doprovod.  

Na závěr zbývá jenom otázka Kam příště?… 

     Jan Huba ř, KČT 
 
 

   U Potoka 267, 513 01 Semily 
 

INTERNET PO SÍTI TKR 
 
 

!!  !!  IINNTTEERRNNEETTOOVVÁÁ  AAKKCCEE  !!  !!  
   1. 11. 2012 - 30. 11. 2012 

Připojení bez aktivačního poplatku. 
 

pouze 500,- Kč za modem 
 

Ekonom 4/1  Mbps 200,- Kč/měsíc 
Domácnost I 8/1  Mbps 300,-Kč/měsíc 
Domácnost II 16/2 Mbps 500,- Kč/měsíc 

 

Informace na tel.: 481 621 255, www.katro.cz 
 
 



 
Benešovské noviny 7 ŘÍJEN 2012 

 

 
Na přelomu září a října uspořádala Tělovýchovná jednota tradiční běžecké závody v rámci 
neoficiálního Benešovského běžeckého podzimu 2012. 

Benešovská osmi čka 
V sobotu 29. září proběhl 39. ročník 

Benešovské osmičky. Bezmála počtyřicáté byl 
v okolí obce a na svazích vrchu Benešov (567 m 
n.m.) připraven závod na 8000 metrů pro muže a 
veterány. Společně s ním běžely ženy a dorost 
svých 2250 metrů. Benešovský závod každoročně 
bojuje o své místo v nabitém termínovém kalendáři 
a účastníky na startu. V letošním roce to bylo téměř 
osm desítek běžců a běžkyň všech kategorií, 
včetně dětských.  

Pro ty byly od 13,30 hodin připraveny tratě od 50 do 1200 metrů. Dětí a žactva se na 
hořeňačce sešla rovná padesátka. Kromě benešovských zde byly malé běžkyně a běžci 
především se Semil a dále např. z Jilemnice nebo Vrchlabí. Z domácích úspěchů si zaslouží 
jmenovat především výkony O. Lukeše (st. žáci, 2. místo), J. Skalského (ml. žáci, 3. místo), 
V. Reichla a Š. Livara (nejml. žáci, 1. a 3. místo) a A. Mifkové (nejml. žákyně, 1. místo). 

V 15 hodin odstartovali dospělí a dorostu. Jako první se v cíli objevily nejrychlejší ženy, 
dorostenky a dorostenci. Jmenovitě H. Randáková (ženy, 11:15 min), E. Závěrková 
(dorostenky, 11:31 min) a domácí Filip Pikora (dorostenci, 11:57 min).  

Mezitím na trati 8000 metrů hájil J. Čivrný vedení před bratry Berkovými. Nakonec zvítězil 
(již popáté) v čase 30:46 min. Hned na čtvrtém místě doběhl nejlepší veterán K. Randák. Ve 
veteránské kategorii také běželi dva domácí závodníci – pátý Jirka Lukeš a osmý Jarda Pikora. 

Přespolní běh byl závěrečným dílem Benešovské kombinace, kam je započítávám společně 
se zimní Benešovskou patnáctkou a květnovým dublonem. V součtu těchto tří závodů byli 
nejlepší J. Lukeš (muži/veteráni), K. Svobodová (ženy) a E. Závěrková (dorostenky). 

Benešovský maratón a p ůlmaratón Pojize řím 
Dva týdny po „přespoláku“ následoval již pětadvacátý maratón, který již pátým rokem 

doprovází závod na poloviční vzdálenosti. Zatímco účast v maratónu je stabilní, půlmaratónský 
závod přinesl rekordní zápis v podobě 102 dokončivších běžců. Celkem se v sobotu 13. října 
postavilo na start rekordních 157 běžců (ze 179 přihlášených).  

Rekordní účast navzdory ideálním podmínkám nepřinesla zápis do rekordních časů. Na 
startu chyběli mj. všichni obhájci a obhájkyně z loňského roku a tak za zmínku stojí především 
nové jméno mezi půlmaratónskými vítězi, kterým je L. Mikyska (FTVS Praha) v čase 1:15:47 
hod. Nejrychlejším maratoncem se stal M. Kovář (TJ Slavoj Banes Pacov, 2:46:42). Mezi 
ženami zvítězily J. Vichová (3:31:20) a R. Zbíralová (1:36:19). Respekt si však zaslouží všichni 
zúčastění běžci, v čela s domácí čtveřicí. Největšího úspěchu dosáhl Jarda Pikora, který časem 
1:30:55 hodin zvítězil v kategorii na 55 let (celkově 16. místo). Neztratili se ani Jirka Hloušek 
(28. místo, 1:34:55), Ondřej Svoboda (2:05:03) a Luba Lukeš (2:08:22). 

Celkově lze oba závody hodnotit pozitivně. Bezproblémovou organizaci podpořilo ideální 
počasí a především v maratónu vysoká účast. Díky patří všem pořadatelům (dobrovolníkům i 
členům TJ), partnerům (v čele s obecním úřadem), všem běžcům a divákům. Již nyní se hledají 
vhodné termíny v roce 2013, abychom zúročili letošní výsledky a vyhnuli se zbytečným 
termínovým kolizím. Veškeré informace, výsledky, fotografie a videa jsou k nahlédnutí na 
internetových stránkách www.benesovusemil.cz. 

Jirka Lukeš , TJ 



 
Benešovské noviny 8 ŘÍJEN 2012 

 

 

Tesařovy kotlety 
Ingredience - 6 kotlet, hlávka bílého zelí (cca 1,5kg), 50dkg cihly, 
smetana, máslo, olej, bílé víno, šalvěj, sůl, pepř 
Postup - Kotletu naklepeme, osolíme, opepříme a řádně opečeme na 
pánvi na oleji + másle! Po opečení dáme do výpeku šalvěj, bílé víno 
(dle chuti) a máslo. Celou hlávku zelí vložíme do vroucí vody (úplně 
potopíme) a necháme ji tam asi 15 minut. Poté rozkrojíme, odstraníme 
košťál a zelí nahrubo nakrájíme. Osolíme, opepříme, zalijeme 
smetanou, přidáme kousek másla a dusíme. Pokud se nám zdá málo 

smetany, podlijeme ještě mlékem. Na plech s rantlem dáme vrstvu zelí, kotlety, na ně hromádku 
zelí a nahrubo nastrouhanou cihlu. Pečeme 30-40 min. při 180°C. 

Posvícenské kolá čky 
Ingredience – 300 g hladké mouky, 3 trojúhelníčky taveného sýra bez příchuti, 1 celé máslo, 
vanilkový cukr na obalení. Na koláčky kdo má co rád – povidla, tvaroh, mák, marmeláda… 
Postup – Mouku, máslo a sýry smícháme dohromady na hladké těsto. Tvarujeme koláčky, na 
které dáme náplň. Po upečení obalujeme ve vanilkovém cukru.  

Jablkový závin z tvarohového t ěsta 
Ingredience – 350 g polohrubé mouky, 250 g tvarohu, 250 g másla (Zlatá Haná, Hera), 1/2 
balíčku prášku do pečiva (balíček 13g), 1 vejce na potření, jablka, mletá skořice, cukr krupice, 
cukr moučka 
Postup –  Z mouky, prášku do pečiva, tvarohu a tuku vypracujeme vláčné těsto a rozdělíme na 
2 díly. Každý díl na pomoučeném vále tence rozválíme na délku plechu a šířku 15-20 cm. 
Jablka oloupeme a nastrouháme, šťávu vymačkáme a vypijeme. Rozložíme na střed 
rozváleného těsta, posypeme skořicí a krupicovým cukrem. Na vrch dáme druhý plát, 
přimáčkneme k sobě a pečeme na 200°C do červena. Vychladlé pocukrujeme moučkovým 
cukrem. 

Uzené koleno na černém pivu 
Ingredience –  uzené vepřové koleno, 1 velká cibule, 1 černé pivo, bobkový list, nové koření, 
sůl, pepř, příp. trochu vody 
Postup –  Maso dáme do menšího pekáčku (tak, aby kolem sebe mělo co nejméně prostoru). 
Cibuli nakrájíme na větší kostky a nasypeme okolo masa. Přidáme 1 kuličku nového koření, 1 
bobkový list, alespoň 8 kuliček pepře a osolíme. Zalijeme pivem a přikryjeme. Pokud během 
pečení dojde pivo, můžeme v krajní nouzi přilít trochu vody. Pečeme na 100°C alespoň 2 
hodiny, klidně i déle, maso bude křehčí. Postupně přeléváme výpekem a dalším pivem. Po 
dvou hodinách maso odkryjeme a pečeme ještě alespoň 30 minut na stejnou teplotu. Výpek 
s cibulí můžeme nechat jen tak, nebo ho ponorným mixérem můžeme rozmixovat.  
 

    
Vychází v nákladu 350 výtisků,    
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