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Postup Jizeránku z „Turnovského Štěku“ (21. 3.) do Jablonce n. N. (12. 4.)
Letošního „Štěku“ se zúčastnilo v Městském divadle Turnov 10 souborů: tři z turnovské ZUŠ
(Dráčci – O zoubkách, Kámoš drámoš – Husiti, Bezevšeho – Líza), dále Šesťáci ZŠ Libštát
(Zlý sen), Rohlík ZŠ Rovensko (Jak se léčí princezny), dva soubory Dramatického kroužku
ZŠ 28. října Turnov (Ošklivé kačátko, Zvířátka a loupežníci), Dramatický kroužek při ZŠ a MŠ
Kořenov (O pokažené válce), KUKI – KUKI ZUŠ Železný Brod (Horhádky) a Jizeránek ZŠ a
MŠ Benešov u Semil, divadelníci z nejmenší školy. Jizeránek, jenž se zúčastnil soutěže již
potřetí, odstranil některé chyby z minulosti a představil se s hrou Markéty Chmelové v úpravě
J. Vávry O Břetislavovi a Jitce aneb Jak si ukrást nevěstu.
Poučené publikum – herci jiných souborů a další návštěvníci – se často smálo, a to byl dobrý
signál. Porota ocenila náš výkon nejen postupem do Jablonce, ale též diplomem „Za volbu
pověsti jako předlohy a čistotu dramatického klíče“, což byl skvělý úspěch. V Jablonci nad
Nisou jsme rovněž hráli solidní divadlo, „všichni si to užili“, zhlédli jsme kvalitní divadla. Kromě
nás, dětí z nejmenší školy, se tu představily soubory z Turnova (oba ze ZUŠ), Železného
Brodu (ZUŠ), Kořenova (ZŠ), Jablonce nad Nisou (DDM Vikýř), Liberce (3 soubory – 2 ze
ZUŠ a 1 ze ZŠ), Bohosudova (2) a Rychnova u Jablonce n. Nisou (TS Magdalena, o. s.).
Divadlo spojuje lidi. Úspěch by nebyl možný bez pomoci Mgr. Jitky Lampové (organizace dětí
a příprava rekvizit), Mgr. Ilji Kulichové (pohybová příprava, pomoc při dramatické přípravě hry
a přípravě dětí na soutěži) a Jany Zajícové (výroba kulis). Velmi si vážíme pomoci rodičů: Paní
Jana Janatová nám ušila kvalitní kostýmy a paní Lenka Mifková s námi obětavě jela místo
paní učitelka J. Lampové a všestranně se starala o děti, s nimiž se vracela autobusem zpět.
Mimořádnou pochvalu si zaslouží všichni herci: Michal Vosmík (Břetislav), Ondřej Skalský
(Oldřich), Daniel Rypl (1. družiník), Vilém Polma, Matěj Špiroch (v Jablonci 1. družiník), Jan
Jakub Celler, Václav Svoboda, Štěpán Livar (družiníci), Eva Nováková (Jitka), Tereza Seidlová
(Božena), Klára Housová (abatyše v Turnově), Michaela Medková (abatyše v Jablonci), Šárka
Matěchová, Zdeňka Janatová, Natálie Bártová (řádové sestry), Anna Mifková (chůva vypravěčka) a Karel Janata (klíčník).

Anna Mifková opět postoupila do krajského kola!
Z šestičlenné výpravy využila plně svých schopností v okresním kole recitační soutěže (ZŠ
Dr. Fr. L. Riegra, 20. 3.), pouze Anna Mifková a postoupila z 2. místa do krajského kola v
Liberci (20. 4.). Michal Vosmík, Tereza Seidlová, Matěj Špiroch, Karel Janata a Ondřej Skalský
si však rovněž zaslouží pochvalu, i když neprodali vše, co uměli. Svázala je tréma. Celkem se
soutěže ve 4 kategoriích zúčastnilo 58 dětí z 9 škol, což je méně než v minulých letech.
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Krásný úspěch mateřské školy
Naše mateřská škola vybojovala 2. místo (z 9 družstev) na tradičním Sportovním dopoledni
pro mateřské školy ze Semil a okolí, což je velký úspěch (17. 4. ve Sportovním centru
Semily). Blahopřejeme proto úspěšným závodníkům: Martinu Bártovi, Anetě Dohnalové, Vítu
Hypšmanovi, Kateřině Litenové, Nelle Lukešové, Tereze Maškové, Dominiku Matěchovi,
Jakubu Reichlovi a Jakubu Vyskočilovi. Pochvalu si zaslouží rovněž učitelky MŠ, pí Radmila
Pikorová a pí Jitka Heřmanová, že je na soutěž dobře připravily.

Kalendárium akcí do konce školního roku
25. dubna (čt) – Slavnost slabikáře a třídní schůzky (14 - 14.30 hod., do 16.30 hod. třídní
schůzky), ZŠ
29. duben (po) – dopravní hřiště Košťálov, žáci 4. roč.
30. duben (út): program na Čarodějnice, začátek v 19 hod., areál SDH v Podolí, tance MŠ i ZŠ
7. května (út) – herna MŠ (Den matek), recitace básní, písně, tance
9. květen (čt) – divadlo na ZŠ Bodláka a Pampelišky (ZŠ), celá ZŠ, divadelníci sehrají pro děti
tamní školy dvě představení (O Břetislavovi a Jitce a Zlatý kolovrat), za pěkného počasí výlet na
Zebín a Tábor
15. květen (st) – Pythagoriáda, M. Vosmík, E. Nováková, D. Rypl, okr. kolo v Semilech (ZŠ)
16. května (čt) – Kutná Hora (odjezd v 6.30 hod., ZŠ)
20. května (po) – Pirátská pohádka (KC Golf, odjezd v 10.10 hod., ZŠ i MŠ, nevylučujeme
změnu termínu)
21. května (út) – spisovatel z Turnova od 9.30 hod., beseda, ZŠ
31. května (pá) – Jizeránek hraje 2 představení pro žáky semilských škol (aula GIO Semily, od
10 hod.), ZŠ
11. června (út) – 2. školní akademie (od 15 hod.), ZŠ i MŠ, tance, gymnastická cvičení, divadlo
v angličtině, rozloučení s předškoláky MŠ a s žáky žáky 5. roč. (třída)
13. června (čt) – výlet MŠ do Starých Hradů objednaným autobusem
14. června (pá) – Madagaskar (pro 3., 4. a 5. ročník, filmová komentovaná projekce v KC Golf)
V červnu chce MŠ ještě realizovat výlet do Dolánek na Dlaskův statek.
Setkání s SDH Benešov se uskuteční poslední týden v červnu (tradiční akce pro děti MŠ i ZŠ).
Mgr. J. Vávra, ředitel školy
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Začátek letošního roku příslušníci jednotky hasičů Benešova započali školením obsahujícím
bezpečnost práce u zásahu, výjezd jednotky při vyhlášení poplachu a zdravovědu, které se ujal
náš člen MUDr. Zdeněk Kučera. Členové jednotky si vyzkoušeli práci v dýchací technice,
kterou máme ve výbavě. Součástí školení bylo také zopakování obsluhy našich technických
prostředků.
Jednotka se následně v tomto čtvrtletí zúčastnila prověřovacího cvičení na požár nemocnice
Semily s následnou evakuací osob. Jako ostrý výjezd jednotku prověřila účast na požáru
bytového domu na sídlišti v Řekách. Tím bych chtěl zúčastněným členům jednotky poděkovat.
Nadále jednotka chystá parkový den zaměřený na jarní údržbu techniky a úklidu hasičské
zbrojnice.
S pozdravem velitel jednotky Petr Vlach.

Tak to si asi pomyslel každý z nás, když se oteplilo a po dlouhé zimě nám slunečné počasí opět
dovolí delší pobyt v přírodě. Jelikož se vegetace probouzí pozvolna a zvířata v přírodě mají
značný náskok v námluvách, vyvedou své mladé do nedostatečné a tím pádem pro ně
nevhodné travní krytiny. Chtěl bych proto požádat všechny návštěvníky přírody, kteří se
pohybují v našem krásném kraji, aby dodržovali několik zásad.
Mláďata budou v křoví, které ještě nebude mít listí, a proto to bude vypadat, jako když jsou
opuštěná. Bažanti a zpěvné ptactvo se nemá kam schovat. Nesahejte prosím na tato zvířata,
nejsou opuštěná, jejich rodiče pouze utekli, aby od mláďat odvedli vaši pozornost. Do hnízd
nesahejte a nechte ptáčky „jejich osudu“. Jejich rodiče vás sledují z povzdálí a přejí si
vychovávat své mladé. Nechoďte se psy bez vodítka, lehce by našli zalehlou zvěř, která sedící
na hnízdě je bez zeleného krytu bezbranná. Věřím, že vaše ohleduplnost a ochrana dopomůže
ke zdárnému vyvedení mláďat. Přeji mnoho hezkých zážitků v probouzející se přírodě.
za KŽP a MS Václav Špiroch
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V termínu od 21. do 24. 2. 2013 se konal v režii KČT Benešov lyžařský zájezd na Vysočinu. Po
týdnech chudých na sněhovou pokrývku na poslední chvíli napadl sníh, který dostatečně vykryl
naše požadavky. Za slunečného počasí vyrazili účastníci do stopy, která vedla až na ubytování
v Kuklíku. Jak s ubytováním, tak s volbou tras dle vlastního výběru v daném okruhu byla
spokojenost. Mírná denní nadílka dalšího sněhu nám umožnila projet na běžkách centrální
oblast Vysočiny včetně ski areálu v Novém Městě týden po mistrovství světa v biatlonu.
Prohlídka areálu opravdu stála za to.
Taktéž večerní kultura s harmonikou řidiče Josefa Šedivého byla příjemnou stránkou zájezdu.
Zbývá ještě otázka, kam příští rok a vydaří se…?
Jan Hubař

Už sám název napovídá, že jsme se po velkých útrapách na cestu dlouhou vydali. Tuto cestu
nám neposkytla žádná cestovní kancelář, jak by si každý myslel. K této cestě nás inspiroval náš
starosta hasičů Zdenda, který nám začal vyprávět sen, který se mu zdál.
Už ani nevím, jestli to bylo po přečkaném loňském konci světa, po Silvestru. Povídá: „Chlapi, to
mi nebudete věřit! Najednou jsem Vás viděl v pekle. Vůbec nevím, co jste všichni provedli, ale
najednou jsem Vás viděl v pekle. Všechno jako v barvách, oheň, kotle i samotnýho
pekelmajstra rohatýho, nejvyššího. Nevím, jestli těch piv před spaním nebylo trochu víc, ale
všechny tváře dopodrobna, jak Vás tady vidím. Říkal jsem si, co tady děláte a co to čte ten šéf
pekla, to je snad kniha hříchů. Po těle mě polil horký pot, který jsem měl naposled při nemoci,
kdy jsem měl čtyřicítky, no a vlastně ještě při nácviku na vystoupení. Honem! Co dělat? Jak těm
klukům pomoct, takhle to nemůže skončit! I když jsem školenej na ty nejhorší věci a oheň krotit
jako hasič umím, v tu chvíli babo raď. Ten pekelnej vřískot, oheň a nářek mi dodal odvahy a
začal jsem konat. Najednou jsem měl v ruce proudnici a cítím, jak se hadice plní vodou, nabral
jsem sílu a vyskočil z výklenku, odkud jsem všechno pozoroval.
Voda začala stříkat, co to šlo, čerti začali utíkat, jak ucítili proud vody, který všechno převracel,
a voda začala vítězit nad ohněm, živel proti živlu. Všude samá pára a barvy ohně se začaly
měnit na modrou a bílou. No pokračování to má, ale to by se prozradilo, jak to dopadlo.“
Tři měsíce jsme zhmotňovali ten Zdendův sen nácvikem a ta pekelná hudba nám zní ještě teď
v uších. Jak to dopadlo? Přijďte se podívat na Čarodějnice do podolského areálu. Nebojte se
špatných snů, ono to vždy dobře dopadne, když máte dobré kamarády…

Benešovské noviny

4

ÚNOR 2013

V květnu se opět v Benešově u Semil sejdou běžci a cyklisté. Na sobotu 4. května 2013 je připraven už 31. Benešovský MTB duatlon.
První ročník Benešovského duatlonu se konal v roce 1991, od roku 2004 se jezdí v terénní
podobě. Závod je otevřen pro všechny kategorie - žactvo, dorost, ženy, muže veterány a
příchozí. Jak vyplývá z názvu, jedná se o terénní podobu duatlonu, tedy kombinaci přespolního
běhu a horské cyklistiky.
Mezi vítězi našeho závodu figurují mj. medailisté z ME v duatlonu, vítězové českého poháru
Xterra, reprezentanti a medailisté v terénním triatlonu, kvadriatlonu či zimním triatlonu. Přes
nespornou sportovní úroveň zůstává závod i při nízké účasti akcí pro širokou sportující
veřejnost. Pro začátečníky z řad mužů a veteránů, kteří si chtějí vyzkoušet atmosféru
duatlonového závodu, je vypsána kategorie příchozích (na zkrácených tratích společně s
dorostem, žactvem a ženami).
Na závodníky čekají tratě na svahu stejnojmenného vrhu (564 m n. m.) o objemech 5 km (běh)
– 16 km (MTB) – 3 km (běh) pro muže a veterány, resp. 3 – 8 – 3 km pro ženy, dorost, žactvo a
příchozí. Start v místním sportovním areálu je připraven na 14 hodin. Prezentace účastníků
proběhne v místě startu od 12,30 hodin. Podrobné informace o závodě, jsou zveřejněny na
www.benesovusemil.cz.
Rádi bychom touto cestou pozvali všechny (nejen) benešovské závodníky, diváky i pomocníky,
kteří se mohou hlásit u J. Lukeše na tel. 739 611 493 nebo e-mailu lukes@benesovusemil.cz.
Vítáni jsou pomocníci na značení tratě, do areálu i na traťové kontroly. Nashledanou při
duatlonu se těší TJ Benešov u Semil.
Jiří Lukeš, TJ Benešov u S.
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Benešovský Bloudil 2013
KČT Benešov u Semil zastoupen CK Bambuča Vás srdečně zve na třetí ročník turisticko
dovednostní soutěže družstev pro mládež i dospělé. Benešovský Bloudil se uskuteční v sobotu
27. dubna 2013 v okolí Benešova u Semil. Start v 7.30 v kabinách TJ v Benešově u Semil. Více
informací na www.ck-bambuca.webnode.cz.

Po úspěšných dvou ročnících, kterých zúčastnilo několik desítek dětí, připravuje Tělovýchovná
jednota další ročník Dětského sportovního odpoledne. V neděli 19. května 2013 proběhne ve
sportovním areálu v hořením Benešově odpoledne vyplněné soutěžemi a sportem. Děti si
budou moci vyzkoušet různé atletické disciplíny a zazávodit si po vzoru atletického víceboje.
Začátek je připraven na 13,30 hodin. Pro děti budou opět připraveny atletické disciplíny jako
například sprint, skok, vrh a hod. Účastnit se mohou děti předškolního a školního věku až do 9.
třídy. Nebude chybět občerstvení pro děti i rodiče, všichni atleti budou po zásluze odměněni
drobnými cenami a sladkostmi.
Zváni jsou především benešovské děti a žáci místní školy, vítáni jsou samozřejmě i jejich
přespolní kamarádi a spolužáci. Věříme, že tímto byla založena nová tradice a bude se jednat o
pravidelnou akci jako doplněk tradičního dětského dne.
Na setkání s malými a mladými sportovci i jejich rodiče se těší TJ Benešov. Uvítáme
samozřejmě i diváky a dobrovolné pořadatele.
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Hasiči Benešov u Semil
pořádají tradiční

Pálení čarodějnic
v hasičském areálu v Podolí od 19:00 hodin

30. dubna 2013
- vystoupení dětí ze Základní školy Benešov u Semil
- taneční rej vynikajících umělkyň v představení "Tetky z Hoštic"
- živé vystoupení nadnárodních umělců "Kterak benešovští hasiči do ráje přišli "
- dětská diskotéka, ceny za nejkrásnější čarodějnice
- okolo deváté hodiny neočekávaná divadelní scénka
"Jak kouzla a čáry vítězí nad pravdou, lží a nenávistí! "
Bohaté občerstvení, sejkory, ohňostroj.
Vše bude, doufejme, připraveno! Děti v maskách odměna nemine!

Minirozhovor
tentokrát s Mírou Matěchou, tvůrcem hlavolamů a sudoku…

1. Vzpomínáš si na svůj první hlavolam, kolik ti asi bylo?
První hlavolam byl asi drátový - srdce na hrazdičce. Můj táta měl moc rád hlavolamy a tenhle
sám vyrobil v práci. V obchodech se před padesáti lety hlavolamy nezabývali.

2. Jaký úspěch mají tvé sešitky Sudoku-k?
Sešitků Sudoku-k (pro pokročilé nebo střední obtížnost) se od začátku do teď prodalo asi tak 12
miliónů. To asi úspěch je. Mám takové podnikání, u kterého se moc nehledá, jak by se člověk
zabavil. A tak jsem první sudoku vyplnil až jednou na dovolené, když už bylo sudoku tři roky
všude. Když jsme ho začali vydávat, vstupoval jsem na již obsazený trh.

3. Představil bys našim čtenářům nový logický hlavolam CUTS, který
vyrábíš?
Hlavolam Cuts je něco mezi sudoku a Rubikovou kostkou - nějak tak to píšeme na webových
stránkách - ale pan Rubik, by se té drzosti asi zasmál. V podstatě jde o vyplňování tabulky
barvami místo číslic. Barvy jsou obvykle 4 a tvary jsou základní možné. Pravidlo je jediné - aby
se barvy nestřetly. Tabulka je stejně jako u sudoku předvyplněná a úkolem je celou ji vyplnit. Na
ten princip s těmi barvami a tvary přišel můj odvěký kamarád Milan Havel (původně z vily u
Kolory 12) a já jsem tomu pak dal ten sudokový ráz. Dalším spolutvůrcem, bez kterého by
nebylo ani Sudoku pro pokročilé ani Cuts, je jistě Tomáš Martinec - taky Benešák.

4. Kde si můžeme nový hlavolam zakoupit nebo prohlédnout?
Cuts vyrábíme v nejrůznějších podobách - teď zrovna jsme spustili stránky cuts-cz.eu kde je
postupně všechny popíšeme. Cuts prodává pan Šádek v Semilech v elektře - kterému jsem
Cuts ukázal a on byl natolik nadšený, že to začal prodávat v elektře. Cuts si může každý koupit
u mě doma. Jinak se Cuts líbí hlavně dětem a my spoléháme hlavně na školní verzi s tabulí,
která je fakt povedená.

Děkuji za rozhovor.
Benešovské noviny
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Grilovaná krkovice
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
6 silnějších plátků krkovice s kostí (2cm vysoký), 2 lžičky najemno nastrouhaného zázvoru
(opravdu čerstvý, nedávejte mletý), 7stroužků česneku, 3 lžíce medu, 8 lžic kečupu (já dávám
jemně pálivý od hellmans), hrubá sůl, pepř, 2 lžíce sojové omáčky, 5 lžic olivového a 5 lžic
slunečnicového oleje, petržel a koriandr, 1-2 červené cibule
POSTUP PŘÍPRAVY
smícháme vše dohromady a naložíme maso a na to dáme nakrájenou cibuli na plátky... vždy
nechávám každé maso v marinádě naložené alespoň den a když si vzpomenu tak otočím.

Vepřové srdce na divoko
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
vepřové srdce, 5 žampionů, velká cibule nakrájená na drobno, 3 stroužky česneku prolisované,
l00g slaniny, koření na divočinu, kmín, hořčice, špetka skořice
POSTUP PŘÍPRAVY
Na slanině osmažíme do hněda cibulku, přidáme česnek, plátky žampionů a srdce na nudličky.
Okmínujeme, zasypeme vrchovatou lžičkou koření na divočinu a zprudka vše několik minut
orestujeme. Za občasného podlévání vodou dusíme asi dvě hodiny do změknutí masa.
Vydusíme na šťávu, přidáme lžičku hořčice, špetku skořice, zaprášíme moukou a dolijeme vodu
na požadované množství omáčky. Provaříme a případně dosolíme.

Rychlá polévka ze sladkokyselého zelí
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
sladkokyselé zelí 1 ks, brambory 4 ks, kousek špeku, sladké papriky 2 lžíce, česnek dle chuti,
uzeniny (dle chuti), sůl, trochu pepře, zakysaná smetana
POSTUP PŘÍPRAVY
Sladkokyselé zelí (ze sáčku nebo ze sklenice) dáme do kastrolu o objemu asi 2 l, zalijeme
vodou, přivedeme k varu. Ve stejnou dobu dáme vařit brambory pokrájené na malé kostičky.
Mezitím nakrájíme kousek špeku a osmažíme ho. Přidáme do polévky. Na vyškvařeném
omastku osmahneme sladkou papriku a přidáme k zelí. Do polévky ještě přidáme česnek,
salám, sůl, trochu pepře a nakonec uvařené brambory. Podáváme samotné nebo se zakysanou
smetanou.

Vychází v nákladu 350 výtisků,
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz
e-mail: strmisko@seznam.cz, za redakci KKS .o)
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