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V sobotu 8. května hostil Benešov u Semil 28. benešovský 
duatlon. Závod v kombinaci přespolního běhu a horské 
cyklistiky byl zařazen do Libereckého poháru 2010 
v triatlonu. Závodníky čekalo téměř ideální počasí, které 
dalo zapomenout předchozím dešťům. 
Na startu se ve sportovním areálu sešlo téměř padesát 
závodníků, které čekaly tratě v okolí Benešova u Semil (mj. 
na svahu vrchu Benešov, 564 m n. m.). 

                                                     Pokračování na str. 2 
 
 
 
 
 
 

V tomto čísle BN najdete: 
 28. benešovský ...  

 Plánované akce 

 Pozvánky 

 Zprávy ze školy 

 Ohlédnutí SDH 
 
 

Příští číslo BN vyjde  
30. září 2010 

 
*** 

Uzávěrka 

20. září 2010 
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Účast 49 závodníků představuje rekordní zápis v novodobé terénní historii závodu. Mezi 
startujícími dominoval přední reprezentant ČR Jan Kubíček (Start TT Karlovy Vary). 

Favorit potvrdil papírové předpoklady a zvítězil časem 1:22:15 hodin. Jeho vítězství 
napomohla mj. chyba jeho největšího soupeře, který si zapomněl do depa připravit 
cyklistické tretry a ztratil tak drahocenný čas cestou na blízké parkoviště automobilů v rámci 
závodu. Ani heroický výkon Pavla Jindry nestačil na lepší, neţ druhé místo. Bronzový 
stupínek v rámci hlavního závodu obsadil jablonecký Michal Francke v čase 1:27:37 hodin. 
Vítězem kategorie veteránů (tzn. muţi 40 let a starší) se stal Jaroslav Tuţ. Mezi startujícími 
v hlavním závodu se neztratili ani domácí závodníci TJ Benešov u Semil Láďa Matura a 
Jirka Lukeš, kteří obsadili šesté, resp. sedmé místo. Na zkrácené trati zvítězil dorostenec 
Michal Bartůněk (TJ Biţuterie Jablonec), nejrychlejší ţenou byla jablonecká Lucie 
Vavrušková, mezi ţáky zvítězil Petr Míka, také z Jablonce nad Nisou. 

Duatlonový závod byl zároveň vyvrcholením soutěţe v Benešovské kombinaci, která 
zahrnuje také Benešovskou 8 a Benešovskou 15. Zaslouţeným vítězem se stal Aleš Máslo 
(Aminostar), nejvšestrannějším veteránem byl Pavel Veselý (HSK Rokytnice nad Jizerou), 
dalšími vítězi byla mezi ţenami Eva Martinová (Sokol Valteřice) a domácí dorostenec (nebo 
spíše ţák) Ondra Lukeš (TJ Benešov u Semil). 

Hlavním partnerem závodu je vedle pořadatelské Tělovýchovné jednoty Benešov u Semil 
společnost Aminostar, výrobce potravinových doplňků a sportovní výţivy, která přispěla 
vítězům jednotlivých kategorií hodnotnými cenami ze svého sortimentu. Podrobné 
informace o závodě, včetně výsledků a fotografií, jsou zveřejněny na adrese 
www.benesovusemil.cz. 
                                                                                                 Jiří Lukeš, TJ Benešov u Semil 

 
 

3. – 17. 7. Dětský stanový tábor Krčkovice 
2. – 5. 7. Cyklo zájezd - Slovácko 
5. 7.  Pouťové oslavy s hudbou a tancem a vzpomínkový akt u pomníku mistra 

Jana Husa 
24. 7.  XII. ročník pouťového turnaje v minikopané 
1. 8.   Letní lyţařovo trápení  
4. 9.  O pohár Boba a Bobka 
5. 9.  Dětské sportovní odpoledne 
9. – 19. 9.  Cyklozájezd jiţní Francie – Provence 
28. 9.  Svatováclavské posezení 
  Poznávací zájezd – Jizerské hory 
 
                 

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 
A ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ 

 
Věra Hamáčková  11. 7.  70 let 
Marta Kovářová  14. 7.  70 let 
Josef Hubař   12. 8.  91 let 
Zdeňka Bařinková  28. 8.   70 let 
Růţena Jirmásková  28. 8.   81let 
Františka Jiráková  31. 8.  89 let 
 
 
 

 
 
 

Slovo starosty 
Váţení čtenáři Benešovských 
novin, přichází doba letních 
dovolených a prázdnin. 
Relaxujte tak, jak to máte rádi 
– pasivně u moře či aktivně 
třeba na kole. Přeji Vám 
příjemné proţití letních dnů a 
šťastný návrat domů. 
  Dalibor Lampa,   
                       starosta obce 
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Sokol Benešov u Semil pořádá v sobotu 24. července 2010 jiţ  
12. ročník tradičního pouťového turnaje v minikopané 

  Místo konání: sportovní areál Sokola Benešov 
  Zahájení: 8.30 – 9.00 hod. losování, v 9.00 hod. zahájení turnaje 
  Startovné: 300,- Kč za celé druţstvo – bude pouţito na ceny a občerstvení 
  Pořadatelé: Ing. Jan Martinec tel. 737 212 711, Josef Hádek 431 621 847 
 Přihlášky: písemně se zaplacením startovného a soupiskou hráčů včetně 
        označení kapitána druţstva – nejpozději do středy 21. 7. 2010  
        u kteréhokoliv uvedeného pořadatele. 
 

Technická ustanovení: 
a) hraje se podle pravidel malé kopané 
b) rozhodčího deleguje poraţené druţstvo, rozhodčí má vţdy pravdu, můţe vylučovat 

obdobně jako v hokeji (na 1-2 minuty) 
c) počet hráčů je 4 v poli a 1 brankář 
d) systém soutěţe bude určen podle počtu přihlášených druţstev 
e) střídání hráčů se neomezuje – hráči musí být na soupisce 
f) za 1. - 3. místo budou věcné ceny 
g) případné protesty s poplatkem 100,-Kč, o protestu rozhoduje hlasování kapitánů 

druţstev 
h) kaţdý startuje na vlastní nebezpečí 
i) pro omezení moţných zranění se nehraje s ostrými tvrdými špunty na kopačkách 

 

Na sportovní zápolení se těší pořadatelé ze Sokola Benešov u Semil! 

 
                                                                          
 

 
 

Sokol Benešov a TJ Benešov u Semil Vás tímto zvou na jiţ tradiční  
11. ročník extrémního běhu na Zlaté návrší 2010 – Letní lyţařovo trápení 

Datum: neděle 1. srpna 2010, start v 9.00 hod 
Start: hromadný na hřišti TJ Benešov u Semil,  

startovné 50,- 
Cíl: mohyla Hanče a Vrbaty na Zlatém návrší 

Trasa: trasu si kaţdý volí sám, důleţitá je předstartovní příprava nad mapou a zvolení 
optimální trasy, nejkratší není vţdy nejrychlejší, důleţitý je celkový čas běhu 

Tato akce je jen pro tvrďáky! 
Délka běhu je cca 30 km, náročnost na úrovni maratónu 

Občerstvovací stanice jsou po cestě  
Zpětný odvoz zajištěn 

Vhodný je také osobní doprovod na horském kole 
Bliţší Info – Jan Martinec 737 212 711 nebo Roman Lukeš 777 217 237 nebo 

www.benesovusemil.cz 
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Dětské sportovní odpoledne 
Po vzoru jarního dětského dne přichází 
Tělovýchovná jednota Benešov s novou 
nabídkou pro děti. A protoţe je to akce 
pořádaná sportovci, půjde zde především o 
aktivní pohyb.   
Na první zářijovou neděli 5. 9. 2010 
připravujeme dětské sportovní odpoledne. 
Bude se jednat o odpoledne vyplněné 
soutěţemi ve sportovním areálu v hořením 
Benešově. Děti si budou moci vyzkoušet 
různé atletické disciplíny a zazávodit si po 
vzoru atletického víceboje. Začátek je ve 
13.30 hod. Pro děti jsou připraveny tyto 
disciplíny: sprint, skok, hod a běh. Zúčastnit 
se mohou děti před i školního věku  
(nejstarší 9.třída). Hned na začátku školního 
roku tak budou moci zúročit prázdniny 
strávené v pohybu a vybít přebytečnou 
energii, která by jim ve školních lavicích 
mohla překáţet. Nebude chybět občerstvení 
pro děti i rodiče, sportovní zápolení bude 
provázet reprodukovaná hudba a nejlepší 
atleti (resp. všichni) budou po zásluze 
odměněni drobnými cenami a sladkostmi. 
Na setkání s malými a mladými sportovci i 
jejich rodiči se těší TJ Benešov. Uvítáme 
samozřejmě i diváky a dobrovolné 
pořadatele. 
 

Benešovský běžecký podzim v říjnu 
Sport v Benešově u Semil se v podzimním období nese ve znamení tradičních běţeckých 
závodů v rámci neoficiálního tzv. Benešovského běţeckého podzimu. Jeho součástí jsou 
přespolní běh Benešovská osmička a následující Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím. 
Benešovská osmička je připravena na sobotu 2. října 2010. Začátek závodu je připraven 
tradičně na 13,30 hodin, kdy odstartují dětské a ţákovské kategorie na tratích od 50 do 1500 
metrů. Start hlavního závodu dospělých a dorostu na 2500 a 8000 metrů je na programu          
v 15 hodin. 38. ročník tradičního přespoláku je v roce 2010 poprvé součástí nového seriálu 
Xpower Cupu.  Seriál zaloţený společností Aminostar sdruţuje vybrané regionální běţecké 
závody a je zaměřený na dospělé kategorie. Benešovká osmička se dostala do vybrané 
společnosti závodů jako Lesní běh Kalichem (květen), Popelka (červen), Jilemnice – Ţalý 
(září), Benešovská osmička (říjen) a na závěr Janovská 11. Bliţší informace jsou uvedeny na 
stránkách www.xpowercup.cz.  
Týden po přespolním běhu, v sobotu 9. října 2010, přijde čas na 23. ročník Benešovského 
maratónu a půlmaratónu Pojizeřím. Jeho součástí je jiţ třetím rokem běh na půlmaratónskou 
vzdálenost. Benešovský závod si jiţ vybudoval stabilní místo v kalendáři republikových závod, 
o čemţ svědčí bezmála 130 běţců v roce 2009. Věříme, ţe nárůst počtu účastníků bude 
pokračovat a lépe se zúročí práce všech dobrovolných pořadatelů v čele s ředitelem závodu 
Jardou Pikorou.  Hromadný start závodu proběhne v 11,15 hodin. 
Rádi bychom Vás tímto pozvali na oba benešovské běţecké závody, ať jiţ v roli diváků, 
dobrovolných pořadatelů, závodníků nebo rodičů.                      -jpl- 

                                                                          
 

 

TJ Sokol Benešov u Semil ve spolupráci 
s Obecním úřadem v Benešově u Semil 

 
pořádá 

 
Pouťové oslavy s hudbou a tancem 

v restauraci Slunce v hořením Benešově 
 

a 
 

vzpomínkový akt u pomníku mistra Jana 
Husa u hřbitova v Benešově u Semil 

 
v  pondělí 5. července 2010 od 16 hodin  

u pomníku mistra Jana Husa 
 
Program:  
- od 16 hodin krátké vzpomínkové 
vystoupení farářky paní Lady Kocourkové 
s hudbou v podání kapely Semilská 11 
- od 17 hodin k tanci a poslechu hraje 
Semilská 11 v restauraci Slunce v hořením 
Benešově u Semil  
 

 
Srdečně zveme všechny spoluobčany  

a příznivce dechové hudby,  
pěkných písniček a tance! 

 
 

                 

http://www.xpowercup.cz/
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Výtvarná soutěž 
Požární ochrana očima dětí 

Kaţdý rok se děti MŠ a ZŠ 
v Benešově účastní soutěţe Požární 
ochrana očima dětí. I letos rok 
dosáhly pěkného umístění.  
Okresní kolo:  
MŠ:  1. místo - Šárka Matěchová  
           2. místo - Jitka Mitro Ondová  
           3. místo - Karel Janata  
ZŠ: 1.místo - Michaela Medková a    
                         Eva Nováková  
 
Do krajského kola, které se konalo 
v Jablonci nad Nisou, postoupily dvě 
děti základní školy:  
1. místo - Michaela Medková         
(2. ročník)  
2. místo - Daniel Rypl (2. ročník)  
Kromě pěkných cen si děti přivezly i 
hezké záţitky, které je při předávání 
cen doprovázely.  
                                  Jana  Zajícová 

Sychrov 
Ve středu dne 16. června jsme s celou školou 

navštívili zámek Sychrov. Jelo 26 ţáků a tři učitelky. 
Bylo nádherné počasí. Modrá obloha, zlaté sluníčko a 
k tomu dokonalá viditelnost.  

Na zámku nás čekal princ Viliem, který slíbil, ţe 
nám ukáţe „svůj zámek“. Nejen to, ale i místa, kam se 
jinak běţný návštěvník nedostane. Viděli jsme 
nádherné komnaty, zámecké divadlo s vystoupením 
klauna – kouzelníka, sklepení, kde plavaly sladkovodní 
ryby ve velikých akvariích. Ve starých stájích byly 
vystaveny nejznámější pohádkové princezny. Draci 
pouštěli hrůzu na děti, na stěnách visely jejich hlavy. 
Děti si nakoupily dárky, nanuky a jiné dobroty a všichni 
jsme odjeli do Drábských světniček. Borový les 
nádherně voněl pryskyřicí. Vystoupali jsme s paní 
učitelkou Lampovou po skupinách na skály. Viděli jsme 
Ralsko, Bezděz, Ještěd, České středohoří…  
Nakonec jsme si obrousili na památku kamínky do 
geometrických tvarů. Paní učitelka nám vyprávěla o 
tom, ţe zde v roce 1927 došlo k velikým sesuvům 
půdy. Výlet byl pestrý a všem se moc líbil.  
       Za všechny děti napsali ţáci 4. ročníku 

Sportujeme dobře a rádi!  
 
Letos poprvé se naše škola zúčastnila soutěţe v atletickém trojboji, jehoţ okrskové kolo 

se konalo 3. 6. v Semilech. Kromě naší školy zde byly základní školy z Lomnice nad Popelkou, 
Libštátu, Košťálova, Slané, Loukova a Semil.  

 
V disciplínách běh na 50 m, skok do dálky a hod kriketovým míčkem soutěţily tyto naše děti:  
1. ročník – Štěpán Livar, Kryštof Bachtík, Tereza Seidlová  
2. ročník – Michaela Medková, Eva Nováková, Michal Vosmík, Matěj Špiroch, Ondřej Skalský  
3. ročník – Jan Antony, Vanda Zázvorková, Kateřina Seidlová, Amálka Reichlová  
4. ročník – Vít Valeš, Alexandra Reichlová, Šárka Hloušková, Barbora Bísová  

 
Kaţdý výkon se bodově ohodnotil a jejich součet určil pořadí. Do okresního kola postupovali 
první čtyři závodníci a od nás se to podařilo Štěpánu Livarovi, Michalu Vosmíkovi, Evě 
Novákové, Vandě Zázvorkové a Vítu Valešovi.  
     Okresní kolo proběhlo 10. 6. v Turnově a opět se naše děti neztratily.  
Štěpán Livar - 7. místo, Michal Vosmík – 8. místo, Eva Nováková – 12. místo, Vanda 
Zázvorková – 5. místo a Vít Valeš – 4. místo a postup do krajského kola.  
     Krajské kolo se uskutečnilo 17. 6. opět v Turnově. V konkurenci dětí z celého Liberecka 
vybojoval Vítek Valeš vynikající 6. místo!!!  
 

GRATULUJI A SPORTU ZDAR!!!                              Jitka Lampová, učitelka 
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Váţení spoluobčané, 
 

poslední dubnový den, jak jinak neţ tradičním pálením čarodějnic, začala v našem areálu 
Podolí letošní letní sezóna. Myslím si, ţe začátek nemohl dopadnout lépe. Na tuto akci se přišlo 
podívat bezmála 300 lidí, na které čekal bohatý kulturní program. Velký úspěch a potlesk si 
zaslouţili naše děti, ţeny i muţi, kteří nás pobavili svým legračním vystoupením. Pro 
návštěvníky bylo připraveno malé překvapení v podobě vypouštění balónků štěstí, coţ mělo 
velký ohlas hlavně u dětí. Nesměl chybět ani velkolepý ohňostroj. Dále zde byla moţnost 
ochutnat „Benešovské 
Sejkory“. 
O měsíc později se 
v Podolí uskutečnila 
hasičská soutěţ pro 
dospělé „Pojizerská liga“. 
Sjelo se zde mnoho 
hasičských druţstev, na 
které čekaly velmi pěkné 
ceny. Naše ţeny nás mile 
překvapily a postavily se 
na nejvyšší moţnou 
příčku, za coţ jim 
děkujeme. Ani muţi 
nedopadli špatně, obsadili 
9. místo. 
Velmi pěkný a slunečný 
druhý víkend v červnu 
náš spolek navštívil 
Ţeleznobrodský jarmark, 
kde lidé měli opět moţnost zakoupení „Benešovských Sejkor“ v našem „zeleném stánku“. Ţízeň 
zde mohli uhasit novinkou od Staropramenu, pivem 11.  
Kdo nemohl na jarmark přijít nebo se mu u nás líbilo, můţe se zastavit na Semilské pouti, kde 
nás jistě najde. Tato pouť vychází na poslední červnový víkend. 
Další plánovaná akce, a to Beseda s dětmi s ukázkou hasičské techniky, se uskuteční 25. 6. 
2010 v areálu Podolí. Zde proběhne dopolední program s poděkováním  a oceněním za výkresy 
na téma Požární ochrana očima dětí. 
Naši mladí hasiči se také účastní soutěţí a nezahálí. V seriálu Soptíkův pohár se děti zatím 
umístily celkově na 4. místě. Tyto soutěţe proběhly v Košťálově s 5. místem, v Jablonci nad 
Jizerou, kde se umístily na krásném 2. místě,  v Bozkově obsadily 11. příčku a v Bítouchově 
byly 7. Další kolo této soutěţe připadá aţ na podzimní měsíce. Tak jim přejeme i nadále mnoho 
úspěchů. 
Jak jsem v minulém čísle sliboval, upřesňuji informace o podzimním výletu do vinného sklípku. 
Tato akce proběhne 9. 10. 2010. Odjezd z Benešova je plánován na 7.15 hodin. Autobus bude 
vyjíţdět z Benešova od hasičky a dále zastavovat na autobusových zastávkách směr Semily. 
Cestou do sklípku, abychom měli větší ţízeň, se zastavíme v jeskyni Macocha. Dále se 
přemístíme do vinného sklípku U Vrbů v Hustopečích. Zde je neomezená konzumace 
vybraného vína a bohaté občerstvení v podobě teplé večeře a obloţených mís. Cena zájezdu 
pro nečlena SDH Benešov je 780,- Kč a pro člena 400,- Kč. 
Všem přeji krásné proţití prázdnin a dovolených.     Pavel Bachtík, SDH 
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Závěr ke snaze o snížení počtu zastupitelů 
 
Na zastupitelstvu 24.6. jsem se dozvěděl, ţe diskuze 
k tomuto tématu proběhla. Namítl jsem, ţe mi nikdo 
na moje otázky neodpověděl, ani na facebooku, ani 
jinak. Bylo mi sděleno, ţe nikdo nic nevěděl a nečetl. 
To je divné, protoţe 250 výtisků odešlo s BN z pošty a 
na fcebooku bylo asi 250 návštěv.  
Část svých argumentů z reakce na články                   
v posledních BN jsem tedy na místě přečetl, ale s 
jejich vyvracením se celkem nikdo nezabýval.  
Např. 400 000 úspor by se prý mělo ještě přepočítat a 
zastupitelé si přeci mohou sníţit platy aţ na nulu. Ţe 
zákon předpokládá menší počet zastupitelů je sice 
dobré, ale v některých obcích prý uţ také chtějí 
zvyšovat (Rovensko p. Troskami) atd. Na diskuzi 
nebyl čas a v hlasování byli všichni pro patnáctičlenné 
zastupitelstvo.  
Těším se, ţe nějaké jasné argumenty teprve přijdou. 
Facebooková stránka se jmenuje Benešovský dialog 
a BN doufám někdo ze zastupitelů čte. Přidal bych 
ještě jednu myšlenku. Kontrolní výbor při 
zastupitelstvu v benešovském pojetí je výsměch 
demokracii a to by mohla být příčina problémů.       
                                                              Mirek Matěcha 
 

 
Nemocnice v Semilech – omezení provozu v době letních prázdnin 

 
  PRACOVIŠTĚ    UZAVŘENO 
 
Lůţková  Koţní     21. 8. - 5. 9. 2010 
oddělení Ortopedie    31. 7. -16. 8. 2010 
 
Ambulance Bolesti    červenec a srpen 2010 - ordinace pouze v 
úterý 
  Cévní MUDr. Karadzos  červenec a srpen 2010 
   MUDr. Krtička  5. - 11. 7. a 17. - 31. 8. 2010 
  Ostatní chirurgické poradny v červenci a srpnu 2010  

pouze po předchozí domluvě s lékařem 
  Diabetologická poradna  29. 6. - 9. 7.,16. - 27. 8. 2010 
  Gastroenterologická poradna 7. - 8. 7. 2010 
  Kardiologická poradna  pouze pro zvané pacienty 
  Koţní, nemocnice Semily  21. 8. - 5. 9. 2010 
  Koţní, poliklinika Semily  do 31. 8. 2010 
  Koţní, poliklinika Lomnice n.Pop.do 31. 8. 2010, otevřeno 14. 7. 
  ORL     30. 7. – 22. 8. 2010 
  Ortopedická     31. 7. - 16. 8. 2010 (vč. dětských kyčlí) 
  Plícní     1. - 11. a 16. - 29. 8. 2010 
  Revmatologická poradna  červenec a srpen 2010 
 

Slavnostní křest knihy  
 

SEMILY – příroda, okolí, 
město, historie, současnost 

 
se uskutečnil dne 22. června 

 
Kniha byla pokřtěna vodou z Jizery 
a jiţ ten den byl o ni velký zájem. 
V současné době je k zakoupení 
v obou semilských knihkupectvích, 
v informačním centru, v knihovně   
i v archivu.  
 
Autoři Miroslav Prokeš, Miloš 
Plachta a Jaroslav Vávra vyslovili 
naději, ţe kniha nebude jen tak na 
prolistování, ale ţe bude moţné se 
k ní stále vracet a znovu se 
začítat.  
 
Neváhejte, cena je příjemná, fotky 
krásné a kniha určitě patří do 
kaţdé knihovničky přítele města 
Semily.  
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Ingredience 

korpus: 6 vajec, 140 g cukru krupice, 80 g hladké mouky 

krém: 200 g vanilmixu, 250 g másla, cukr podle chuti (3-4 lţíce),  

500 ml vody, 5 lţic rumu 
dále: višňový gel, kokos  
Postup 

Upečeme roládu a necháme vychladnout. Připravíme vanilmixový krém. 

Vychladlou roládu potřeme krémem a na okraj naneseme lţící višňový gel. Pevně smotáme a 

dáme ztuhnout do ledničky. Pak potřeme roládu i zvenku a obalíme v kokosu. 
Nakonec zbylým krémem dozdobíme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Ingredience 

sůl, plnotučná hořčice - 1 lţička,  
suché červené víno,  
česnek - 1 strouţek,  
vepřová krkovice - 150 g  

 
Postup 
V misce rozmícháme vrchovatou lţičku 
hořčice s červeným vínem, tak aby 
vznikla řidší kaše, přidáme prolisovaný 
strouţek česneku a ještě promícháme. 
 
Plátek krkovice omyjeme, osušíme a klouby 
prstů lehce naklepeme. Osolíme a vloţíme 
do marinády, kterou důkladně rozetřeme po 
celém povrchu masa.  
 
V chladu necháme marinovat alespoň 
hodinu, ale lépe déle.  
 
Maso vyjmeme z marinády a vloţíme na 
mříţku grilu, během grilovaní krkovici 
otáčíme a potíráme zbylou marinádou.  
Grilovanou marinovanou krkovici podáváme 
s chlebem a zeleninou. 

 
Ingredience 

vepřové maso - 200 g, houska - 1 ks, 
hladká mouka - 1 lţička, mletý černý pepř, 
cibule - 1 ks, mléko - 4 lţíce, mletá sladká 
paprika, rajčatový protlak - 1 lţička, sýr 
eidam - 120 g, vejce - 1 ks, sůl, rybí filé - 
120 g, hladká mouka, vejce, strouhanka, 
olej na smaţení 

Postup 
Vepřové maso, sýr a rybí filé semeleme. 
Housku nakrájíme na kostičky a namočíme je 
v mléce. Cibuli oloupeme a nasekáme 
najemno. 
Do semletého masa přidáme rozmočenou 
housku, rajčatový protlak, cibuli, hladkou 
mouku a podle chuti směs okořeníme solí, 
pepřem a paprikou. Směs vymícháme v těsto. 
Masovou hmotu rozdělíme na díly, ze kterých 
tvarujeme oválné placičky. 
Připravíme si trojobal a řízečky jednotlivě 
obalujeme v trojobalu. Orlické mleté řízky 
smaţíme zvolna z obou stran do zlatočervené 
barvy. 
Orlické mleté řízky podáváme s brambory, 
bramborovou kaší nebo hranolky. Můţeme je 
doplnit omáčkami a zeleninovými saláty. 

Vychází v nákladu 350 výtisků, 
Benešovské noviny v pdf verzi na www.benesovusemil.cz 

              e-mail: benesovus@seznam.cz, za redakci KKS .o) 


