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Uvedená nabídka platí ve 2 594 družstevních prodejnách cOOP v ČR. 
Nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2013 nebo do vyprodání zásob. chyby v tisku vyhrazeny.

9,90

4,90

Vybíráme ze zářijové nabídky

budějovický
budvar, n.p.

Pardál
pivo světlé výčepní

0,5 l sklo
cena za 1 l • 13,80 Kč

doLcEZZa
Tyčinka s kokosovou

příchutí
100 g

cena za 100 g • 9,90 Kč

doLcEZZa
Perník – různé náplně

60 g
cena za 100 g • 8,17 Kč

6,90
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Milí čtenáři,

| 9 | dOmU svědČí 

slušivý KabáteK

| 26–27 | 
gRIlOváNí bez masa

| 29 | 
reKlamace zájezdu

| 21 | vratislav: 

barvité město na odře

| 25 | NeNí dRůbež 
jaKo drůbež

konečně jsme se dočkali a po nároč-
ném pracovním vypětí si většina z nás 
vychutnává dovolenkový režim. Ať už 
zůstáváte v české kotlině nebo vyrážíte 
za dobrodružnými cestami do zahraničí, 
určitě si užíváte zaslouženého odpočinku. 
Mnozí smrtelníci sice nemohou třiceti-
stupňovým vedrům na rodné hroudě přijít 
na chuť, ale vždycky se najde někdo, kdo 

počasí pomluví. Škarohlídy tedy nechá-
me stranou – vždyť už dávno se říká, že 
optimistům patří svět a pesimisté jsou jen 
diváci. My si prostě slunění na pláži a osvě-
žení kalorickou zmrzlinou vychutnáváme 
naplno! Kvůli každému vydání COOP Rád-
ce se navíc pořádně zapotíme, a proto nás 
rozžhavený teploměr nemůže překvapit. 
Věříme, že si z letošní dovolené přivezete 

pouze to nejlepší – tedy spoustu energie, 
dobré nálady a ze suvenýrů nejen koření 
do kuchyně. A pokud máte prázdninový 
oddych teprve před sebou, přejeme Vám 
šťastnou cestu a jako bonus přidáváme tip 
na výlety po Plzeňském kraji. 

A až se Vám zasteskne po rodné 
hroudě, pusťte se s chutí do čtení. 
Aktuální vydání COOP Rádce 
je opět plné dobrot s vůní domova. 

A kdoví, třeba Vám luštění 
křížovk y u vody přinese další 

inspiraci nejen do kuchyně!

apliKace do chytrých telefonů

„coop dobré recepty“
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U automobilu by vás měla zajímat 
nejenom barva a estetické hledisko. 
Podstatné jsou zejména jízdní vlast-
nosti – obsah motoru a garantovaná 
spotřeba vozu, úložný prostor a cel-
kové vnitřní uspořádání. důležitá je 
samozřejmě cena – ovšem ani ta by 
neměla být jediným vodítkem při kou-
pi nového vozu. zjistěte si, jak drahé 
jsou náhradní díly té které značky 
a zda máte v blízkosti autorizovaný 
servis. Případně se zajímejte o ceny 
servisu vašeho prodejce. můžete tak 
ušetřit nemalé sumy v dalších letech. 
Předváděcí jízda by měla být samo-
zřejmostí – auto si před koupí dobře 
osahejte a vyzkoušejte v různých 
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situacích, tedy nejenom ve městě, ale 
také na dálnici. 

řeKněte si o slevU
slevit z ceny můžete díky konku-

renčnímu boji – nebojte se porozhléd-
nout v okolí a porovnat různé nabídky, 
případně si o slevu přímo řekněte. lev-
něji vás také přijde předváděcí či vysta-
vený vůz. Pokud si necháte auto upravit 
tzv. na zakázku, zaplatíte více. máte-li 
pro kuráž uděláno, porovnejte nabídku 
v jiných členských státech eu. mnozí 
výrobci nabízejí v zahraničí výhodněj-
ší ceny! Negativem je však koupě dle 
jiného zákona a složitější vyřizování 
reklamace i případného servisu. 

ojetý vůz
PeČlIvě
prověřte

abyste eliminovali pozdější 
nepříjemná překvapení, při koupi 

ojetého vozidla se zaměřte na několik 
zásadních podmínek. Ne vždy lze totiž 
informacím od prodejce stoprocentně 
důvěřovat. stoprocentní zárukou ne-
jsou ani informace uvedené, respektive 
neuvedené, v servisní knížce. zkontro-
lujte vIN kód automobilu a jeho shodu 
s informacemi v technickém průkazu. 
také se vyplatí automobil před koupí 
prověřit pomocí kódů, které jsou uve-
dené na sklech i karoserii. díky tomuto 
kódu můžete zjistit, zda automobil 
nebyl bouraný a jaké změny na něm 
byly prováděny. 

bOURáNí
a Krádeže

Případné bourané auto snadno 
odhalí měřič síly laku. K dostání je např. 
na internetu a jeho cena je v porovnání 
se špatnou koupí velice nízká! další 
kontrolou by mělo být zjištění, zda 
vozidlo není evidováno jako odcizené. 
tuto informaci získáte např. na interne-
tových stránkách ministerstva vnitra. 
vozidlo identifikujete pomocí spz, čísla 
motoru, nebo vIN.

Bez auta je v dnešní době člověk 
jako bez ruky. Jak si ovšem zvolit 
čtyřkolového přítele tak, aby vám 
sloužil co nejdéle? Snažili jsme se 
pro vás vybrat klíčové okamžiky, 

které není radno podceňovat.

KupuJeMe
auto
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I N z e R c e

ve smlOUvě
je Každé slovo
důležité

ve smlouvě čtěte mezi řádky 
a nelitujte financí vložených do právní 
pomoci. mnohdy i nevinně vyhlížejí-
cí smlouva, která zdánlivě garantuje 
nebourané vozidlo, nemusí být zárukou 
při další reklamaci. Pozor na hraní se 
slůvky – nebouraný skelet karoserie 
ještě nemusí znamenat, že vůz nebyl 
poškozený v menším rozsahu. jestliže 
od vozidla požadujete určité jízdní 
vlastnosti, trvejte na jejich zavedení 
do smlouvy písemně. jedině tak se 
můžete v případě nespokojenosti účel-
ně bránit. Pokud prodejce v takovém 
případě nesouhlasí, měli byste si koupi 
rozmyslet.

Na leasINg
NebO úvěR?

byť by se mohly oba způsoby zdát 
shodné, opak je pravdou. zásadní 

podmínky financování a porovnejte 
konkurenční nabídky. zaměřte se 
nejenom na koncovou cenu kupova-
ného automobilu, ale také na další 
poplatky – za případnou změnu splátek 
i dřívější splacení. 

na co máte PRávO
jestliže už jste zakoupili vůz, u ně-

hož se dodatečně projevila skrytá vada, 
máte dle občanského zákoníku právo 
na přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
odpovídající povaze a rozsahu vady; 
jde-li o vadu, která činí věc neupotře-
bitelnou, máte též právo od smlou-
vy odstoupit. Právo na odstoupení 
od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže 
jej prodávající ujistil, že věc má určité 
vlastnosti, zejména vlastnosti kupují-
cím vymíněné, anebo že nemá žádné 
vady, a toto ujištění se ukáže nepravdi-
vým. dále můžete dle zákona uplatňo-
vat právo na náhradu nutných nákla-
dů, které vám vznikly. všechna tato 
práva můžete uplatnit do šesti měsíců 
od podpisu kupní smlouvy a také v co 
nejkratší době od zjištění těchto vad.

-luc-

na CO jeŠtě
dÁt POZOR?
 zkontrolujte stav karoserie a za-
měřte se na odlišné odstíny laku 
i případné odřeniny;
 všimněte si stavu laku v ohybech a v okolí těsnicích a ukončovacích lišt;
 zkontrolujte lícování jednotlivých dílů karoserie;
 zaměřte se na opotřebení interié-ru – čalounění, volantu i pedálů, to by mělo odpovídat najetým kilometrům;
 všímejte si i detailů, odstraňte ko-berce a gumové podložky, zjistíte, zda auto nebylo vytopené;
 vezměte auto na rampu a nechte si poradit od známých nebo nestran-ných mechaniků.

rozdíl tkví v tom, že v případě financo-
vání úvěrem se kupující stává majite-
lem auta ihned. U leasingu je tomu až 
v momentě uhrazení všech splátek. Při 
financování leasingem obsahují měsíč-
ní splátky i povinné ručení a havarijní 
připojištění. Není tedy možné uplatnit 
bonus řidiče za jízdu bez nehod. před 
podpisem smlouvy si dobře přečtěte 
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aby dlouho
vydržela

pokud chcete svou jablečnou úrodu 
uchovat co nejdéle, měli byste na to 
myslet už při sklizni. zkušení sadaři 
radí, že do svatého václava musejí být 
jablka očesaná. měla by být sklizena 
zralá a v žádném případě byste je ne-
měli trhat násilím a kroutivými pohyby. 
hrozí, že by se mohla stopka utrhnout 
a jablko by mohlo nahnít. Pro usklad-
nění vybírejte bezvadné ovoce, které 
netrpí žádnými chorobami. Ideální 
uskladnění jablek poskytnou přeprav-
ky, regály nebo ideálně lísky. jablka 
naskládejte do jedné řady – nikdy ne 
na sebe – stopkou vzhůru. vhodné jsou 
dobře větrané, chladné, čisté a suché 
prostory s optimální vlhkostí. ta by 
se dle odborníků měla pohybovat 
do 80 % – ovoce při ní nevadne, ale 
zároveň nehrozí riziko plísní a jiných 
chorob. zvýšit vlhkost sklepa můžete 
např. kropením podlahy.

jablka by měla být oddělena 
od ostatního uskladněného ovoce a ze-
leniny, snadno totiž načichnou okolními 
vůněmi. jestliže bojujete ve skladova-
cích prostorách s přílišným chladem, je 
vhodné zabalit jednotlivé plody do spe-
ciální polyetylenové fólie. samotný 

Málokteré ovoce je s českou 
přírodou tak spjaté jako prá-
vě jablka. přestože obchodní 
pulty přetékají nejrůznějšími 
druhy cizokrajných pochou-

tek, v našich jídelníčcích si 
jablko udrželo své místo. 

sklep či skladovací prostory byste měli 
před uskladněním jakékoliv zeleniny vy-
sířit a ideálně také vybílit. dále myslete 
na nezvané návštěvníky z řad hmyzu 
i hlodavců. alternativou ke klasickému 
sklepu může být uskladnění jablek 
na balkóně v polystyrenových krabicích. 
tehdy je vhodné jednotlivé plody zaba-
lit do papíru – to se ostatně vyplatí také 
v případě měkčích plodů. 

na sto způsobů
jablko rozhodně není nudným ovo-

cem. výborně chutná jen tak, ve stude-
né i teplé kuchyni, sladkých i slaných 
obměnách, ale nesmíme zapomenout 
ani na voňavé křížaly či vitaminovou 
bombu v podobě jablečného moštu. 
zdravou lahůdku představují i zavařená 
jablka, pánské osazenstvo jistě připo-
mene domácí calvados, tedy jableč-
nou pálenku. Nealkoholické osvěžení 
poskytne čerstvý jablečný mošt, v zimě 
zahřeje čaj z jablečných slupek. 

jablKa zavařená
byť by se zavařování jablek moh-

lo zdát jako věc rutinní, ani tady se 
fantazii meze nekladou. Kromě klasic-
kých rozčtvrcených jablíček se skořicí 
a hřebíčkem stojí za hřích také nastrou-
haná jablka s badyánem a vanilkou. 

ještě nedávno pak v kuchyních 
hospodyněk představovaly naprostou 
stálici jablečná povidla či džemy. ty 
můžete zavařovat buď samostatně, 
nebo v kombinaci s dalším ovocem 
a plody, jako jsou hrušky nebo šípky. 

jablKa PRO zdRaví
babské rady tvrdí, že jedno jablko 

denně zajistí pevné zdraví. to částečně 
potvrzují také celosvětové průzkumy. 
Podle mnohých odborníků mají jablka 
vysoký podíl antioxidantů, které se 
podílejí na odplavování škodlivin z or-
ganismu. jablka obsahují také vysoké 
množství minerálů, především vápník, 
draslík, fosfor, železo či hořčík, tedy 
látky nezbytné pro stavbu kostí, zdravé 
srdce i pevné nervy. mnohé výzkumy 
ukazují na pozitivní vliv jablek na trávi-
cí ústrojí, jejich konzumace napomáhá 
trávení a normalizuje střevní mikro-
flóru. díky vysokému obsahu pektinu 
jablka podporují střevní peristaltiku 
a vylučování toxinů z těla. 

populární odrůdyletní: Julia, Primula, James Grive Red, Mantet, Mio.
podzimní: Lord Lamborne červený, Prima, Alkmene, Diadém, Akane.Raně zimní: Spartan, Šampion, Angold. zimní: Bohemia, Golden Delicious, Jonagold, Rubín, Otava.

pozdně zimní: Topaz, Idared, Auralia, Gloster, Karmína, Jonalord.

Jablko
 Je Stále

in
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na drobenKu: 
|  300 g hladké mouky |  175 g třtinového 
cukru  |  200 g másla  |  špetka soli
na náplň:  |  450 g oloupaných najem-
no nakrájených jablek  |  50 g třtinového 
cukru  |  1 lžíce hladké mouky  |  1 lžička 
mleté skořice

troubu předehřejeme na 180 °c. 
mouku a cukr smícháme ve větší míse 
a postupně přidáváme máslo. třeme 
tak dlouho, dokud se směs nepodobá 
strouhance. jablka smícháme s cukrem, 
moukou a skořicí. zapékací mističky 
vymažeme máslem, do spodní části 
navrstvíme ovoce a přikryjeme vrstvou 
drobenky. pečeme zhruba 40 minut, 
dokud nezačne ovoce probublávat 
horní vrstvou. Podáváme s domácí 
šlehačkou nebo pudinkem.

|  225 g nasekané cibule   
|  900 g očištěných a najemno  
nakrájených jablek  |  110 g směsi rozinek 
a nasekaných datlí  |  15 g koriandru   
|  340 g krystalového cukru   
|  420 ml octa  |  sůl

všechny ingredience smícháme 
v hrnci, přivedeme k varu a mícháme, 
dokud se cukr úplně nerozpustí. vaříme 
zhruba 90 minut a průběžně promí-
cháváme, aby se chutney nepřilepilo. 
směsí plníme čisté sklenice, zavíčkuje-
me, obrátíme dnem vzhůru a necháme 
vychladnout. skladujeme na chladném 
a tmavém místě.

|  500 g vepřové pečeně   
|  2 střední zelená jablka  |  200 g pancetty 
nebo kvalitní slaniny  |  barevný pepř   
|  sůl  |  olivový olej

pečeni nakrájíme na plátky a lehce 
naklepeme, ideálně přes noc naložíme 
do olivového oleje a celého barevného 
pepře. poté tvoříme špíz z masa, očiš-
těného a na plátky nakrájeného jablka 
a slaniny. pečeme v troubě dozlatova. 
hodí se také na gril.

-drei-

italsKý špízs jablKy

jablKa
s drobenKou

jablečné

chutney
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My jsMe si postavili táborák.

A co dokážeš Ty?

Soutěž probíhá od 15. 9. do 15. 10. 2013.
Nejlepší výtvory budou zveřejněny

na webových stránkách www.coopclub.cz
a oceněny věcnými cenami.

Pošli nám fotografii svého výtvoru 
a můžeš vyhrát dárkový balíček firmy DRU 

nebo tetovací obtisky.

Co dokážeš postavit 
z trubiček Dolcezza? 

Počet trubiček na tvou stavbu není nijak omezen, 
můžeš použít libovolné množství a libovolnou 

kombinaci trubiček. Svůj výtvor vyfoť digitálním 
fotoaparátem a obrázek pošli na e-mailovou 

adresu redakce@coop.cz.

S O u t ě žS O u t ě ž S O u t ě ž S O u t ě ž S O u t ě ž S O u t ě ž



babsKé rady

jenže co to? na listech 
angreštu jsou nějaké 
rezavé skvrny, 
kopretiny jsou 
obalené mšicemi, 
kapustičky chroupá 
housenka. Kde jsou 
včera vysazené sa-
láty? Poslední loudal 
slimák prozrazuje, 
kdo má tu zlodějnu 
na svědomí. Nemusíte 
hned v návalu vzteku 
běžet do prodejny pro chemický 
přípravek. Naši předci si se škůdci 
uměli poradit, zkusme je tedy 
napodobit. 

mOlIce se
nerada myje 

Proti mšicím, molici skleníkové, 
obaleči hrachovému a padlí angreš- 
tovému lze použít postřik 
rostlin mýdlovou vodou. 
Na 50 dílů 

vody jeden díl 
mazlavého mýdla. 
z řepkového oleje, 
případně s kapkou 
olejnatého lecitinu 
a vody si můžete vyrobit 
další účinný postřik, kte-
rý škůdcům zalepí dýchací otvory 
a zahubí je. Proti plísni bramborové 
lze bojovat česnekovou, kopřivovou 
či cibulovou jíchou čili zákvasem. 
Na padlí můžete vyzkoušet jinou 
osvědčenou metodu, preventivní 
aplikaci postřiku z přesličky a vrati-
če. Kopřivový výluh není jen skvělé 
hnojivo, ale i dobrý lék pro rostliny 
zasažené moniliózou. 

rostliny
brání rostliny

Některé rostliny mají schopnost 
škůdce odpuzovat. Pokud je v hojné 
míře vysázíme mezi zeleninu nebo 
z nich vytvoříme hustou hradbu kolem 
záhonků, vniknutí škůdců samozřejmě 
zcela nezabráníme, ale rozhodně jejich 
stavy zredukujeme. bylinkový či aksa-
mitníkový lem kolem záhonů působí 
navíc hezky, aromatické bylinky příjem-

ně voní a uplatníme je jako 
koření i léčivé rostliny. 

 aksamitník odpuzuje 
molici skleníkovou 
od rajčat, hubí 

háďátka i řadu dalších 
škůdců, a navíc díky 
svým kořenovým 
výměškům brzdí růst 
plevelů; 
 mravence spo-

lehlivě zažene majorán-
ka, tymián a levandule;
 Kopr, šalvěj, tymián a máta 
odhání běláska zelného;
 Křenu se obloukem vyhýbá 

mandelinka bramborová; 
 lichořeřišnice větší působí 

proti napadení mšicemi;
 máta od návštěvy zeleninových 

záhonů odrazuje dřepčíky;  
 levandule nevoní především býlo-
žravým plošticím. 

slimáK je největší
nepřítel 

hlemýždi a slimáci byli 
odjakživa nepřáteli za-

hrádkářů. ale tak nějak 

jsme si s nimi dovedli 
poradit. v posledních 

letech se tu však zaby-
dlely velmi agresivní druhy, 

zejména rezavý plzák španělský, který 
dokáže spást za sezónu až 1 kilogram 
zelené potravy a naklást 10 tisíc vají-
ček! to už je opravdový nepřítel, který 
usiluje o to, aby se na záhonech neu-
rodilo nic. tady už jde soucit stranou. 

Někdo je sbírá a topí, jiný solí, další 
láká na pivo, piliny, kávovou sedlinu, 
ovesné vločky. není to příjemná práce, 
ale pokud nechceme kupovat jedo-
vaté granule, nic jiného nezbývá. Při 
současné invazi slimáků by rozhodně 
ježci nestačili. chutnají prý kachnám 
indickým běžcům, ale co potom s těmi-
to ptáky v zimě?

-koř-

Šťastlivci, kteří mají zahradu, 
potvrdí, že není nic krásnějšího 

než za letního rána vstoupit 
na sluncem zalitý posečený trávník 

a rozhlédnout se kolem. Růže 
kvetou, rybíz se červená, 
dýně se přes noc pořádně 

                     nafoukly. 
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fortel

v případě nátěru nových staveb je 
situace relativně jednoduchá. Při opra-
vách a oživení starší fasády je postup 
poněkud náročnější. jednoduchým 
natěračským operacím totiž předchází 
poměrně náročná příprava.

Především je nutno odstranit 
problémy a závady, na které nátěr 
nestačí. jedná se o zednické záležitos-
ti – praskliny, díry, otlučenou omítku 
apod. na opravu malých prasklin, děr či 
otlučenin nám stačí trochu malty, tmel 
nebo kousky desky ze sádrové lepenky.

Pro fasádní nátěry je zásadní, aby 
veškerý materiál použitý na opravy 
fasády byl řádně vyzrálý. většinou je 
doporučena doba zrání 3 – 4 týdny, 
pak teprve můžeme sáhnout po štětce 
nebo válečku. 

jaKou baRvU
volit?

Nabídka barev je velice pestrá jak 
co do typu, tak co do odstínové palety. 
platí zde obecná zásada: čím delší je 
požadovaná životnost a vyšší náklady 

Šaty dělají člověka – chrání ho před chladem, větrem, deštěm i vlhkem a dokreslují 
jeho osobnost. u stavby tuto funkci do značné míry přebírá fasádní barva, která 

dává domu vzhled, dokončuje jej esteticky. Současně plní řadu ochranných funkcí.

navých starších nátěrů. K očištění lze 
využít i tlakovou vodu.
 fasáda je porézní materiál, takže 
první operací je penetrace, kterou pro-
vádíme štětkou, neboť se do podkladu 
snáze zapracuje. Po zaschnutí (tj. nejlé-
pe druhý den) se provede první nátěr 
vlastní fasádní barvou. Pracujeme s vá-
lečkem, jen na zcela nepřístupná místa 
použijeme štětec. v případě některých 
méně kryvých odstínů – jasně žluté, 
oranžové, červené – je vhodné navýšit 
kryvost prvního nátěru. Pokaždé ne-
cháme zaschnout do dalšího dne.  
 až na výjimky jsou fasádní barvy vo-
dou ředitelné. Nejvhodnější je pracovat 
při teplotách 15 až 25 °c s tím, že by 
teplota neměla klesnout pod 7 a pře-
kročit 30 °c. nežádoucí jsou vysoká 
vlhkost, déšť a mrholení, sálavé, parné 
slunečné počasí, silný vítr.
 Podle druhu barvy nanášíme dva 
nebo tři nátěry. Pokud se jedná o tmav-
ší odstín, je třeba malovat třikrát až 
čtyřikrát. barvu nanášíme podle druhu 
fasády buď klasicky válečkem a štětkou, 
nebo sprejovací mašinou. -koř-

na případnou opravu, tím kvalitnější 
barvu volit.

své místo má stále tradiční vápenný 
pačok. pro většinu aplikací jsou vhodné 
akrylátové produkty. akrylátové nátěry 
chrání před povětrnostními vlivy a ag-
resivními látkami z ovzduší. snadno se 
zpracovávají, nanášet je můžeme vá-
lečkem, štětcem nebo nástřikem. Komu 
nevyhovuje standardní bílá barva, 
může si vybrat ze široké škály odstínů 
a na přání si zvolenou barvu nechat 
namíchat.

akrylátové nátěry jsou odolné proti 
působení alkalické reakce i povětrnost-
ních vlivů. ty s recepturou bioprotect 
jsou navíc odolné vůči plísním, řasám 
a houbám.

natíráme fasádu
 nejprve je třeba řádně zakrýt části 
stavby, kterým hrozí znečištění nebo 
přímo znehodnocení: okna a dveře, 
různé drobné cedulky, skříňky na elekt-
roinstalaci, plochu pod fasádou atd.
 následuje očištění fasády včetně 
opravených částí, odstranění nepřil-

zaKoupíte
v prodejnách

výrobKy

9

22 kg

doMu Svědčí
slušivý kabátek



…název rubriky10

  Pošlete libovolné 4 obaly od rodinných polévek (4 porce) Varoma nebo 
10 libovolných obalů od instantních polévek Varoma a získáte tradiční 
porcelánovou misku z karlovarské porcelánky G. Benedikt.

  Obaly zasílejte v obálce označené heslem „Varoma“ na adresu: 
COOP Centrum – marketing, U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3.

  Na obálku uveďte své jméno a úplnou adresu, abychom vám misku mohli zaslat.

akce
probíhá

od 1. 7. 2013
do rozeslání zásob

misek, nejdéle však

do 31. 12. 2013

do tradiční miskytradiční polévka

sbírejte obaly od polévek varoma a vyhrajte. 

vyhrává 
každý!

čím víc obalů, tím víc misek získáte.



coop sympatiKa 11

…nefotí jen tak něco. 
v květnu proběhlo velké focení 

jak na nové igelitové tašky Coop, 
tak i pro reklamní účely takřka 

na celý rok včetně narozeninových 
oslav 20 let Coop Centra.
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sympatiky si musely 
zvyknout, že chvilku je jaro, 
pak zase krásné letní dny, 
které jako mávnutím kou-
zelného proutku vystřídají 
zasněžené vánoční svátky. 

Probírání se desítkami 
hadříků, zkoušení úžasných 
modelů, péči vizážistky 
i všechny možné fotografic-
ké pózy, to vše si sympatiky 
vysloveně užívaly. a my 
pochopitelně s nimi. 

jak dámy vzpomínají na soutěž 
cOOP sympatika a jak se jim focení 
líbilo? zeptali jsme se za vás.

lUcIe UlIcOvá
Jak jste si užila focení?

no, je to úžasné. jsou tady vy-
nikající lidi a všechno je perfektní. 
Paní vizážistka je moc šikovná a tolik 
oblečků – prostě nádhera.
Dnes s vámi přijela na focení i dcera 
Natálka. Jak to prožívá? Těšila se?

no, určitě se bude chlubit ve školce. 
ale jinak se jí tady asi nejvíc líbí pejsek. 
focení jí zatím nic moc neříká.
Stala jste se COOP Sympatikou 2012. 
Změnilo se pro vás něco?

ani ne, akorát jsem poznala spoustu 
sympatických lidí a dostala se na skvělé 
akce.
Vyhrála jste mj. osobní automobil. Už 
máte řidičák?

ještě ne, ale dělám autoškolu 
a za chvilku budu končit.
Tvrdila jste, že auto nikomu nepůjčíte 
a budete si ho zatím leštit v garáži.

to je pravda, zatím s ním nikdo 
nejel. (smích)
Co bylo na soutěži nejpříjemnější?

všechno bylo skvělé. Nejvíc se mi 
líbil ples. ale jak říkám, jsou tady skvělí 
lidé, takže všechny akce mají něco 
do sebe.

ROmaNa 
Krejzarová
Jak jste si užila dnešní focení? A jaká 
z „rolí“ byla nejlepší?

no, perfektní to bylo! oblečky, vizá-
žistka – všechno je skvělé. hlavně jako 
doktorka jsem byla přesvědčivá. ale 
raději budu prodávat než léčit. (smích)
Změnilo se něco od umístění v soutěži 
COOP Sympatika? Nesetkala jste se 
se závistí okolí?

ani ne. většina lidí mi to přá-
la, hlavně zákazníci se vyptávali.

A kolegyně jste svou účastí 
nemotivovala?

to bohužel ne.
Co vám udělalo největší 
radost? Ať už z výher v sou-
těži, z akcí, kterých jste se 

účastnila atp.
tak to byl asi pán, který měl 

mou fotku vystřiženou z letáku 
v peněžence. Když se mi s tím 

pochlubil, tak mě vážně dostal!
Doma jste slavili?

chlap se samozřejmě chlu-
bil, ale jinak žádná velká oslava 
neproběhla.

jana šidláKová
Jak si užíváte dnešní focení?

je to skvělé! sice je to nároč-
né, dlouhé, ale moc se mi to líbí. je to 
prostě něco nového.
Takže byste klidně nastoupila dráhu 
modelky?

jo, klidně. (smích)
Co na soutěži COOP Sympatika bylo 
nejpříjemnějšího?

vybírání šatů před plesem. Ples jako 
takový byl úžasný, na podobný bych se 
jinak nedostala. 
Udělala vám nějaká určitá výhra radost? 

dostali jsme spoustu praktických 
dárků, takže to určitě potěšilo. v tom-
bole jsme navíc vyhráli tablet, takže 
super. dcera Natálka měla největší 
radost ze spousty dobrůtek.

alena fialová
Jak jste zvládla dnešní focení?

no, bylo to náročné a hrozně dlouhé.
Takže byste se nevydala na dráhu 
modelky?

tak dnes to bylo příjemné, ale ne. 
Když už víte, co soutěž obnáší, přihlá-
sila byste se znovu?

určitě ano. Klidně to doporučím 
i dalším kolegyním.
Co na soutěži bylo nejpříjemnějšího?

jednoznačně ples. užila jsem si ho 
s rodinou i přítelem.
Nebyla jste nervózní?

samozřejmě byla – nejvíc při roz-
hovorech. z těch jsme měly strach asi 
všechny. ale nakonec to dopadlo dobře.
Dostala jste spoustu dárků. Který vám 
udělal největší radost?

vyhlídkový let, ale ještě jsme ho 
neabsolvovali. 

Když
SyMpatiKy

  fotí…



b-komPLEx
přípravek b-Komplex obsahuje unikátní skladbu vitamínů 
skupiny b (b1, b2, b6), niacin a kyselinu pantothenovou. 
vitamíny skupiny b potřebujeme pro správné fungování 
metabolismu. spolu s niacinem přispívají ke správné čin-
nosti nervové soustavy. v kombinaci s kyselinou pantothe-
novou také zmírňují únavu a vyčerpání. vitamín b2 a niacin 
se podílejí na udržení normálního stavu pokožky a sliznic.
b-Komplex mohou užívat i malé děti, těhotné a kojící ženy. 

arPaLiT NEo šamPoN 
ProTi ParaZiTům 
s bambusovým 
ExTrakTEm
aby vaše chlupaté mazlíčky netrápili 
ektoparazité (blechy, klíšťata, vši, všenky), 
ošetřete jim kožíšek tímto vynikajícím 
jemným šamponem s přídavkem vitamínů 
b3 a b5, bambusového extraktu, olivo-
vého oleje a elastinu. hubí vajíčka i larvy 
parazitů. Nevysušuje a nedráždí pokožku 
zvířete, srst je jemnější, pružnější, pevnější, 
s větším leskem a jasným zbarvením.
šampon jednoduše naneste na namoče-
nou srst zvířete a jemným masírováním 
vytvořte bohatou pěnu. Nechte působit 
5 minut a poté důkladně spláchněte vlaž-
nou vodou.

PřEbaLovací PodLožky
vrchní savá vrstva je vyrobena z jemné a na dotyk příjem-
né netkané textilie. spodní nepromokavá plastová vrstva 
je tvořena nejkvalitnější fólií s protiskluznou úpravou, 
neobsahuje žádné škodlivé látky a je šetrná i k nejjemnější 
dětské pokožce. vysoké absorpční schopnosti podložek 
zajišťuje absorpční jádro z drcené celulózy. přebalovací 
podložka je vhod-
ná nejen na pře-
balovací pult, ale 
můžete ji položit 
prakticky kamkoliv 
– na stůl, koberec, 
komodu. 
absorpční podlož-
ky se také využívají 
na ochranu lůžka 
a ložního prádla 
pro pacienty 
s inkontinencí.

Z Naší 
Nabídky 
vybírámE

NáPLasT Na kuří oka
Kuří oka, jednoduše řečeno, jsou způsobována tlakem nebo 
třením špatně padnoucích bot. Obvykle se tvoří na vystu-
pujících kostech, hlavně na kloubech. a dovedou pořádně 
potrápit. do řady výrobků cOOP 
Naše zdraví jsme proto zařadili 
účinnou náplast na kuří oka.
Obsahuje kyselinu salicylovou, 
zmírňuje bolest, uvolňuje tlak 
a pomáhá odstranit kuří oka 
i tvrdou kůži.
Použití je velice jednoduché. 
Postižené místo omyjte mýdlem 
a vodou. Náplast přiložte tak, 
aby se její střed nacházel přímo 
na kuřím oku. Přilepte. Náplast 
denně vyměňujte. zhruba 
po čtyřech dnech je možné jádro 
kuřího oka odstranit. Předtím 
pochopitelně nohu pečlivě 
umyjte v horké vodě s mýdlem 
nebo solí.



slovensKá Kuchyně

hojnost a pikantní chutě maďarské 
kuchyně jsou znatelné především v již-
ním příhraničí, ale jejich vliv se rozšířil 
po celém území slovenska. synony-
mem pro ni je guláš, pálivá paprika, 
perkelt i langoše. své místo zde ovšem 
má také rybí maso či zvěřina a pro 
mnoho strávníků budou nezapome-
nutelné hutné polévky, které mnohdy 
připomínají spíše guláš. Neotřesitelné 
místo u hospodyněk udržují i zelí, ky-
saná smetana a brambory. milovníkům 
uzenin samozřejmě neunikly místní 
klobásy – především čabajka, debrecín-
ská či gulášová klobása. z těstovin vás 
zaujme tarhoňa – drobné nočky z nud-
lového těsta. máte-li chuť na sladkou 
tečku, pak vás potěší třešňový závin 
nebo nudle s tvarohem.

Je ostrá, hutná a jen tak se neomrzí!
Maďarská kuchyně proklouzla i ke svým 

severním sousedům, v mnohém se změnila, 
ale své typické rysy udržuje i nadále.

laNgOše
|  1 kg polohrubé mouky  |  500 ml mléka 
|  250 ml kysané smetany  |  50 g kvasnic 
|  1 lžička krystalového cukru  |  1 lžička 
kypřicího prášku  |  sůl

z části vlažného mléka, cukru 
a kvasnic vytvoříme kvásek, necháme 
vzejít a smícháme s dalšími surovi-
nami. vypracujeme nelepivé těsto, 
zakryjeme fólií a necháme odpočinout 
v lednici alespoň hodinu. Poté z těs-
ta vytváříme placky, které smažíme 
na rozpáleném oleji. těsto vydrží 
v lednici i týden. podáváme s keču-
pem, lisovaným česnekem a strouha-
ným sýrem. 

dunajsKá
rybí polévKa
(halászlé) 
|  1 středně velký kapr  |  300 g dalších ryb 
(štika, sumeček, candát)  |  2 cibule 
|  2 lžičky pikantní papriky  |  1 zelená 
feferonka  |  2 čerstvá rajčata   
|  2 dl červeného vína  |  sůl  |  pepř

ryby očistíme, vykostíme a nakrá-
jíme na plátky, nasolíme, přikryjeme 
fólií a odložíme. hlavu a kosti vaříme 
hodinu v osolené vodě, přidáme cibuli 
nakrájenou na kolečka, rajčata, papri-
ku a vaříme doměkka. vývar scedíme 
a propasírujeme. dochutíme kořením, 
přilijeme víno, přidáme feferonku a rybí 
maso a vaříme doměkka. 

vepřový
perKelt
|  500 g vepřové plece  |  200 ml vývaru 
|  1 lžíce sádla  |  1 větší cibule   
|  2 stroužky česneku  |  2 lžíce rajčatového 
protlaku  |  2 lžičky mleté papriky  |  2 lžíce 
hladké mouky  |  sůl  |  pepř

Na sádle zpěníme najemno nakrá-
jenou cibuli a necháme zezlátnout, 
zaprášíme paprikou a přidáme na kost-
ky nakrájené vepřové maso. Osolíme, 
opepříme, podlijeme vývarem a nechá-
me dusit. během dušení maso mícháme 
a dle potřeby podléváme. K měkkému 
masu přidáme rajčatový protlak, utřený 
česnek, zahustíme moukou, povaříme 
a dochutíme dle chuti.

vIšňOvá
polévKa
(meggyKeszőce) 
|  4 šálky vody  |  1 šálek krystalového 
cukru  |  4 šálky vypeckovaných višní   
|  1 lžíce kukuřičného škrobu  |  ¼ šálku  
kysané smetany  |  špetka soli   
|  celá skořice

v hrnci smícháme vodu, cukr a sko-
řici a přivedeme k varu. Poté snížíme 
teplotu a zhruba 2 minuty povaří-
me, dokud se cukr úplně nerozpustí. 
Přidáme třešně a špetku soli a dusíme 
zhruba 30 minut, dokud se višně nezač- 
nou rozpadat. Poté vyjmeme skoři-
ci a polévku zahustíme kukuřičným 
škrobem. Povaříme a sejmeme z plotny 

-drei-

a necháme vychladnout. Před podává-
ním zjemníme smetanou.

13

SlovenSKá
KuChyně

s příchutí Maďarska
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Krajské město 
Plzeň je neodmys-
litelně spjato se zlata-
vým pěnivým mokem. 
Při návštěvě Plzně tedy 
nelze minout místní 
pivovar a pivovarské 
muzeum. Odtud je to jen skok do histo-
rického podzemí – labyrintu chodeb, 
sklepů a studní, který byl pod městem 
vybudován už ve 14. století. chcete-li 
naopak získat nad městem nadhled, pak 
vystoupejte na věž katedrály sv. barto-
loměje. Neměla by vám uniknout ani 
velká synagoga v plzni z r. 1893, druhá 
největší v evropě a třetí největší na svě-
tě. dětští návštěvníci jistě s chutí objeví 
místní zoologickou zahradu a dinoPark. 

jednou z nejnavštěvovanějších 
památek v Plzeňském kraji je klasicistní 
lovecký zámek Kozel, který kromě 
prohlídkových tras nabízí také bohatý 
kulturní program. za návštěvu stojí i pů-
vodně vodní gotický hrad v boru u ta-
chOva a jeho rozsáhlý park. Nedaleko 
Plzně byste neměli minout zříceninu 
hradu radyně, která se tyčí na mohut-
ném kopci a poskytuje nádherný výhled 
do krajiny. další významnou památ-
kou je rotunda sv. petra a pavla 
ve starém plzenci, patřící mezi nej-
starší církevní památky v Čechách. další 
nej – tedy nejstarší dochovaný kamenný 
hrad v Čechách – drží zřícenina hradu 
přimda, tyčící se na stejnojmenném 
kopci v českém lese. hrad byl součástí 
soustavy strážních hradů a v 15. století 
zde dokonce sídlili loupežníci.

při cestě na Klatovsko se zastavte 
na prohlídku vodního hradu švIhOv. 

Okouzlující je za denního světla, jeho 
večerní kulisy probouzejí příjemné 
mrazení v žaludku především při diva-
delních prohlídkách! filmové milovníky 
nadchne hrad KašperK skrytý v lesích 
u sušice. natáčela se zde např. pohádka 
anděl Páně. velký respekt budí také 
zřícenina hradu Rabí na vyvýšeném 
ostrohu nad řekou Otavou. 

hledáte-li kouzlo lidových tradic, 
nezapomeňte navštívit dOmažlIce, 
centrum národopisné oblasti chodsko. 
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Okouzlí vás neje-
nom místní archi-
tektura, ale i bohatý 
kulturní program. 
ten každoročně 
vygraduje srpnovými 

chodskými slavnostmi. za historií okoře-
něnou pověstmi se vydejte do neda-
lekého trhanova. milovníci turistiky 
i cyklistiky se mohou v jeho okolí vydat 
po stopách jana sladkého Koziny, vůdce 
chodského povstání.

Na jihu objevíte bránu do Pošumaví, 
Klatovy. zde byste neměli vynechat 
návštěvu katakomb, do nichž byli po-
hřbíváni členové jezuitského řádu a vý-
znamné osobnosti města. zachovaly se 
téměř čtyři desítky mumifikovaných těl. 
Příjemnějšího pohledu se vám dostane 
z dominanty města, Černé věže, symbo-
lizující dřívější bohatství města. Netra-
diční expozici nabízí lékárna u bílého 
jednorožce, jež mapuje vývoj lékárenství 
od roku 1776 až do roku 1966.

pro odpočinek v srdci přírody 
navštivte Konstantinovy lázně. 
specializují se na prevenci onemocnění 
a léčbu kardiovaskulárního systému 
a na rehabilitaci po infarktech. Neruše-
ný klid však můžete najít i v np a chKo 
šUmava. Při jeho objevování nesmíte 
minout místní jezera – Černé, Čertovo, 
laka či prášilské. milovníky vodních živlů 
pak nadchne divoká říčka vydra, jejíž 
splouvání je umožněno pouze o víken-
dech od března do května. Unikátní 
scenérii nabízí boubínský prales, ležící 
v samém srdci šumavy, i jeho méně 
známý kolega milešický prales. 

-drei-

vydejte se na 
návštěvu 
plzeňského 

kraje, který
láká nejenom vyznavače 

gastroturistiky. Krajina roz-
prostírající se na jihozápadě 
české republiky potěší divo-
kou přírodou i plnou náručí 
historických skvostů. vždyť 
ne náhodou je plzeň zvolena 
evropským hlavním městem 

kultury roku 2015.

plzeňSKý KR aJ –
gaStRotuRiStiCKý

      R áJ
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ryby vyrostly
v POšUmaví 

nepleťme si akciovou společnost 
zpracovna ryb Klatovy s Klatovským 
rybářstvím. zpracovna od něho sice 
většinu ryb odebírá, ale jsou to rovno-
cenné sestřičky. čerstvé ryby vyrostly 
v čistých vodách, jež Klatovské rybář-
ství obhospodařuje. Rybáři je vyloví 
a dovezou do sádek u zpracovny. 
Najdete mezi nimi třeba kapra, pstru-
ha, sivena, tolstolobika, amura, lína, 
štiku či sumce. „Nakupujeme živé ryby, 
tady je sádkujeme a podle objednávek 
v ten samý den vylovíme a zpracujeme 
na chlazené, uzené a mražené výrobky. 
Jsou tedy naprosto čerstvé,“ zdůraz-
ňuje předseda představenstva 
ing. jiří hnojský. Každý rok tu 
zpracují zhruba 400 tun živých 
ryb na cca 300 tun výrobků. 
K sortimentu si připočítejte 
i určité množství mořských ryb jako 

makrelu, sledě, lososa 
a žraloka.   

sledujme přeměnu 
kapra na uzenou pochout-

ku. Pracovníci, kteří mají 
na starosti sádky, přicházejí 
jako první už o páté ranní. 
Naloví potřebné množství 
kaprů a to tak, že je tlačnými 
sítěmi naženou k okraji sádky 

a pak velkým keserem (podběrá-
kem) přesunou dovnitř, do výrobny. 
Ryby ve vodou naplněné velké ne-
rezové nádobě vlivem elektrického 
proudu usínají, až usnou napořád. 

„Volíme ten nejhumánnější způsob. Poté 
se na speciálním stroji vysokým tlakem 
tryskající vody odšupinují. Tím však de 
facto technika končí, další zpracování 
vyžaduje stále vysoký podíl ruční práce,“ 
ukazuje jiří hnojský a jdeme dál.

Konzervanty?
aNI NáhOdOU! 

Proces probíhá stejně, jako když si 
koupíme kapříka před vánoci a připra-
vujeme ho dejme tomu ke smažení, 
na modro a na černo. „Rozřízne se 
břicho ryby a ručně vybereme vnitřnosti 
(automatický stroj dokáže vykuchat jen 
pstruhy a siveny). To dělají pracovníci, 
kteří nastoupili do práce v šest. Máme 
začátek pracovní doby pro jednotlivé 
skupiny odlišný, podle toho, jak pokra-
čuje výroba. Dohromady se na ní podílí 
na 20 lidí,“ vysvětluje předseda předsta-
venstva. 

musím přiznat, že jsem měla obavy 
ze silného rybího zápachu, a ono 

to nebylo o moc silnější než při 
domácí přípravě kapra. „Je 

to tím, že i v průběhu dne se 
celý provoz velice důkladně 
čistí. Nejprve všechny po-
vrchy vyčistíme klasickými 

dezinfekčními prostředky, 
poté naneseme úplně všude 

dezinfekční prostředek, který 
se napění a vnikne do sebemenší 

skuliny. Poté vše důkladně ostříkáme 
vodou. Proto je vše naprosto čisté.“ 

po této malé očistné vsuvce se dál 
věnujme našim kaprům. vykuchané 
ryby jsou nakrájeny na podkovy a na-
loženy do slaného láku. „Nepoužíváme 
nic jiného, jen vodu a naprosto běžnou 
sůl. Ani koření, necháváme vyniknout 
chuť uzeného kapřího nebo jiného rybího 

začněme tro-
chu od konce. 
u zpracovny 

ryb Klatovy a. s. 
je malá prodej-
na s dobrotami, 
které tu vyrábí. 
zazvoní zvonek 

ohlašující zákazníka, 
který žádá štiku, lososa 
a čtyři druhy uzených 
ryb – porcované kap-
ry a tolstolobiky, filety 
pstruha a celého sive-
na. proč? Každý druh 

je v něčem jiný, ale 
všechny jsou prostě 
skvělé. Ke stejnému 

výsledku dosud v kaž- 
dém ročníku dospěla 
rovněž porota soutěže 
Regionální potravina 

plzeňského kraje, a tak 
pokaždé ocenění kla-

tovským rybám udělila.

RyBKy
si zas dopluly 

pro metál
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masa. A konzervanty u nás také nena-
jdete.“ po určité době se ryba z láku 
vyjme, navěsí na tyčky a háčky a zamíří 
do udírny.

tajemství
je v udírně 

Udírny jsou pýchou zpracovny ryb 
Klatovy a. s. Kvalitní, přímo špičkové, 
automatické, řízené počítačem.  

„Takové menší výrobci ani nezna-
jí. Zde se ryby zhruba 3 hodiny udí. Každý 
druh – podkovy z kapra, tolstolobika, fi-
lety ze pstruha a celí siveni – trochu jinak, 
každý má svůj speciální program. Není to 
uzení nad plamenem, kdy vznikají mnohé 
zplodiny. Bukové štěpky, kterými udíme, 
padají na rozžhavenou elektrickou spirá-
lu, ale nehoří, jen doutnají. Naše uzení je 
velmi jemné, šetrné, ale přitom účinné.“ 
Náš kapr se udí horkým kouřem.

právem jiří hnojský udírny tolik 
vychvaluje. umí totiž vytvořit 27 druhů 
kouře. Různou teplotou a nastavením 
ventilátorů se docílí, že kouř je přesně 
takový, jaký je potřeba, aby uzené ryby 
zaujaly jak porotu Regionální potraviny, 
tak především zákazníka. 

je hotovo. zlatavé voňavé ryby na-
věšené na speciální konstrukci se pře-
sunou do chladicích komor a dostanou 
intenzivní studenou vzdušnou sprchu, 
až nemají vyšší teplotu než 4 °c.  poté 
už se jejich pobyt ve zpracovně ryb 
Klatovy a. s. chýlí ke konci. 

brr, to je ale zima. v celém provozu 
je nejvíc 12 °c, v balírně uzených ryb 

8 – 10 °c. obdivuji pracovníky, kterým 
jde v tomto prostředí práce tak dobře 
od ruky. I žena, která ryby svižně balí, 
je obklopena předepsaným chladem. 

„Ryby se vyuzením zbavily 
všech mikroorganismů, takže teď musí 
být v co nejchladnějším prostředí, aby se 
v nich nemohlo znovu něco nepatřičného 
objevit,“ zdůvodňuje předseda před-
stavenstva. v balírně se ryby buď volně 
zabalené v pergamenu vkládají do kra-
biček potažených speciální nepromas-
titelnou vrstvou, nebo se na speciální 
baličce balí do vakua. pak si pár hodin 
počkají na večer, kdy je začnou expe-
dovat.

vzhůRU dO cOOPU
stojíme u krabic v expediční 

chladírně. Na první z nich je napsané 
jako místo určení  coop horšovský 
týn, na druhé jednota sušice. a další 
skončí v Ústí nad labem, praze, na jižní 
moravě. Ryby míří úplně všude. „Ano, 
skutečně dodáváme do celé republiky. 
Do velkých obchodních řetězců, malých 
prodejen potravin, speciálních prodejen 
ryb a drůbeže, do restaurací, jídelen. 
Striktně dodržujeme zásadu: dneska vy-
robíme a zítra ráno si náš produkt mohou 
koupit například v Ostravě. Do míst, která 
nejsou tak vzdálená, zavážíme vlastní 
dopravou, na vzdálenější místa využívá-
me expediční firmy,“ uzavírá jiří hnojský.  

Nezbývá než těm, kteří si klatovské 
ryby koupí, popřát dobrou chuť. 

Jana Kořínková
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PIvNí polévKa
|  400 ml světlého plzeňského piva   
|  ½ bochníku tmavého chleba 
|  500 g hovězího předního masa  |  mrkev 
|  petržel  |  celer  |  1 cibule  |  2 vejce   
|  200 ml sladké smetany  |  drcený kmín 
|  pepř  |  sůl  |  petrželka na ozdobu

z hovězího masa a očištěné koře-
nové zeleniny uvaříme vývar, který 
procedíme přes sítko. chléb nakrájíme 
na větší kostky, zalijeme pivem a ne-
cháme změknout. Nasáknutý chléb 
přidáme do vývaru a pomalu táhneme, 
dokud se chléb nerozvaří. dochutíme 
kořením, zalijeme rozšlehaným vejcem 
a podle chuti zjemníme smetanou. 
Krátce povaříme a podáváme s čer- 
stvým pečivem. 

řekne-li se plzeňský kraj, pak všem milovníkům piva zajiskří oči. 
není divu, že tento zlatavý mok pronikl do místních kuchařek. 

připravuje se typický plzeňský guláš na pivě, křehký štrúdl 
z pivního těsta nebo jedinečná pivní polévka. za hřích ovšem 

jednoznačně stojí i místní kysané zelí, čerstvě ulovení šumavští 
pstruzi nebo nekonečné varianty knedlíků.

pstruh
po šumavsKu
|  1 čerstvý pstruh  |  2 hrsti sušených 
či čerstvých hub  |  1 kysaná smetana 
|  2 lžíce mléka  |  máslo  |  sůl  |  kmín 
|  pepř  |  1 vejce

očištěného pstruha opepříme, 
osolíme a naložíme do kysané smetany 
s mlékem. Necháme přes noc marino-
vat. Poté ho vyjmeme z marinády a ne-
cháme okapat. Opražíme ho na pánvi 
na rozpáleném másle, podlijeme výva-
rem a necháme péct v troubě asi 10 mi-
nut. mezitím orestujeme houby na más-
le, zalijeme je rozšlehaným a osoleným 
vejcem a vytvoříme omeletu. můžeme 
ozdobit čerstvou pažitkou a petrželkou. 
pečeného pstruha podáváme na hou-
bové omeletě, na talíři přidáme čerstvý 
drcený pepř a kmín.

zelné
KnedlíKy
|  200 g anglické slaniny  |  2 tvrdší rohlíky 
|  500 g kysaného, scezeného zelí   
|  2 vejce  |  1 kelímek zakysané smetany 
|  400 g hrubé mouky  |  špetka soli   
|  drcený kmín

anglickou slaninu nakrájíme 
na kostičky a vypražíme, smícháme 
s nakrájenými rohlíky a přidáme kysané 
zelí. vejce rozšleháme se smetanou, 
přidáme k zelné směsi, promícháme, 
osolíme, okmínujeme a postupně 
přidáváme mouku, dokud nevznikne 
nelepivé těsto. z těsta vytváříme kulaté 
knedlíky, vaříme ve vroucí osolené 
vodě zhruba 15-20 minut dle velikosti. 
Podáváme s opraženou cibulkou.

báČ
|  500 g brambor  |  2 vejce  |  200 ml mléka 
|  250 g polohrubé mouky   
|  20 g čerstvého droždí  |  2 stroužky 
česneku  |  sůl  |  pepř  |  majoránka  |  sádlo

brambory oškrábeme, nastrouháme 
najemno a vyždímáme z nich přebyteč-
nou vodu. z mléka a droždí vytvoříme 
kvásek, přidáme k bramborám a smí-
cháme s ostatními surovinami. dle chuti 
můžeme přidat opražené kostky slaniny 
nebo škvarky. těsto necháme na teplém 
místě asi 30 minut kynout. vykynuté 
těsto přendáme do vymazaného pekáč-
ku a pečeme dozlatova. po vychladnutí 
krájíme na větší kostky. vynikající přílo-
hou je salát z kysaného zelí.
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cestování

Kromě četných historických pamá-
tek dává sedmisettisícové metropoli 
punc jedinečnosti řeka odra a její četná 
ramena, kanály a také dvanáct ostrovů 
propojených navzájem téměř stovkou 
mostů. Odtud pramení i přezdívka měs-
ta – „polské benátky“. historické cent-
rum není až tak rozlehlé, můžete ho pro-
to snadno projít křížem krážem pěšky. 
bude pro vás jistě příjemné procházet 
se touto oblastí, jejíž velká část náměstí, 
ulic a uliček jsou pěšími zónami. 

sejdeme se
na rynKu

staré město bylo vystaveno na ša-
chovnicovém půdorysu s tržištěm 
rynkem uprostřed. je nemyslitelné 
začít s prohlídkou vratislavi jinde než 
právě na tomto jednom z největších ev-
ropských středověkých náměstí. Rynek 
jako odvěké srdce města byl v průběhu 
dějin svědkem mnoha významných his-
torických událostí. dnes se tu ve stínu 
obřích slunečníků báječně pozoruje 
ruch života. zároveň se můžete i kochat 
výhledem na přední pamětihodnosti. 

Přehlédnout nelze skvostnou go-
ticko-renesanční radnici, podle mno-
hých nejkrásnější stavbu svého druhu 
v evropě, a kolekci kupeckých domů 
několika stylů, jež vás ohromí velikostí 
i vznešenými fasádami. 

další perly
vratislavi

velkoměstský život panuje rovněž 
na sousedním solném náměstí. jak na-

povídá název, v minulosti se tu prodá-
vala sůl. teď tu můžete celoročně kou-
pit čerstvé květiny, a to ve dne i v noci. 
při procházce uličkami starého města 
odhalíte další jeho nepřehlédnutelné 
kulturní poklady, kterými jsou četné 
kostely. Převážná většina je postavena 
z typických červených cihel. jejich věže 
jsou přístupné, takže kdo se nebojí 
výšek, jistě ocení pohledy na kouzlo 
města z ptačí perspektivy. ve starém 
městě najdete i další skvostné stavby 
s dlouhou historií, za mnohé vzpo-
meňme Národní muzeum s bohatými 
sbírkami prakticky všech zájmových 
oborů. věhlasnou vratislavskou operu, 
synagogu, leopoldovu univerzitu, síd-
lící v největší barokní budově ve měs-
tě. Raclawické panorama, zachycující 
slavnou bitvy u raclawic (1794) na ob-
rovském plátěném pásu ve speciálně 
postavené rotundě. 

Připravte se, že natrefíte i na ně-
jakého toho trpaslíka. jsou z bronzu 
a pověrčiví návštěvníci je osahávají pro 
štěstí. 

úplně jinou vratislav objevíte 
na tumském ostrově. právě zde se 
začaly tvořit dějiny tohoto pozoruhod-
ného města. dostanete se na něj ze 
starého města nejlépe po tumském 
mostě, kam zamilované páry z celého 
světa na znamení věrnosti připevňují 
visací zámky s vyrytými jmény. jsou 
jich zde už tisíce. samotný ostrov patří 
celý církvi a je plný sakrálních památek 
v čele s impozantní gotickou kated-
rálou sv. jana Křtitele. nachází se tu 
i nejstarší svatyně ve městě, kostelík 
sv. jiljí z 1. poloviny 12. století v román-
ském slohu. 

odpočineK v parKu
Pokud budete unaveni a budete 

se chtít odreagovat od shonu věčně 
živého centra, zajděte si do Parku 
szczytnickiego. rozlehlý park s lavič-
kami, vodními plochami i překrásnou 
japonskou zahradou je tím báječným 
odpočinkovým místem. je tu také hala 
století z roku 1913! Unikátní inženýrské 
dílo představuje milník v dějinách žele-
zobetonové architektury, což dokládá 
skutečnost, že je památkou světového 
dědictví UNescO.

Petr Vlček 
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Když se řekne 
vratislav (polsky 

Wroclaw), každému, 
kdo alespoň se tro-
chu zajímá o sport, 
se vybaví fotbalové 
mistrovství evro-
py, jež se loni v tomto 

hlavním městě dolního 
Slezska hrálo. fotba-

lové šílenství už dávno 
skončilo, ale věřte, že 
stojí za to podívat se 

do vratislavi i jako turis-
ta. vždyť vratislav patří 
k nejkrásnějším a navíc 
k nejzajímavějším pol-

ským městům. 

vR atiSlav:
BaRvité MěSto

na odře



šKola volá

aby pozitivní pocity brzy 
nevystřídalo rozčarování, musí 
i máma s tátou leccos udělat. 
stojí to za to, vždyť už první 
třída nastartuje našemu potom-
kovi vztah ke vzdělání a může 
usnadnit celou životní cestu.

změNa PRO
všechny

vstup do školy je pro kluky 
a holčičky velká a náhlá změna, 
která pro většinu dětí a jejich 
rodičů znamená značnou zátěž. 
Nejedná se jen o změny v poža-
davcích na výkon a pozornost 
dítěte, ale také o změnu život-
ního stylu rodiny. adaptace 
na školu trvá měsíc až dva, při-
způsobují se děti i rodiče. pro 
dítě zahájení školní docházky 
znamená delší dobu bez rodi-
čů, nové prostředí s novými 
pravidly, zapojení do poměr-
ně velkého kolektivu stejně 
starých dětí. musí se podřídit 
autoritě cizího dospělého, 
odlišná je organizace školní 
činnosti, dítě si zvyká na větší 
samostatnost při péči o své 
věci, při obědě. 

buďme připraveni, že dítě 
může zažívat obtíže a může 
potřebovat v některé oblasti 
více naší podpory. Každé dítě 
je jiné. jedno zvládá některé 
věci snadno, jiné s obtížemi. 
Nechtějme mít ideální děti 
a vrcholové výkony.  Raduj-
me se z úspěchů našeho 
dítěte a citlivě mu pomáhej-
me zvládat to, co je pro něj 
těžké. Když dítěti dokážeme 
dát najevo, že mu věříme, 
nebudeme ho stále jen 
plísnit a poučovat, naučí se 
i ono samo velmi potřebné 
sebedůvěře. 

zKušení
pedagogové
a psychologové
doporučují
 optimálně nastavit čas vstávání 
a příliš neměnit režim spánku a vstá-

na nový životní styl školáka, 
vést ho více k pořádku, natréno-
vat cestu do školy.
 snažit se docílit toho, aby 
ranní vypravování nebylo více 
stresující než škola a její nároky. 
v některých rodinách je ranní 
odchod z domu doprovázen 
konflikty, spěchem, napětím, 
které nesvědčí dětem ani rodi-
čům.   
 dítě nepřetěžovat kroužky 
a zájmovou činností.  
 Nastavit pravidla a dodržovat 

je. rodič nemusí křičet 
a prosazovat pravidla 
za cenu konfliktů, může 
mluvit klidným hlasem. 
jestliže je důsledný 
a dítě pochopí, že 
na pravidlech trvá, bude 
je respektovat. 
 dítě by mělo mít 
na školní přípravu stálé 
místo s vhodným osvět-
lením a dostatečným 
klidem, rodič kontroluje 
správné sezení, správné 
držení tužky.  
 s domácí přípravou 
nezačínejme hned po pří-
chodu domů, dopřejme 
dítěti krátkou přestávku, 
vydechnutí, činnost, 
kterou si samo zvolí 
(samozřejmě ne akční film 
v televizi nebo bojovou hru 
na počítači). 
 vyvarovat se hádek 
a konfliktů při domácí pří-
pravě. motivace, kterou dítě 
ztratí, se obtížně znovu na-
stavuje. Nejlepší odměnou 
pro dítě je, když ho máma 
nebo táta pochválí. 
 a už vůbec děti školou 
nestrašme!

výzbroj
a výstroj
pro malého
šKoláKa

tašku nebo batoh už většinou 
budoucímu prvňáčkovi přinesl ježíšek. 
věřme tedy, že vybral takovou, která je 
dost prostorná, pevná, ale zároveň co 

vání ani ve dnech školního volna. dbát 
na dostatek kvalitního spánku. 
 nečekat až na první školní den, lépe 
je děti na nový režim připravovat pár 
týdnů předem. letní měsíce můžeme 
využít i k pomalé a nenásilné přípravě 

Na první den nového školního roku se každá škola pečlivě chystá. Největší a nejhezčí přípravy věnuje těm, kteří usedají do lavic vůbec po-prvé. Obvykle je pro ně a jejich rodiče přichystaný kulturní program, děti dostávají malé dárečky. Mohou tak na svoje první seznámení se školním prostředím dlouho vzpomínat. 
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Prvňáčku,
těŠíM Se
na teBe!
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I N z e R c e

nejlehčí, aby se malý školáček nepro-
hýbal už pod zavazadlem samotným. 
brašna pro prvňáka by měla být pře-
hledná, aby v ní malý školák nemusel 
lovit zapadlé sešity a mohl si v ní udržet 
pořádek. Ideální je, pokud se do ní se-
šity a učebnice dají uložit na šířku a po-
kud je rozdělená alespoň na dvě vnitřní 
kapsy. taška by také měla mít malé 
kapsičky, do kterých se schovají různé 
potřebné drobnosti, a kapsy na lahev 
s pitím a svačinu. vybírejme také podle 
toho, zda má dobře vypolstrovanou 
zadní část a široké popruhy.

Na rozdíl od našeho dětství je 
většina modelů barevných, nechybí 
obrázky oblíbených hrdinů našich 
dětí. školní brašna by měla mít reflexní 
pásky, proto pokud chceme dítěti místo 
klasické brašny pořídit sportovní batoh, 
přesvědčíme se, že má na sobě odrazky. 

dalším nezbytným vybavením 
školáčka je penál. dá se pořídit klasický, 
doplněný o odklápěcí část pro pastelky, 
dvou či vícepatrový. pro prvňáčka je 
vhodné zvolit takový penál, který bude 
přehledný a vejde se mu do něj vše, co 
bude potřebovat.

Pastelky a tužky je lépe vybírat ne-
lámavé a navíc trojhranné. do vybavení 
penálu patří i ořezávátko, guma, nůžky 
s kulatou špičkou a krátké pravítko. 
s perem nemusíte spěchat, zpočátku 
jej totiž školák nepotřebuje. stejně tak 
nekupujte zbytečně fixy, ne ve všech 
školách jsou totiž povoleny.

seznam potřeb na výtvarnou vý-
chovu obvykle přinese školáček domů 

potomka a pak to všechno vměstnat 
do školní brašny, aniž by to v deset 
dopoledne vypadalo jako nechutná 
hmota, to není snadný úkol.  K dostání 
jsou naštěstí svačinové krabičky.

základem zdravé školní svačiny by 
mělo být pečivo, pro starší děti celo-
zrnné, slabě namazané máslem nebo 
kvalitním rostlinným tukem, obložené 
tvrdým sýrem nebo šunkou. dětem 
chutnají i pestré tvarohové pomazánky. 
vhodnou variantou je také například 
jogurt nebo jogurtový nápoj s pečivem 
či cereáliemi a občas můžeme do kra-
bičky vložit i nějaký výtečný domácí 
koláč.  

co by ale nemělo chybět u žádné 
svačiny, je kousek ovoce nebo zeleniny. 
Ovoce je možné nakrájet do jogurtu 
nebo udělat ovocný salát, zeleninu 
zase přidat do pečiva obloženého jako 
sendvič nebo nechat samotnou.

Naopak nevhodné jsou pokrmy ze 
stánků a restaurací fast food. jedna ta-
ková svačinka, třeba v podobě oblíbe-
ných hranolek, hamburgerů či kousků 
pizzy, totiž může energeticky vydat 
i za celý oběd, nehledě na její celkovou 
zdravotní nevhodnost. tyto pokrmy 
jsou většinou smažené, obsahují velké 
množství živočišného tuku, jednodu-
chých cukrů nebo soli.

zapomenout rozhodně nesmíme 
na vhodné pití. děti by měly mít v lah-
vičce vodu, zředěný džus nebo slabý 
čaj. rozhodně ne přeslazené limonády 
nebo kolu.  

-koř- 

na začátku školního roku. některé 
pomůcky navíc ve škole dostane. Ne-
zbytné je však pořídit vodové barvy, 
tempery, štětce, kelímek, voskovky, 
křídy na kreslení, modelínu, barevné 
papíry, desku na modelování, lepidlo, 
zástěru. 

dále je zapotřebí opatřit obaly 
na učebnice a sešity, desky na čísla 
a písmena, desku na sestavování slov, 
papírové hodiny. Na tělocvik dítě 
potřebuje cvičky či tenisky, tepláky 
a tričko.  zbývá láhev na pití, krabička 
na svačinu, látkový ubrousek, ručník 
a samozřejmě přezůvky. 

a NezaPOmeň
svaČINU!

skloubit ideální představy o zdravé 
školní svačině s chuťovými představami 
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bylinKy

Peruánští indiáni žvýkali ko-
riandrové listy s takovou vervou, 
že sami po koriandru voněli.

čím si Koriandr
vysloužil
taKovou
pozornost?

hlavně tím, že upravuje trávení, 
pomáhá při bolestech břicha, nadýmá-
ní a střevních potížích. silice z korian-
dru má zase skvělé zklidňující účinky 
při revmatických bolestech svalů 
a kloubů. 

výrazně aromatická semena se při-
dávají do nejrůznějších vonných směsí. 

ani KouseK 
Na zmaR

v gastronomii se uplatní celá rostli-
na. Čerstvý kořen se vaří jako zelenina, 
přidává se také do směsi kari koření. 
lodyha se přidává do polévek. díky 
schopnosti koriandru zabraňovat nadý-
mání jej používáme i při vaření luště-
nin. Čerstvé koriandrové listy se hodí 
pod maso, do salátů, omáček, polévek 
i jako ozdoba pokrmů. semena jsou 
součástí rajčatových chutney (čatní), 
ragú, ale použít je můžeme i do jabl-
kových koláčů, do sušenek, marmelád. 
v kombinaci s kmínem se používá při 
pečení chleba.

moudrost 
starých římanů

římští vojáci dostávali chléb 
s kořenem koriandru a maso balili 
do koriandrových listů, aby ho ochrá-

nili před zkažením. moderní výzkumy 
potvrdily, že si antičtí bojovníci počínali 
velice moudře. Koriandr obsahuje totiž 
sloučeninu, která je účinnější v boji 
se salmonelou než běžně používaná 
antibiotika.

špagety  
s masíčKovými 
Koulemi
 400 g špaget Klasik, špaget Coop 
Premium nebo špaget Varoma  400 g 

dOBRÉ ReCePty
mletého vepřového masa  nasekaná 
petržel  malá cibule  4 stroužky 
česneku  sůl  pepř  150 g smetany 
na šlehání  kůra z 1/2 citronu  50 g 
strouhaného parmezánu  200 g hrášku 
 olej na smažení
K mletému masu přidáme cibuli, čes-
nek, citronovou kůru, 25 g parmazánu, 

v červenci vyhrála Kristýna trávníčková z Hradce nad Svitavou. 
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K semenům koriandru 
je přirovnávána biblická 
božská mana. zmiňují 
se o něm jak egyptské 
papyrové svitky, tak 

pohádky tisíce a jedné 
noci. číňané věřili, 

že propůjčuje 
nesmrtelnost.

persKé
bylinKové Kuře
|  1 kuře  |  2 cibule  |  100 g másla   
|  ½ l kuřecího vývaru  |  šťáva a kůra 
ze 2 pomerančů  |  50 g vlašských ořechů 
|  sůl  |  pepř  |  1 šálek petrželky  |  1 šálek 
pažitky  |  ¼ šálku máty  |  ¼ šálku  
koriandrových listů

Na většině másla zpěníme cibuli do-
zlatova. Pak přidáme naporcované kuře, 
zalijeme vývarem, osolíme, opepříme 
a na mírném ohni vaříme do změknu-
tí. Na zbytku másla zpěníme bylinky 
a přidáme spolu s nasekanými ořechy 
ke kuřeti. dochutíme pomerančovou 
šťávou a nastrouhanou kůrou. Necháme 
povařit. podáváme s těstovinami či rýží.

Koriandrový
dRessINg 
|  3 lžíce bílého jogurtu  |  1 cibule 
|  3 stroužky česneku  |  svazek koriandru 
|  sůl

cibuli a koriandr nasekáme najem-
no, česnek smícháme se solí. promí-
cháme a zjemníme jogurtem. dressing 
skvěle dochutí zeleninové saláty, hodí 
se i studená omáčka k masu.

KoRiandR
z BylinKářSKé 

zahR ady

sůl a pepř. důkladně promícháme 
a vytvoříme kuličky, které smažíme 
na oleji ze všech stran dozlatova.
těstoviny uvaříme klasickým způ-
sobem, slijeme a 150 ml slité vody 
si necháme stranou. K osmaženým 
kuličkám přidáme smetanu a zředíme 
částí vody z těstoviny. zvolna vaříme 
a mícháme, aby se kuličky ze všech 
stran nasákly smetanou. Přidáme hrá-
šek, petržel a ještě chvilku povaříme. 
Promícháme se špagetami, na talíři 
sypeme zbylým parmezánem.



to je maso!

Nikdo už se 
nedozví, kdy 
začaly slepice 
pobíhat kolem 
primitivních 
obydlí našich praprapředků. ti 
prostě jednoho dne přišli na to, 
že lepší než se za nimi honit 
je lovit je a hledat jejich vejce, 
udělat jim ohrádku a mít 
je přímo u ruky. Obdobně 
to asi bylo i s kachnami 
a za velkou louží s kro-
cany. divoké husy začal 
nějaký koumák vykrmovat 
a připravil tak královskou 
lahůdku. 

jsou to
oblíbení ptáci

drůbeží maso je velmi 
chutné a výživné. Pomineme-li 
vypasenou husu a kachnu, je 
to maso také lehce stravitelné, 
a proto je vhodné i k přípravě 
dietních pokrmů. z drůbeže 
můžeme upravovat nejrozma-
nitější pokrmy pro každodenní 
i slavnostnější příležitost. 
Produkce drůbežího masa už 
dávno není závislá na vesnic-
kých dvorcích. ve spojitosti 
s rozvojem chladírenského 
a konzervárenského průmyslu 
se dnes dodává na trh po celý 
rok a pestré pokrmy z drůbeže 
můžeme zařazovat do našeho 
jídelníčku, kdykoliv máme chuť.

drůbeží maso je jemné 
a křehké, je zdrojem plnohod-
notných bílkovin, minerálních 
látek a vitamínů. jeho kvalitu 
samozřejmě ovlivňuje krmení, 
druh a stáří. drůbeží maso je 
bělomasé (krocan, krůta a kur 
domácí) nebo červenomasé 
(perlička, kachna, husa, holub). 
maso ze stehen je tmavší než z prsíček. 
brojleři jsou intenzivně krmené mladé 
kusy drůbeže z masných plemen před 
pohlavní dospělostí (kuřata ve stáří 
8 týdnů, krůty ve stáří 12 – 14 týdnů). 
U starší drůbeže je více tuku, hromadí 
se v dutině břišní.

na co si dát POzOR
veterináři drůbeží maso, které při-

chází na trh, bedlivě hlídají a zkoumají, 

 PlÍSni 
– vzniká při 
dlouhodobém 
skladování 
v mrazírnách, 

při kolísání teplot;
 OdVOdněnÍ (deHyd-
RataCi) – dochází k tomu 
u nebalené drůbeže, která 

je dlouho skladována 
v mrazírně;
 OXidaČnÍmu 
žluKnutÍ – působe-
ním vzdušného kyslíku 
se kazí podkožní tuk.

galantina
z Kuřete
|  1 kuře, ½ kg mletého masa 
(drůbežího nebo netučného 
vepřového)  |  100 g šunky 
nebo anglické slaniny   
|  100 g žampionů  |  2 vařená 
vejce  |  1 lžíce práškové želatiny  
|  1 lžíce paštikového koření   
|  1 lžíce koňaku  |  lžíce másla

Kuře vykostíme podélným 
řezem kolem krku a páteře 
i s celou kostrou. Křídelní 
klouby a kyčelní kosti oddělí-
me řezem od kostry. důležité 
je neproříznout kůži, proto 
u křídel a stehen maso od kos-
ti odškrabujeme a vyjmeme. 
vykostěné kuře upravíme kůží 
na fólii, srovnáme stejnoměr-
nou vrstvu masa – odkrojíme 
z prsního svalu a vyplníme 
prostor na kůži – lehce nožem 
přeřízneme jemné šlachy 
na mase a posypeme práško-
vou želatinou spolu se solí. 

Plát poklademe šunkou 
nebo slaninou. mleté maso 
osolíme, dochutíme paštiko-
vým kořením, koňakem a plát 
jím potřeme. Posypeme kos-

tičkami vejce a poklademe plátky žam-
pionů osmahnutými na másle. dobře 
zabalíme a pevně srolujeme do fólie, 
konce upevníme a vložíme i s kostmi 
do horké vody. vaříme pod pokličkou 
asi 80 minut, poté necháme zchladit 
ve studené vodě, rozbalíme, osušíme 
a druhý den krájíme na plátky. galan-
tinu podáváme jako studený předkrm, 
pokrm hlavní nebo jako součást stude-
ného bufetu. -koř-

ale přesto se může stát, že si koupíte 
kuře nebo kachnu, které mají už své 
nejlepší časy za sebou.  

u drůbežího masa může dojít vli-
vem špatného skladování k:
 ZaPařenÍ – drůbež má vlhkou, 
lepkavou a slizkou kůži, maso má nepří-
jemný pach;
 HnilOBě – na povrchu se objeví 
osliznutí, později nazelenalé zabarvení 
a nepříjemný zápach;

představte si, že po světě prý podle odhadů 
organizace spojených národů pro potraviny 

běhá okolo 25 miliard slepic, čímž hravě 
převyšují počet jednotlivců jakéhokoliv 

jiného druhu ptáka na světě.
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není dRůBež JaKo
dRůBež



gRIlOváNí

zeleninové
vaRIace

zelenina chutná v jakékoliv podobě. 
jestliže už se vám zajedl klasický ledo-
vý salát, nahraďte ho teplou variantou 
založenou na pečených paprikách, 
cherry rajčatech a čerstvých bylin-
kách. pečenou kukuřici jistě není třeba 
nikomu dlouze představovat, stejně tak 
opečené brambory a klasickou křupa-
vou cibulku. v poslední době ovšem 
roste také obliba grilovaných cuket, 
lilku, chřestu či brokolice. zeleninu buď 
můžeme upravit na přírodní způsob, 
kdy nám postačí olivový olej, sůl, pepř, 
česnek a čerstvé bylinky, anebo si 
s variacemi pohrát. K náplním se skvěle 
hodí nejen mleté maso, ale také sýrové 
směsi. do těch volte hlavně chuťově 
výrazné druhy sýrů s plísní. z dalších 
ingrediencí stojí za zkoušku celozrnná 
hořčice, balzamikový ocet i čerstvá 
citronová šťáva.
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gRIlOváNí
snadno a rychle

chcete-li si při grilování ušetřit 
čas, některé druhy zeleniny, jako např. 
brambory či chřest, můžete před gri-
lováním předvařit nebo rychle blan-
šírovat ve vodě. stejně jako u masa 
zapomeňte na solení zeleniny předem 
nebo na přidávání soli do mariná-
dy. většina druhů zeleniny začne při 
styku se solí vylučovat vodu, takže 
ztrácí konzistenci i cennou šťavnatost. 
Neumíte-li si při grilování odpustit 
maso, zkuste nahradit vepřové či 
hovězí plátky mořskými plody a ry-
bami. spolu s grilovanou zeleninou 
perfektně fungují! Namísto oblíbené 
hořčice, kečupu či hotových dressingů 
ke grilované zelenině vytvořte domácí 
jogurtový dip. do něj přidejte olivový 
olej, česnek a kupu čerstvých bylinek – 
od kopru, petrželky a pažitky až po ty-
mián či koriandr.

nechte se
při grilování

inspirovat našimi
privátními výrobKy

sladKá tečKa
Ovoce na grilu vám skvěle poslouží 

jako vynikající letní dezert. K přípravě 
se hodí téměř jakékoliv sezónní ovoce. 
na plné čáře vedou banány, ananas, 
broskve a jablka. jako ozvláštnění skvěle 
zafunguje i grilované kiwi, jahody, 
hruška či citrusové plody. pro odvážlivce 
je k dostání také recept na grilovaný me-
loun s pikantní omáčkou. základem ta-
kové marinády je limetová šťáva a kůra, 
chilli, česnek, med a čerstvý koriandr.  

velké i malé mlsouny nadchne grilo-
vaný ovocný špíz, který může být dopl-
něný pěnovými bonbony marshmallow 
a podávaný se zmrzlinou, drcenými pis-
táciovými oříšky či vychlazeným mascar-
pone. Ovoci sluší jemnější úprava, která 
zdůrazní přirozenou chuť a sladkost. Nic 
nepokazíte ani kombinací třtinového 
cukru a skořice. žádného strávníka také 
neurazí marináda z citrusových plodů 
a máty. výsledek pak korunuje kvalitní 
alkohol použitý na flambování.

většina smrtelníků 
si pod pojmem grilování 
představí voňavou f lá-
kotu masa, křupavé 

klobásky nebo klasické-
ho českého buřta. 

avšak ani zdra-
vější a odlehčená 

forma grilová-
ní, tedy zelenina 

a ovoce, vaše chu-
ťové buňky neurazí.

gRilování
Bez MaSa
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grilované
žampiony
s balzamiKem

grilované
plněné
brambory

gRIlOvaNý
aNaNas

|  4 větší čerstvé žampiony  |  1 lžíce 
balzamikového octa  |  1 lžíce olivového 
oleje  |  1 snítka čerstvého rozmarýnu 
|  sůl  |  pepř  |  petržel

houby očistíme a zbavíme nožiček. 
z balzamikového octa, olivového oleje 
a rozmarýnu smícháme dressing. Při-
dáme žampiony a necháme marinovat 
zhruba 30 minut. Poté zhruba 5 minut 
z každé strany grilujeme. Ochutíme solí, 
pepřem, dozdobíme čerstvou petržel-
kou a podáváme. 

|  4 brambory  |  100 g anglické slaniny 
|  1 červená cibule  |  hrst kukuřice   
|  50 g sýru typu krolewski  |  1 stroužek 
česneku

brambory očistíme a uvaříme 
ve slupce. Rozkrojíme zhruba v 1/3 
a brambory vydlabeme. vydlabané 
brambory smícháme s osmaženou 
slaninou, cibulkou, česnekem a kukuři-
cí, ochutíme solí a pepřem a výslednou 
směsí naplníme brambory. Posypeme 
sýrem a grilujeme dozlatova.

|  1 čerstvý ananas  |  2 lžíce třtinového 
cukru  |  1/2 lžičky skořice  |  10 g másla

ananas očistíme a vykrájíme středy. 
nakrájíme ho na kolečka nebo plátky 
a obalíme ve směsi cukru a skořice. 
Na grilovací pánvi nebo tálu rozpustí-
me máslo a na něm zprudka opečeme 
ananas. Nakonec můžeme oflambovat 
kvalitní whisky nebo brandy.

|  4 dobře zralé banány  |  hrst hořkých 
čokoládových chipsů

banány dobře omyjeme a podélně 
nařízneme i se slupkou. řez naplníme 
čokoládovými hoblinkami a grilujeme 
z každé strany, dokud se čokoláda 
nezačne roztékat. výborně chutná 
s vanilkovou zmrzlinou.

gRIlOvaNý
baNáN
s čoKoládou

KusKus
s gRIlOvaNOU

zeleNINOU

|  1 paprika  |  hrst fazolových lusků  |  hrst 
cherry rajčat  |  ½ cukety  |  případně další 
zelenina dle chuti  |  čerstvá bazalka 
|  150 g balkánského sýra  |  100 g kuskusu 
|  olivový olej  |  sůl  |  pepř

zeleninu očistíme a větší kusy na-
krájíme, zakápneme olivovým olejem 
a ogrilujeme. Kuskus připravíme dle 
návodu. grilovanou zeleninu nakrájíme 
na menší kousky, smícháme s kusku-
sem, nakrájeným balkánským sýrem, 
přidáme nasekané listy bazalky, ochutí-
me solí, pepřem a zakápneme dle chuti 
olivovým olejem.
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tři rady
Na úvOd
Rada ČÍSlO jedna 
– důkladně číst! čtěte 
cestovní smlouvu, seznam-
te se s katalogem, na který 
smlouva odkazuje, věnujte 
čas i všeobecným obchodním 
podmínkám, ve kterých jsou 
specifikována některá další 
práva a povinnosti, včetně 
reklamačních podmínek.
Rada ČÍSlO dVě – ptát se 
a informovat se! Rozhodující 
je, co obsahuje písemná smlou-
va. Nedejte na ústní přísliby zaměst-
nanců cestovní kanceláře či agentury, 
ty nejsou nijak závazné. Pro případnou 
reklamaci je klíčové právě to, co je 
vymezeno v cestovní smlouvě a ve vše-
obecných obchodních podmínkách.
Rada ČÍSlO tři – nespoléhejte 
se pouze na informace poskytnuté 
cestovní kanceláří. zajímavé informace 
a postřehy od cestovatelů, kteří desti-
naci již navštívili, naleznete na různých 
cestovatelských portálech.

jaK uplatnit
reKlamaci

smlouvu o zájezdu uzavíráte vždy 
přímo s cestovní kanceláří (cK), nikoliv 
s cestovní agenturou. cestovní kance-
lář nese odpovědnost za poskytnutí 
služeb v rozsahu a kvalitě, jaké byly 
sjednány v cestovní smlouvě.

co dělat, pokud jste na dovolené 
místo luxusního čtyřhvězdičkového 
hotelu ubytováni v tříhvězdičkovém 
s omšelým nábytkem? služby, které 
neodpovídají tomu, co bylo sjednáno 
v cestovní smlouvě, reklamujte. Právo 
na reklamaci máte bez ohledu na to, 
zda byl zájezd označen jako last minute. 
pokud jsou součástí dovolené služby 
delegáta cestovní kanceláře, reklamujte 
služby hned během zájezdu. Pro úspěš-
né reklamační řízení jsou klíčové důkazy, 
že cestovní kancelář nesplnila, co splnit 
měla. z tohoto důvodu vše zdokumen-
tujte (pořiďte si fotografie, videozá-
znam), nebo si zajistěte svědectví třetích 
osob. dále se můžete pokusit získat 
na místě písemný záznam o dané situaci 
od personálu či poskytovatele služby.

Reklamaci je pak nutné uplatnit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však 

vždy je lepší problémům předcházet, 
než je následně řešit. Co tedy můžete 

udělat pro to, abyste předešli případným 
komplikacím během dovolené

                             či při           reklamaci
                     po jejím               skončení?

do tří měsíců ode dne skončení zájez-
du, a to buď u cestovní agentury, nebo 
přímo u cestovní kanceláře, se kterou 
jste smlouvu uzavřeli. tuto lhůtu je 
nutné si pečlivě hlídat, protože po jejím 
uplynutí právo zaniká. způsob, jak re-
klamaci uplatnit, naleznete ve všeobec-
ných obchodních podmínkách, jež jsou 
součástí každé cestovní smlouvy. abys-
te předešli možným sporům, zajistěte 
si doklad stvrzující, že jste reklamaci 
uplatnili včas (například reklamaci po-
šlete doporučenou poštou s dodejkou). 
Obecně platí, že cestovní kancelář má 
povinnost vyřídit reklamaci nejpozději 
do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Po-
zor na všeobecné obchodní podmínky, 
ve kterých by cK stanovila delší lhůtu 

pro vyřízení reklamace. 
takovéto prodloužení je 
možné pouze se souhla-
sem zákazníka.

co při
reKlamaci
požadovat

cestovní kancelář není po-
vinna vrátit cenu zájezdu, a to 

ani v případě, že poskytnuté 
služby neodpovídaly sjed-
nanému rozsahu či kvalitě. 

spotřebitel má však nárok 
na slevu z ceny zájezdu. vodítkem 

pro určení její výše může být tzv. frank-
furtská tabulka slev. ta sice není závaz-
ným dokumentem, ale ve vyspělých 
zemích je při vyčíslování nároku na sle-
vu z ceny zájezdu využívána. Podle této 
tabulky máte například nárok na slevu 
5–10 %, pokud nebyl poskytnut slíbený 
výhled na moře. v případě, že je v po-
koji plíseň nebo se v noci nemůžete 
vyspat z důvodu hluku, sleva se může 
vyšplhat na 10–50 % z ceny zájezdu.

ztráta radosti
z dovolené

nový občanský zákoník, který má 
vejít v účinnost 1. ledna 2014, nově 
přiznává nárok na náhradu v případě 
ztráty radosti z dovolené. tuto náhradu 
však nelze po cestovní kanceláři po-
žadovat z důvodu jakéhokoliv nega-
tivního zážitku, například kvůli hádce 
s manželem nebo špatnému počasí. 
České soudy mohou hledat inspiraci 
třeba v Německu nebo Rakousku, kde 
byla náhrada poskytnuta například 
z důvodu podávání zkaženého jídla, 
z něhož se zákazníci nakazili salmo-
nelózou a zbytek dovolené pak strávili 
na lůžku. dále byla poskyt-
nuta třeba v případech, kdy 
cestovní kancelář nezajistila 
tlumočníka, zákazníci nemoh-
li užívat moře v důsledku řas 
nebo byli obtěžováni staveb-
ním hlukem v okolí hotelu.

Clubwww. .cz

O všeobecných obchodních 
podmínkách cestovních kanceláří 

se dozvíte na www.coopclub.cz.
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ReKlaMaCe
záJezdu



luštíme o ceny30

správné znění tajenek z této stránky od vás budeme očekávat do 30. září 2013 na adrese delex, s. r. o., denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. řešení může-
te zasílat i na e-mailovou adresu coopclub@coopclub.cz, kde do předmětu zprávy uveďte „coop rádce – křížovka“. jména deseti vylosovaných výherců 
budou zveřejněna na adrese www.coopclub.cz v sekci soutěže a v příštím čísle coop rádce. výherci obdrží dárkovou sadu koření značky avokádo bez 
přidaného glutamátu, konzervantů a umělých barviv. správné znění tajenek z minulého čísla zní: „červená čočka“ a „nový výrobek essa“.
výherci jsou: arnošt Kvasnička, Praha 4; jaroslava Čoudková, jindřichův hradec; daniel Ryk, most; Karin Prchlíková, sezimovo ústí; ladislav Severin, 
suchohrdly; eliška Cílová, Nová ves; jana Pistulková, chýnov; Silvestra ivandičová, Příbram Iv; lenka Šmejkalová, bítouchov; jiří Heller, beroun

do slosování budou
zařazeny jen odpovědi
obsahující jak tajenku
osmisměrky, tak tajenku 
křížovky.

osmisměrka – LEGENda: agrese, agronom, alba, aorta, dividenda, dlask, emisar, enata, expedice, 
gekon, historie, chata, chirurg, chovatel, ingot, itala, jahoda, jaro, Kampa, kanáři, karikatura, klep, kniha, 
Kofila, kolek, konfrontace, laos, laser, lech, lepidlo, lilie, maršál, mechanizace, mentol, motorismus, 
mrakodrap, nátěr, nečistota, nehet, nelahozeves, neodborník, neshoda, nevodič, okap, okres, opar, 
osada, osika, panoptikum, parno, paže, plamen, pleš, polokoule, pozornost, prodleva, půda, raná, sál, 
salát, sekretářka, slza, spěšnina, spořitelna, srpen, stav, strach, tlach, trpaslík, vazači, značka.

P L A M E N T O L E T A V O CH P E L K G

R L A A S E K R E T Á Ř K A M P A Ž E S

E S E R G A Í K P E CH I R U R G S K L V

S P Ě Š N I N A I A O T S O N R O Z O P

A E O Á N A R R D M S P D O Z N A Č K A

L C Ř L K N O I L N O L A J F E L N R N

Á I N G O T B K O Ř E N Í R A S I M E O

T D L A S K D A I V N D O K D H F V S P

N E Č I S T O T A Á A N I R A O O I Ů T

D P H R E R E U L B T Z Á V G D K D J I

CH X P E T L N R L A A L A T I A A A A K

M E CH A N I Z A C E CH T Á Č Ě D O S R U

N E L A H O Z E V E S U M S I R O T O M



Ochutnejte novinku
Flora Gold s máslovou 
příchutí!

Skvělá na mazání a vaření.

www.� ora.cz
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