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19,90

29,90

CLEAN TEkuTý WC bLok
Citrusy, Horská studánka, 

Provensálská levandule
3 x 55 ml

cena za 100 ml • 18,12 Kč

34,90

kLAsik
mletá káva

250 g
cena za 100 g • 13,96 Kč

Vybíráme z lednové nabídky

CooP
PREMiuM

špagety
500 g

cena za 100 g • 3,98 Kč



Obsah

Clubwww. .cz

Internetovou podobu cOOP Rádce naleznete na webových stránkách

stejně jako další rady, recepty a tipy. 

COOP Rádce – časopis zákazníků prodejen COOP
VydaVatel: deleX, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, tel.: 378 218 112, fax: 377 325 972, IČO: 00519049   
| PROjeCt diReCtOR, ŠÉFRedaKtOR: Luboš Liška  | RedaKCe: Mgr. Zdeňka Čížková  | GRaFiCKÁ ÚPRaVa, SaZBa:  
BcA. Alena Janečková, DiS.  | individuální objednávky: Mgr. Zdeňka Čížková, e-mail: cizkova@delex.cz, tel.: 724 151 095
COOP CentRum dRužStVO: Sídlo: Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1   
| Korespondenční adresa: U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3  | Generální ředitel: Ing. Josef Holub   
| marketing COOP: Andrea Mouralová, tel.: 224 106 146, Petra Černá, tel.: 224 106 125;  fax: 224 106 140,  
internet: www.coop.cz  | ReGiStROVÁnO POd ČÍSlem: MK ČR E 8002  | nÁKlad: 120 000 ks

Milí př átelé,

| 6–7 | váNOce 

s vůní dáleK

| 16–17 | cOOP 

sympatiKa 2013

| 22–23 | vyKroče-

ní do nového roKu

| 8–9 | bOjUjeme 

s mRazem

| 12–13 | dalešicKé 

medOvé řezy

prosíme, letos to tak opravdu udělejte. 
Vychutnejte si vánoční čas od samého 
adventu. Vždyť nemusíte mít vygrunto-
vaný celý dům. Dárků přece nemusí být 
obrovské hromady. Advent a Vánoce by 
měly být především o společných chvílích 
s těmi, na které během roku nemáme čas.

S jednoduchým úklidem může pomoci 
celá rodina, do přípravy pár druhů cuk-
roví zapojte děti. Vyzdobte si byt, zapalte 

svíčky a najděte si chvilku na popovídání. 
Bylo by moc hezké, kdyby se z toho vzá-
jemného vyprávění stal celoroční zvyk.  

I my jsme na Vás při přípravě po-
sledního letošního Rádce hodně mysleli. 
Navštívili jsme například kraj Vysočina 
a představíme Vám úžasné cukrářství 
z Dalešic. Prozradíme Vám, co se mlsá 
na Vánoce ve světě i jak pečovat v zim-
ních měsících o svou pleť.

Ať chceme nebo nechceme, vánoč-
ní čas je dobou, kdy si dopřáváme víc 
lahůdek, než jsme zvyklí. Náš organizmus 
někdy zaúpí a volá po očistě. Nabízíme 
proto pár rad, jak ho zas vrátit do nor-
málu. 

Tajemný a posvátný vánoční čas rych-
le uteče, překulí letopočet a zas najedeme 
do běžných kolejí. Tak ať máte na letošní 
Vánoce a Nový rok ty nejkrásnější  
vzpomínky!

To Vám přeje 
Vaše redakce  

apliKace do chytrých telefonů

„cOOP dObRé RecePty“
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finanční rádce

na otázku, jaký 
způsob vytápění 
zvolit, neexistuje jed-
noznačná odpověď. 
spotřebitel si musí sám 
uvědomit, kolik financí může 
a chce uvolnit pro pořízení zdroje tepla 
i jak pohodlně chce vyhřáté domác-
nosti dosáhnout. Ne všichni mají šanci 
pořídit si kotel nebo kamna na tuhá 
paliva, a to ať už z pohledu fyzické 
zdatnosti, časových mož-
ností, či zázemí pro kotel. 
Přesto je v České republice 
takto vytápěných domác-
ností více než 500 000!

tUhá
PalIva

takové topení už 
zdaleka nemusí být 
neekonomické a neeko-
logické, stačí investovat 
do kotle s automatickým 
podáváním. Účinnost 
topení se tak zvyšuje ze 
zhruba 55 % na téměř 80 %. 
velká výhoda se také skrý-
vá v jednoduchém ovládání 
takového kotle. dřevo si i přes 
rostoucí cenu stále udržuje své 
příznivce a řadí se spolu s dře-
věným uhlím mezi ekonomic-
ky výhodné způsoby topení. 
Kromě tvrdého dřeva se zvyšuje 
poptávka také po peletách a dře-
věných briketách. 

PlyN
plyn je jednoznačně nejvyužívaněj-

ším zdrojem tepla v českých domác-
nostech. z dlouhodobého hlediska se 
jedná o ekonomicky nejstabilnější zdroj 
tepla a očekává se, že jeho cena by se 
měla dále snižovat. v současné době 
se ke slovu hlásí moderní kondenzač-
ní nebo nízkoteplotní plynové kotle, 
jejichž pořizovací cena je sice vyšší, ale 

ZatopMe si,
ale číM?

Jak vyzrát na rostoucí ceny energií a přitom 
se doma ještě ohřát? Nebojte se, nenabízíme 

vám pohádku o Mrazíkovi, ale recept 
na domácí pohodu 

pro každého. účinnost těchto kotlů stoupá překva-
pivě až nad 100 %. finance vám ušetří 
také pravidelný servis vašeho kotle. 

eleKtřina
topení elektřinou zůstává 

nejdražším způsobem vytápění 
rodinných domů i bytů. Průměr-

né náklady na vytápění jsou 
v tomto případě dvakrát až 

třikrát vyšší než při topení 
uhlím a dřevem. vytápět 
lze akumulačními kamny, 
přímotopy i tepelnými 

čerpadly. poslední uvedená 
možnost je sice s ohledem 

na pořizovací náklady finančně 
velmi náročná, avšak z pohledu 

samotného provozu je nejmé-
ně nákladnou variantou. vý-
hody vytápění elektřinou se 
skrývají především ve snad-
né dostupnosti tohoto 
zdroje, v poměrně nízkých 
investičních nákladech 

a v komfortu při vytápění. 
z ekonomického hlediska je 

vhodné využít speciálních sazeb. 
elektrické topení může být skvělým 
pomocníkem v průběhu celého roku, 
např. v podobě elektrických topných 
žebříků. 

pokud jde o dlouhodobější plány, 
vyplatí se investovat do výměny oken 
a dveří, zateplení fasády i do pořízení 
tepelného čerpadla v případě rodin-
ných domů. U starších elektrospotře-
bičů je na místě zamyslet se nad koupí 
modernějších a výkonnějších typů. 
Ne vždy je ovšem návratnost takové 
koupě tak rychlá, jak spotřebitelé dou-
fají. proto dvakrát počítejte a jednou 
nakupujte!
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BARVIV
PARABENŮ
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jaK na teplo
dOmOva?

letos už se výše uvedené plány ne-
stihnou. vyměňte alespoň letité těsnění 
oken a dveří, na spodní hrany dveří 
připevněte těsnicí lištu či kartáč nebo 
pořiďte závěs, kterým dveře ještě více 
odizolujete. v oknech pomohou textilní 
válce umístěné na parapet. moderní 
doba si žádá také pohodlná a estetic-
ky vhodná řešení – okenní tabulky je 
možné opatřit tzv. tepelně izolační fólií. 
díky těmto fóliím lze ušetřit až 25 % 
nákladů na energie.

mnohdy k teplu domova postačí 
skutečné maličkosti – odstranit dlouhé 
závěsy a záclony zakrývající topení, 
totéž učinit s nábytkem, nesušit prádlo 
na radiátorech. Nezapomínejte na pra-
videlné odvzdušňování radiátorů. K do-
stání jsou reflexní fólie, jež se umisťují 
za topidla a odrážejí teplo směrem 
do místnosti. stojí pár set korun, ale je-
jich účinnost návratu tepelného záření 
je až 90 %. Naprostou samozřejmostí by 
pak měly být radiátory s termostatickou 

hlavicí, která sama reguluje teplotu 
v interiéru. Pokud tedy na radiátor svítí 
slunce nebo se interiér vyhřeje během 
vaření, topení se samo vypne. dalším 
cenným pomocníkem při regulaci teplo-
ty je pokojový termostat s časovým spí-
načem, který lze individuálně nastavit 
podle potřeby. to vám umožní zbytečně 
netopit přes den, ale zároveň se vrátit 
ze zaměstnání do vyhřátého obydlí.  

NebOjte se větRáNí
K tomu, abyste doma měli teplo, 

ale zároveň čerstvý vzduch, postačí 
pravidelné intenzivní větrání. Rozhod-
ně nespoléhejte na tzv. mikroventilaci. 
větrání je v zimních měsících věda 
především pro majitele plastových 
oken. Když vaříte, sušíte prádlo a topíte, 
okna se často rosí a v místnostech se 
vytváří ideální klima pro plísně. Inten-
zivní větrání s plně otevřenými okny 
v délce zhruba 5–10 minut by mělo být 
samozřejmostí ráno, v průběhu dne se 
pak doporučuje interval mezi větráním 
maximálně dvě hodiny. to ovšem závisí 
na provozu a charakteru domácnosti.  

jaké jsou ideální teploty v do-
mácnosti dle odborníků? v obytných 
místnostech by teplota v zimě neměla 
klesat pod 20 °c, přičemž je vhodné sle-
dovat i vlhkost vzduchu, jež by neměla 
přesáhnout 50 %. Nižší teplotu sneseme 
v chodbách, kuchyni i ložnici. podle pro-
počtů dokáže snížení teploty o 1 stupeň 
snížit spotřebu energie až o 6 %!

ceNa veRsUs
PříROda

jaké jsou nejvýhodnější tepelné 
zdroje z pohledu životního prostředí? 
takto je seřadilo hnutí Greenpeace 
(od nejlepších k nejhorším): solární 
tepelné kolektory, kotel na dřevo nebo 
biomasu, tepelné čerpadlo na elek-
třinu z obnovitelných zdrojů energie 
(oZe), infrazářič na elektřinu z oZe, 
kotel na zemní plyn, tepelné čerpadlo 
na elektřinu z konvenčních zdrojů, 
ústřední topení (teplárna spalující uhlí), 
kotel na uhlí, infrazářič na elektřinu 
z konvenčních zdrojů, přímotop.

-lei-



váNOce6

evropsKé meNU
typická štědrovečerní večeře se liší 

nejenom v jednotlivých státech, ale 
také v regionech. Na slovensku je svá-
teční hostina velmi podobná té české, 
u ostatních sousedů už tomu tak není. 
v Německu se dle regionů na vánoce 
podává vařená šunka, bramborová kaše 
s klobásou či párkem, ale v mnohých 
oblastech můžete ochutnat taktéž 
rybu s bramborovým salátem. Namísto 
vánočky počítejte spíše se štolou. ta 
může být mandlová, ořechová, s rozin-
kami i kandovaným ovocem. Každo-
pádně na ní nesmí chybět pořádná 
peřina moučkového cukru. 

Polští hostitelé by vás uctili hustou 
polévkou podobnou ruskému boršči, 
pečenou rybou – nejčastěji sleděm – 
plněnými pirohy či zelím s houbami 
a hrachem. v maďarsku byste zase 
ochutnali místní hustou rybí polévku – 
halászle – zelné listy plněné mletým 
masem i bejgli, tedy sladkou roládu 
plněnou ořechy či mákem.

ve francii vévodí štědrovečernímu 
stolu mořské plody, husí játra, šneci, 

Co pečou, piJí,
vaří Na váNoCe
v Zahr aNičí

Že bez kapra 
s bramborovým 

salátem by se 
štědrovečerní stůl 
neobešel? pak se stačí 

vydat za hranice naší 
vlasti. vánoce v cizích 
krajích se nesou v du-

chu zcela odlišných 
chutí. vyberete si 

tu svou?

žabí stehýnka i pečený krocan s kaš-
tanovou nádivkou. jako dezert se pak 
podává čokoládová roláda (bûche de 
Noël) připomínající dřevěné polínko. 
v anglii byste v tento den ochutnali 
pečeného krocana s nádivkou, a hlav-
ně proslulý vánoční pudink. dánové 
na vánoce servírují pečenou nadívanou 
kachnu, krocana či husu s karamelizo-
vaným bramborem a červeným zelím, 
ale na mnoha stolech lze nalézt i vepřo-
vé maso či drůbež na jablkách i švest-
kách. jako sladkou tečku si dopřávají 
mandlovou rýži s višňovým přelivem. 

ZaoceánsKé meNU
vydáme-li se ještě více do světa, 

nesmíme opomenout vánoční dob-
roty v mexiku. Ochutnat zde můžete 
samozřejmě krůtu a mexický zeleninový 
salát s fazolemi. jeho obsah se liší podle 
oblastí, ale nejčastěji obsahuje mrkev, 
jablka, pomeranč, ananas a nejrůznější 
oříšky. svátečním jídlem jsou také kuku-
řičné tamales – tedy mexické „knedlíky“ 
s různými náplněmi připravované v ku-
kuřičném šustí či banánových listech 
na páře. jako sladká tečka se podává 

niño envuelto, piškotová roláda plněná 
ovocem i džemem. z evropy pak pochá-
zí další místní lahůdka – bacalao. jedná 
se o nasolenou sušenou tresku.  

o něco jižněji, tedy v argentině, 
byste na vánočním talíři ochutnali 
pečínku ze selátka i páva. štědrovečer-
ní večeře se nejčastěji připravuje jako 
barbecue na čerstvém vzduchu a ne-
jednoho středoevropana by nasytila 
na celé svátky! jako předkrm se podává 
matambre – plněná hovězí rolka s vejci, 
klobáskou, špenátem aj., podávaná 
teplá i studená, nebo plněná rajčata. 
vynikající je také studené telecí maso 
s tuňákovou omáčkou. a sladkou tečku 
představuje hutný biskupský chlebíček 
s ořechy a čokoládou.

symbolicKá
ROláda

pokud se podivujete, v kolika 
zemích je na štědrý večer oblíbeným 
pokrmem sladká i slaná roláda, vězte, 
že důvod je především náboženský. 
Roláda má symbolizovat narozeného 
ježíška zabaleného do peřinky.
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váNOČNí
pudinK
|  150 g černého rybízu  |  150 g rozinek  
|  150 g nahrubo nakrájených sušených 
švestek  |  170 ml cherry likéru   
|  100 g hladké mouky  |  125 g strouhanky  
|  150 g loje  |  150 g třtinového cukru   
|  1 lžička mleté skořice  |  špetka mletého 
hřebíčku  |  1 lžička prášku do pečiva   
|  nastrouhaná kůra z 1 citronu  |  3 vejce   
|  1 nastrouhané a uvařené jablko   
|  2 lžíce medu  |  cesmína na ozdobení

rybíz, rozinky a nakrájené sušené 
švestky naložíme do cherry a necháme 
týden odležet. větší formu na pudink 
vymažeme máslem. všechny zbývající 
suroviny dobře promícháme, nakonec 
přidáme naložené ovoce včetně cherry 
a hotovou směs vlijeme do pudinkové 
formy. dobře utěsníme, můžeme při-
krýt fólií, abychom zabránili kontaktu 
s vodou, a vaříme ve vodní lázni (asi 
do poloviny nádoby) zhruba 5 hodin. 
Průběžně kontrolujeme a dolíváme 
vodu. Po 5 hodinách pudink vyjmeme 
z vodní lázně a uskladníme na chlad-
ném a tmavém místě do Štědrého 
dne (případně můžeme zmrazit). Před 
podáváním opět pudink vaříme ve vod-
ní lázni asi 3 hodiny. Poté opatrně 
vyjmeme z formy, ozdobíme cesmínou 
a před podáváním můžeme oflambovat 
vodkou. podáváme s vaječným likérem. 
Pudink připravujeme ideálně 6 týdnů 
před vánocemi.

mexicKá
horKá
čoKoláda
|  100 g hořké čokolády  |  1 l plnotučného 
mléka  |  1 l vanilkové zmrzliny  |  ¾ šálku 
krystalového cukru  |  1,5 šálku vody   
|  1,5 lžičky mleté skořice   
|  pravá vanilka

Čokoládu nastrouháme nahrubo. 
ve větším hrnci zahřejeme mléko, 
zmrzlinu a cukr, dokud se nezačne 
pomalu rozpouštět. Poté přidáme 
nastrouhanou čokoládu, koření a jemně 
promícháme, dokud se směs nezačne 
spojovat. Podáváme s pikantní smeta-
nou ozdobenou čokoládovými lupínky 
a chilli. 

piKantní
smetaNa
|  1 šálek smetany ke šlehání  |  1/3 šálku 
jemného třtinového cukru  |  ¼ lžičky 
skořice  |  ¼ lžičky cayenského pepře   
|  ¼ lžičky chilli  |  2 lžičky čokoládových 
lupínků

ve větší míse vyšleháme smetanu 
do polotuhé konzistence, přidáme 
jemný třtinový cukr, koření a vyšlehá-
me dotuha. 
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KosmetiKa8

mrazivé počasí, 
časté střídání teplot, 
suchý vzduch v interié-
ru, špatné povětrnostní 
podmínky, ale také ne-
vhodná životospráva – 
to všechno se negativ-
ně podepisuje na stavu 
naší pokožky v zimních 
měsících. chcete-li si 
alabastrovou pleť za-
jistit v průběhu celého 
roku, je třeba přiložit 
ruku k dílu. Nežli sáh-
nete po své oblíbené 
kosmetice, zajímejte 
se o její složení. lehké 
pleťové krémy na vodní 
bázi a pleťovou kos-
metiku s vysokým ob-
sahem alkoholu raději 
schovejte na teplejší 
měsíce. lepší službu 
vám nyní udělají hut-
nější krémy – ovšem je 
nutné přihlédnout 
k typu vaší po-
kožky. v dnešní 
době už není 
třeba zcela 
vynechávat 
hydratační kré-
my – díky moderní 
technologii dochází 
k hloubkové hydrataci, 
a nehrozí proto naruše-
ní pokožky.

Na trhu je k dostání kos-
metika speciálně připravená 
pro zimní měsíce, kterou 
ocení především majitelé 
citlivé pleti. tyto výrobky mají 
vyvážený obsah živin, pleť zklid-
ňují a hydratují. pleť je vhodné proma-
zat delší dobu před plánovaným odcho-
dem na mráz. neplatí také, že silnější 
vrstva krému ochrání naši pleť lépe. 
Kvalita by měla mít přednost před kvan-
titou. ani v zimě se nemusíte ochudit 
o oblíbený peeling. ten je u zdravé pleti 
naopak pravidelnou žádanou péčí – při 
frekvenci 1krát za dva týdny odstraní 
odumřelé buňky a zajistí dokonalou 
výživu pleti. stejně tak se hýčkejte pra-
videlnou pleťovou maskou. omezíte ne-
příjemné zarudnutí pleti a pocit napětí. 
během slunečných dní a při zimních 
radovánkách na horách nezapomeňte 
na přípravky s uv faktorem. 

dOmácí lázNě
Přestože právě v zimě si rádi 

dopřáváme horkou koupel, pro vaši 
pokožku je učiněnou zkázou. chcete-
-li si přesto čas od času lázeň dopřát, 
vyměňte pěnu do koupele za olej. ten 
zajistí, aby se vaše pokožka nevysouše-
la. Při sprchování se zase budou hodit 
sprchové gely na olejové bázi. Pokud 
dáváte přednost přírodním přípravkům, 
sáhněte po heřmánku, meduňce, le-
vanduli, mátě či lipovém květu. při boji 
se suchou a podrážděnou pokožkou je 
skvělým pomocníkem také konopná 

kosmetika. Nepříjemné 
zarudnutí pleti zklidní 
měsíček lékařský, ať už 
v podobě oleje, krému, 
či obkladů z odvaru. 

jaKo
v bavlNce

Rukavice vás v zimě 
ochrání nejenom před 
chladem, ale zároveň 
zabrání vysušování 
pokožky rukou a pří-
padnému popraskání. 
ale ani rukavice samy 
o sobě nesvedou 
zázraky. v domá-
cí výbavě by vám 
neměl chybět kvalitní 
podkladový lak, který 
vyživí nehty a ochrání 
je před okolními vlivy. 
díky němu se nehty 
méně lámou a jsou 

na pohled krásnější. 
nezbytnou součástí 
domácí manikúry 
by měl být nejen 
v zimě nehtový 
olejíček pro upra-
vené pevné nehty 
a nehtová lůžka. 
ten je vhodné 
nanášet během 

dne, a zejména pak 
na noc spolu s kvalit-
ním mastným krémem. 

jednou za čas rozmazlete 
své ruce peelingem a ná-

sledným bylinným zábalem. 
Peeling odstraní odumřelé 

buňky a umožní rukám zaslouže-
nou regeneraci a hydrataci. vytvořit si 
jej můžete i v domácích podmínkách, 
jeden z receptů najdete v závěru toho-
to článku. 

ani vaše chodidla by neměla 
v chladném počasí přijít zkrátka. v zimě 
máme nohy častěji uzavřené většinu 
dne v botách, mnohdy je třeba řešit 
promočené boty a s nimi také prokřeh-
lé prsty na nohou. je třeba odstranit 
zrohovatělou praskající pokožku. 
Pokud se vám nechce navštěvovat 
pedikúru, vybavte se pemzou a kvalitní 
solí do vody, na noc chodidla proma-
sírujte hutnějším krémem. jako rychlá 
pomoc pro unavené nohy poslouží také 

BoJuJeMe
s Mr aZeM

Zima dává našemu tělu pořádně zabrat. 
vysušuje pokožku, dráždí pleť a láme 

vlasy. Jaké zbraně použít, abychom 
bitvu o krásu vyhráli?



KosmetiKa

I N z e R c e

peeling. v zimních měsících sáhněte 
po skořicovém peelingu. Nejenom že 
vaše nohy zbaví odumřelých buněk, ale 
zároveň je krásně prohřeje. 

pro medový
úsměv

v zimních měsících nezapomínej-
te na rty a koutky. Kvalitní balzám 
na rty byste měli mít neustále při ruce. 
vybírejte hutnější pomádu, která je 
obohacena o vitamíny a další cenné 
látky, jako je vitamín e, včelí vosk, 
bambucké máslo, heřmánek a měsíček. 

z babských rad vyzkoušejte šetrně 
odstranit odumřelé buňky na rtech 
zubním kartáčkem a následně proma-
zat rty medem. jako první pomoc pro 
vysušené a popraskané rty výborně 
poslouží také olivový olej. 

zdRaví Na talířI
Ke krásné pleti a zdravým vlasům 

nám dopomůže i správná životospráva. 
důležité jsou zejména esenciální mast-
né kyseliny, které najdeme v oříšcích 
a nejrůznějších semínkách. dostatečný 
denní přísun zeleniny, ovoce a mléč-
ných výrobků jistě není třeba připo-

mínat. pro zdravý úsměv, pleť i bohaté 
vlasy zařaďte do jídelníčku potraviny 
bohaté na vitamíny skupiny b, nebo 
je doplňujte pomocí potravinových 
doplňků.

medový zábal 
Na RUce

dvě lžičky medu smícháme se dvě-
ma lžičkami ohřátého olivového oleje. 
výslednou směsí natřeme ruce, zaba-
líme do mikrotenových sáčků, přikry-
jeme nahřátým ručníkem a necháme 
30 minut působit. (ld)

www.hollandia.eu    |    www.hollandiaclub.eu ... to je jogurt... to je jogurt
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 jihlava se může pyšnit císařskou 
studánkou, ze které se napil císař 
zikmund lucemburský při svém útěku 
z bitvy pod vyšehradem. během 
zimních nocí bloudí městem ohnivý 
jezdec – duch švédského vojáka z třice-
tileté války. v hradním příkopě naříká 
a zpytuje svědomí za všechny křivdy, 
které v životě napáchal.

a jaké další pověsti se pojí s měs-
tem, ve kterém jsme navštívili zručného 
pilníkáře? 

svatý martin
v jIhlavě

s blížícími se vánočními svátky 
stále čekáme, zda svatý martin přijede 
na bílém koni a dopřeje nám zasněžené 
vánoce. Podle pověsti tento světec i se 
svým běloušem zavítal také do jihlavy.

martinův kůň totiž ztratil podko-
vu, a tak martin pozdě večer zaklepal 
na dveře jihlavské kovárny. Nerudný 
kovář sice koníka okoval, ale za práci 
si nechal pořádně zaplatit. martin měl 
u sebe jen dva dukáty, řekl tedy kovářo-
vi, že ten poslední dostane od bělouše. 
ten kováře odměnil pořádnou hroma-
dou koňských koblížků. Než se kovář ze 
šoku vzpamatoval, byl pozdní návštěv-
ník i se svým koněm pryč. 

Rozzuřený kovář naházel koňskou 
nadílku do řeky jihlávky. Když se 
chystal hodit do vody i poslední koblih, 
zjistil, že místo něj má na lopatě dukát. 
nešťastně se podíval do vody, ale 

silný proud už dávno ostatní koblížky 
odnesl. Na památku této příhody se prý 
dodnes na jihlavsku pečou martinské 
podkovy.

ČeRtOva zeď
nedaleko jihlavy se nachází vesnič-

ka bílý Kámen. v dávných dobách zde 
pořádali čerti svoje reje. jenomže každý 
den je rušili trhovci, kteří tudy chodili 
na ranní trhy do jihlavy. Když čertům 
došla trpělivost, což zase netrvalo tak 
dlouho, rozhodli se, že postaví mohut-
nou kamennou zeď, aby je při tanco-
vačkách nikdo nerušil.

v noci všichni čerti stavěli, až se 
z nich kouřilo. bylo jim jasné, že do prv-
ního kohoutího zakokrhání musejí být 
s prací hotovi. co se však nestalo.

jedna z trhovkyň si pořádně přivsta-
la, aby s vajíčky, slepicemi a kohoutem 
byla na trhu co nejdříve a neriskovala, 
že se jí v tlačenici u městských bran vej-
ce rozbijí. Najednou se před ní vynořila 
kamenná zeď, která na cestě minulý 
den ještě nebyla. trhovkyně překvape-
ně upustila nůši s drůbeží. Kohout se 
probudil a poplašeně zakokrhal.

Zpocení čerti ztuhli, vztekle praštili 
kameny, které nesli v rukou, a odletěli 
zpět do pekla. K rozdělané práci se už 
nikdy nevrátili. z jejich zdi zbyla jen 
kopa kamenů.

havlíčKův brod
dříve se jmenoval Německý a ještě 

v dávnějších dobách jen brod. a prá-
vě k osadě brod se pojí pověst plná 
stříbra.

tehdy se na břehu řeky sázavy 
u osady brod usadil mladý hrnčíř. Z jílu 
začal vyrábět hrnce, ale práce se mu 
nedařila a hrnce neustále v peci pukaly. 
hrnčíř si něvěděl rady. jednoho dne 
k němu zavítal kupec z dalekých krajin. 
bedlivě prozkoumal střepy a objevil 
v nich stříbrné žilky. došlo mu, že 
v okolí hrnčířovy dílny je bohaté nale-
ziště stříbra. Odkoupil proto pozemek 
a začal s těžbou drahého kovu. K brodu 
se sjížděli chamtivci z celého kraje. Kaž-
dý toužil na stříbře zbohatnout.

jenže po čase se stříbro ze země 
ztratilo. pověst vypráví, že se prý znovu 
objeví teprve tehdy, až lidé v brodě 
přestanou být chamtiví a hamižní. 

vysočina je kraj kopcovitý s množstvím hradů, zámků a malebných zá-
koutí. Není tedy divu, že na každém kroku se tu setkáváme s tajemnými 
bytostmi a neuvěřitelnými příběhy. vodníci jdou ruku v ruce s bytostmi 
ohnivými. Šotkové, plivníci, čerti a raraši pořádají své reje. hrady jsou 

plné bílých paní, podhradí zas černých psů i koček.

Pověsti
z Vysočiny
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Na dalešickém náměstí to voní! 
peče se 20 druhů vánočního cukroví. 
ale to neznamená, že se k těm vůním 
vanilkových rohlíčků, medvědích tlapek 
či lineckých koleček nepřidávají i vůně 
pečených slaných a sladkých sladovek, 
medových řezů a dortu excelsior, tedy 
sladkostí ověnčených cenami. „Náš 
rodinný podnik jsme udělali v domě, kde 
jsem se narodila. Má dlouhou historii, 
protože je 350 let starý. Pradědeček ho 
koupil v roce 1870,“ říká Renata vonešo-
vá, jednatelka dalešického cukrářství.

vOláNí předKů
Právě paní Renata stála u zrodu 

cukrářství. „Práce v kuchyni mne vždycky 
bavila. Možná je to mými předky, jsou 
mezi nimi kromě hostinských i mlynáři 
a řezníci. Při přípravě dortů jsem se vždyc-
ky ‚vyřádila‘ .“

nejdřív je dělala pro děti, pro rodinu 
a od toho už byl jen krůček k vlastní 
provozovně. „Říkala jsem si, že si musím 
doplnit potřebné vzdělání, získat profesní 
základy. Měla jsem štěstí, že mí rodiče 
pracovali hlavně odpoledne a večer, 
takže mi dopoledne pomáhali s dětmi 
a já zas mohla chodit do školy.“ Nejdřív 
tedy získala výuční list v oboru cukrář 

na hotelové škole v třebíči a pak ještě 
pod záštitou společenstva cukrářů 
pokračovala na mendelově zemědělské 
a lesnické univerzitě v brně.

vRaž dO tOhO…
tohle všechno nám vyprávěla nad  

kávou a výtečnými sušenkami, pusinka-
mi, cookies a medovými řezy v míst-
nosti, kde je na stěnách řada diplomů 
a certifikátů. nastal však čas postoupit 
do výrobny samotné na ukázku toho, 
jak se dělají jedny z oceněných vý-
robků, dalešické medové řezy. „V míse 
smícháme hladkou mouku, práškový 
cukr a jedlou sodu. Přidáme vejce, mléko, 
med a máslo změklé při pokojové teplotě. 
Zpracujeme hladké těsto, které rozdělíme 
na tři stejné díly,“ popisuje Renata vo-
nešová. „Z každého dílu vyválíme 5 mm 
tenký plát o stejné velikosti odpovídající 
plechům, na kterých budeme pláty péct. 
Těsto přeneseme na máslem potřený 
pečicí papír, začistíme okraje a přesune-
me na plech. Těsto propícháme vidličkou 
a pečeme při 170 °C 15−20 minut dozla-
tova,“ dozvídáme se stejně jako před 
časem kluci v akci. 

Pak se vychladlé pláty potřou šle-
hanými švestkovými povidly, slepí se 

pamětníci často říkají, že už nic není,
jak bývávalo. třeba dorty a zákusky jsou

samá náhražka. Koupíte je, a druhý den se to nedá jíst.
tito lidé mají smůlu, protože nepoznali Dalešické cukrářství. 

Malá výrobna už se za své dobroty připravené a upečené s láskou 
honosí dokonce třemi tituly regionální potravina kraje vysočina. 

ŽáDNá sMěs
nesmí překročit

pr áh
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a polijí čokoládovou polevou. „Jakmile 
ta ztuhne, krájíme řezy ostrým nožem, 
který namáčíme v horké vodě. Po každém 
řezu nůž otřeme papírovým ubrouskem, 
aby nám případné drobečky, které ulpěly 
na čepeli, nedělaly na řezu neplechu.“  

dOmácí OPRavdU 
jaKo domácí

Nepředstavujte si žádnou strojo-
vou velkovýrobu. všechna těsta jsou 
připravována stejně, jako to děláme 
doma. jen mísy, měchačky, hnětač či 
strojek na mletí ořechů a mandlí jsou 
poněkud větší. a naplněné plechy se 
pečou ve stejných troubách, jaké máme 
ve své kuchyni. „Ty profesionální se nám 
totiž neosvědčily.“  

Ovšem přísná paní hygiena je asi 
víc všudypřítomná, než jsme z domova 
zvyklí. vonešovi se už předem vyhnuli 
možným problémům tím, že při staveb-
ních přípravách budoucí provozovny 
využili vše, co se paní renata naučila 
na mendelově zemědělské a lesnické 
univerzitě. „Tam nám přednášeli odbor-
níci z řad ekonomů, hygieniků, stavební-
ků. Setkávala jsem se s lidmi, kteří již cuk-
rárny provozovali. Plány jsme si nechali 
odsouhlasit na Krajské hygienické stanici 
v Třebíči a  konzultovali jsme je s odbor-
níky ze Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce.“ 

a dělají i leccos nad rámec platných 
předpisů. „I když se to nemusí, přísně 
dodržujeme oddělování syrových vajec 
od výroby. Máme na to malinkou míst-
nůstku.“ 

v taNeČNím sále
se NetaNcUje

za tajemstvím vynikající chuti 
sušenek, koláčů a dalších moučníků 
z dalešického cukrářství vstupujeme 
do další prostorné místnosti. „Býval 
to taneční sál v hospodě mých před-
ků. Zdi jsou široké 90 cm, netopí se tu, 
po celý rok je tu přibližně stejná teplota 
a vlhkost, výrobky se mohou pořádně 
rozležet.“ 

úspěch dalešického cukrářství je 
ovšem podmíněn rovněž kvalitními su-
rovinami. „Snažíme se vybírat ty domácí. 
Mrzí mě, že často musím nakupovat v ře-

tězcích, ale hodně dodavatelů nedodává 
jednotlivé suroviny, ale všelijaké směsi 
těst, náplní, dochucovacích prostředků. 
A to nám přes práh nesmí.“ 

třiKrát za sebOU
„Jemné máslové sušenky Sladovky 

original (slané) a Sladovky medové (slad-
ké) jsme v roce 2010 přihlásili do soutěže 
Regionální potravina s tím, že to prostě 
zkusíme. Bylo pro nás velkým překva-
pením, když jsme při vyhlášení obdrželi 
z rukou hejtmana kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka hned dvě ceny. Sladovky 
medové obsadily první místo a Sladovky 
original místo druhé v kategorii Pekáren-
ské a cukrářské výrobky.“

Rok nato si vonešovi odvezli z vy-
hlašování Regionálních potravin další 
první cenu – za dort excelsior. letos, 
do třetice, získaly prvenství dalešické 
medové řezy.

sladovky, ve kterých se využívá slad 
z místního pivovaru, si paní renata 
vymyslela. Pro dort excelsior se paní 
renata inspirovala tvorbou českého 
cukrářského cechu z dob Rakouska- 
-Uherska. „Přizpůsobila jsem to ovšem 
našim dnešním chuťovým zvyklostem. 
Jsou v něm 4 druhy těsta a 4 druhy ná-
plně, potažený je pravým marcipánem. 
Podle přání zákazníka se buď ozdobí kvě-
tinami perforovanými do povrchu, nebo 
se maluje čokoládou. Má úspěch, dělali 
jsme ho i k narozeninám pro prezidenta 
Klause.“ 

Před Pecí,
za Pecí

 Paní Renata má hlavu plnou dalších 
nápadů. řadu z nich teď bude moci rea-
lizovat v nově otevřené malé kavárnič-
ce. „Největším prvkem je kachlová pec. 
V ní se budou péct čerstvé koláče, buchty 
a jiné sladké i slané dobroty. Na peci 
máme v plánu sušit ovoce.“ dovedete si 
představit tu vůni? 

vonešovi jsou velmi tvořivá rodina. 
nešvindlují, nepodbízejí se a soudný 
člověk jim musí přát. Když je hodně 
napilno, pomáhají i oba synové, 12letý 
a 8letý. Kdo ví, třeba jednou převezmou 
rodinnou štafetu.

Jana Kořínková
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zUb vedle zUbU
vlastně je to jednoduché. vezme 

se štíhlý podlouhlý polotovar z uhlí-
katé oceli. říká se mu těleso. „Musí být 
měkký, vyžíhaný, abychom do něj mohli 
udělat zub, ale po kalení musí být pilník 
nebo rašple tak tvrdé, aby dlouho vydrže-
ly práci, pro kterou jsou určené,“ ukazuje 
drahomír smejkal. usedá ke svěráku, 
v němž je upnuté olověné „lůžko“, které 
tvarem souhlasí s tvarem budoucího 
nástroje. materiál podložky je dostateč-
ně pevný, ale zároveň se v něm neztupí 
již vyseknuté zuby.

 
Polotovar budoucí rašple drahomír 

smejkal nakříduje, aby se jeho povrch 
neleskl a vynikly vysekávané zuby. 
pak ho uloží do podložky, připraví 
si potřebné dlátko a vybírá kladivo. 
„Nejmenší je třicetidekové, to je takové 
šudlátko, ale máme i čtyřkilové, které 
používáme na rotační pilníky. Proč mají 
zatočenou rukojeť? Abych nemusel 

pilníkářství se u nás dařilo zejména ve druhé polovině 19. a v první polovi-
ně 20. století. teď je pilníkář Drahomír smejkal se svými dvěma syny téměř 
raritou. odvádějí ale tak poctivou práci, že si jejich pilníky a rašple budou 

v některých rodinách předávat z generace na generaci.  

ruku moc zvedat. Všechny jsem je zdědil 
po starých pilníkářích a pořád fungují,“ 
říká a bere do ruky to šudlátko, aby 
ukázal, jak vzniká rašple. Kladivem 
udeří do dlátka a to se pod úhlem 45 ° 
zarývá do oceli. je to hodně úderů, 
protože na jedné rašpli vytvoří kolem 
2 800 zubů. Zhruba od šesté ranní, kdy 
smejkalovi začínají, až do páté odpo-
lední, kdy obvykle končí, každý udělá 
10–12 nástrojů. tak si to spočítejte. 

zuby na rašpli se vysekávají jinak 
než na pilníku. „U rašplí se zuby vyse-
kávají po jednom od rukojeti nástroje 
ke špici. U pilníků se zuby vysekávají 
dlátky s rovným ostřím v řadách od špice 
ke stopce. Pak se vyseknuté břity lehce 
zbrousí a opět od hrotu ke stopce se 
vyseknou další břity, které s první řadou 
svírají ostrý úhel,“ ukazuje pan smejkal. 
vysekaný nástroj ještě upraví, zabrousí 
hrany a pošle do nedaleké firmy, kde 
nástroje zakalí, vyčistí, nakonzervují 
a připraví do distribuce. 

„Ručně vyseknuté břity nejen lépe 
odebírají opracovávaný materiál, ale jsou 
také trvanlivější,“ vysvětluje. 

 
sortiment rašplí a pilníků je prak-

ticky neomezený, v dílně smejkalových 
dokážou vyrobit vedle těch běžných 
i nástroje netradičních tvarů a určení. 
„Jsou to například speciální chirurgické 
rašple a pilníky, nástroje pro houslaře 
a výrobce historického nábytku, kombi-
nované nástroje (modelářská rašple/plo-
chý pilník), kotouče pro frézování profilů 
či rotační rašple a pilníky.“ Pro kroužek 
archeologických nadšenců dokonce 
zhotovil repliky dvou starověkých pilní-
ků nalezených v odkrytém hrobu. 

své výrobky smejkalovi dodávají 
nejen k nám, ale také do zahraničí, 
především do německa, ale i do spoje-
ných států amerických. v roce 2005 byl 
drahomír smejkal za své dílo oceněn ti-
tulem Nositel tradice lidových řemesel. 

-koř-

r aŠple obráceně

pilNíKy od špičky,
14



Snadné recepty 
na cukroví naleznete na 
www.pecenijeradost.cz

               . Vánoční pečení.
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Vážení čtenáři a zákazníci,
opět se můžete aktivně podílet 
na volbě nejsympatičtější a nejkrásnější 
zaměstnankyně sítě prodejen cOOP.

HlasOVat můžete Od 1. 12. 2013 
dO 31. 1. 2014  těmitO zPůsOby:
a)  Zdarma na stránkách www.coopclub.cz.  

Zde si kromě hlasování můžete přehrát 
i krátká prezentační videa jednotlivých 
finalistek.

b)  Pomocí sms. SmS kód Vámi vybrané 
finalistky (symPatika mezera číslO 
sOUtěžící) odešlete na číslo 903 33 10. 
Cena SmS je 10 Kč. 
SmS službu technicky zajišťuje Konzulta Brno, a. s., info@sms-operator.cz. 
Informace také na www.coopclub.cz  a www.platmobilem.cz. 
dostupné pouze v sítích Telefónica O2, T-mobile, Vodafone.

c)  Pomocí hlasovacího kuponu otištěného 
v tomto COOP rádci a v COOP Novinkách 
3/2013. Řádně vyplněný kupon odešlete 
na adresu dELEX, s. r. o., denisovo 
nábřeží 4, 301 00 Plzeň.

řádně vyplněný hlasovací lístek zašlete 
nejpozději do 31. 1. 2014 na adresu:  
deleX, s. r. o., denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň.

číslo  jméno

Vaše jméno a příjmení: 

Ulice: 

Obec: 

Psč: 

Jména vítězek a rozhovory s nimi budou 
zveřejněny v cOOP Rádci, v promo 
letácích cOOP centra v květnu 2014  
a na www.coopclub.cz.

Bližší informace o soutěži získáte  
především na internetových stránkách  
www.coopclub.cz, ale také  
na www.coop-tuty.cz nebo  
www.coop-tip.cz.

HlasUji PRO sOUtěžící:

telefon:

HOdnOtné a zajímaVé ceny získá 
Pět VylOsOVanýcH ŠŤastliVců, 
kteří bUdOU HlasOVat PRO 
VítězkU čtenářskO-zákaznické 
sOUtěže cOOP symPatika 2013.

jednOta, sd HlinskO
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Přihlášku jsem nejprve dala do zá-
suvky a zapomněla na ni. Pak přišla 
naše stálá zákaznice a přesvědčila 
mě, abych se přihlásila. Řekla jsem 
si, proč to nezkusit. Tak jsem zde. 
Jsem vdaná a mám tři děti. Jsem 

ráda mezi lidmi. K mým koníčkům 
patří jízda na kole, procházky 

v přírodě a k nejhezčím chvilkám 
společné zážitky s dětmi. Věřím, že 
přes všechny překážky a těžkosti 
je život krásný a stojí za to o něj 

bojovat. 

33 let

lenka
sýkOROVá

01

27 let

ROmana
ŠePkOVá

02

jednOta, sd nOVá Paka
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S přihláškou za mnou přišla paní 
vedoucí Hana Netušilová a po chvil-

ce přemlouvání jsem přihlášku 
vyplnila a poslala. Těším se na nové 

zkušenosti a zážitky. Jsem veselá, 
mezi mé koníčky patří lyžování, 

plavání, cukrařina a dobrovolní ha-
siči, se kterými jezdím i na závody. 
Hašení problémů, to je moje! Ne-
mám ráda závist a lež. mým snem 

je mít vlastní bydlení a spokojenou 
rodinu. Životním krédem je: Hlavou 

a srdcem k dosažení cílů.

jednOta, Od tábOR
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Přihlásila jsem se ze zvědavosti 
a proto, že mám ráda dobrodruž-
ství. mezi mé záliby patří příroda, 

cestování, hudba, sport. Jsem 
upřímný člověk se smyslem pro 
humor a pozitivním pohledem 

na svět, ale občas se dokážu rozčílit. 
Nesnáším ranní vstávání, přetvářku 
a řešení problémů pořád dokola. 
Vážím si svého rodinného zázemí 

a považuji ho za nejdůležitější život-
ní hodnotu. myslím si, že všechno 
se dá vysvětlit, bohužel ne všem.   

28 let

06ŠtěPánka
PříVOzníkOVá

dRUžstVO jednOta kladnO

s
m

s
 k

ó
d

: s
y

m
P

a
t

ik
a

 0
7

Přihlásila mě naše instruktorka 
paní Chodorová. Ze zvědavosti 

jsem na to přistoupila. Jsem veselá, 
hravá, energická, pozitivní člověk 
se smyslem pro humor. Na svůj 

věk se necítím, i když mě sem tam 
někdy někde píchne. Nekouřím, 
alkoholu neholduji. mezi moje 

koníčky patří cyklistika, která mě 
udržuje v kondici. Také jsem velký 
fanda ledního hokeje. Nenávidím 

lež a nepořádek, a proto: Co můžeš 
udělat hned, neodkládej na zítřek.

52 let

Hana
ŠRámkOVá

07

VybíRejte, HlasUjte, VyHRajte !!!
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Přihlásila jsem se ze zvědavosti, 
abych získala nové zkušenosti, 

zážitky a poznala nové lidi. Jsem 
optimistická, přátelská, komuni-
kativní, ambiciózní a pro každou 
legraci. mou největší zálibou je 
sport, v létě zejména kolečkové 

brusle. Na centrále Jednoty ČB jsem 
začala pracovat při studiu na vysoké 
škole. mým snem je prožít šťastný, 
spokojený rodinný i profesní život 
plný nevšedních zážitků. Řídím se 

heslem: Carpe diem!

28 let

andRea
FicOVá

03
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Přihlásila jsem se, abych si dokázala, 
že po mateřské nepatřím do staré-
ho železa. Jsem smíšek. mám ráda 
lidi se smyslem pro humor, kteří 

vše řeší s nadhledem. Kouzlo života 
jsem pochopila, když se mi narodila 
dcera Zuzanka a syn Tomášek. mám 
ráda, pro dívku trochu netradičně, 

jízdu na motorce. Jako vyučená 
kuchařka připálím i vodu, proto 
pracuji jako prodavačka, a jsem 
spokojená. Nevzdávám své sny, 

snažím se je uskutečnit.

30 let

lUdmila
bROdinOVá

04

jednOta, sd V jindřicHOVě 
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Za zkoušku nic nedám, takže 
s podporou manžela a dcerky 

jsem se přihlásila. Vážím si toho, co 
mám – milující rodinu a přátele. 

Jsem přátelská, upřímná, mám ráda 
smích a nesnáším neupřímnost. ro-
dina i přátelé o mně říkají, že jsem 
moc bláznivá, divoká, ale také tvr-
dohlavá a paličatá. mé zájmy jsou 

rodina, pejsek, sport, výlety, hudba. 
Jsem vášnivá motorkářka. Tvrdím, 

že žádný člověk není tak chudý, aby 
nemohl darovat úsměv.

27 let

lUcie
RyŠaVá

05

cOOP HOřOVice, dRUžstVO
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do soutěže jsem byla přihlášena 
panem instruktorem. Sama bych 

odvahu nenašla. Jsem vdaná 
a mám dvě děti – 18 a 7 let. Bydlím 

v Oseku u rokycan, kde i pracuji. 
Jsem upřímná, společenská, přátel-
ská, mám ráda pořádek a upřímné 
lidi kolem sebe. mezi mé záliby pa-
tří turistika, výlety a úplně obyčejné 
věci, jako je přečíst si pěknou knihu, 
k tomu dobrou kávu, pohodu a re-
lax. mé motto zní: Nikdy není tak 

špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

37 let

iVana
nOVákOVá

09

jednOta, sd V mikUlOVě
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Přihlásila jsem se sama, ale 
navrhla mi to má vedoucí. Jsem 
společenská a nezkazím žádnou 

zábavu. mezi mé záliby patří sport 
a fotografování všeho, co mě 

zaujme. Velmi ráda cestuji, obje-
vuji památky a poznávám kulturu 
různých zemí. Ve volné chvilce si 
ráda přečtu dobrou knihu nebo 

zhlédnu zajímavý film. mým snem 
je podívat se do ameriky. Tvrdím, 

že pokud najdeš v životě cestu bez 
překážek, určitě nikam nevede.

27 let

alena
FialOVá

10
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Přihlásila mě naše paní vedoucí. 
Líbí se mi představa vyzkoušet si 
něco tak odlišného od toho, co 

dělám. moje životní krédo se mění 
podle životní situace. Teď myslím 
na své dvě dcery, které bych ráda 
vychovala jako slušné dospěláky. 
mezi mé koníčky patří moje děti 
a jejich koníčky, bowling, sudoku, 

scrabble. Neodepřu si komedie, při 
kterých mi slzí oči smíchem. mým 
přáním je: Nezbláznit se, když už je 

to hodně zlé.   

27 let

08bOHUslaVa
HaRmáčkOVá

VybíRejte, HlasUjte, VyHRajte !!!
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RozTok PRo Léčbu 
Při výskyTu 
vší A HNid
roztok účinně eliminuje výskyt 
vší a hnid na vlasové části hlavy. 
Účinná látka isopropyl myrista-
te narušuje voskovou vrstvu 
exoskeletonu vší, dehydratuje 
je a usmrcuje. látka cyclome-
thicone d5 eliminuje přístup 
vzduchu ke vším a hnidám, což 
vede k jejich udušení či prask-
nutí. tymiánová silice chrání 
podrážděnou pokožku.
Roztok se aplikuje na suché vla-
sy. Účinkuje již po 10 minutách. 
lze jej použít u dětí od 2 let, 
těhotných i kojících žen.

PřEbALovACí PodLožky
vrchní savá vrstva je vyrobena z jemné a na dotyk příjemné 
netkané textilie. spodní nepromokavá plastová vrstva je 
tvořena nejkvalitnější fólií s protiskluznou úpravou, neobsa-
huje žádné škodlivé látky a je šetrná i k nejjemnější dětské 
pokožce. vysoké 
absorpční schopnosti 
podložek zajišťuje ab-
sorpční jádro z drcené 
celulózy. přebalovací 
podložka je vhodná 
nejen na přebalovací 
pult, ale můžete ji 
položit prakticky kam-
koliv – na stůl, kobe-
rec, komodu. absorp-
ční podložky se také 
využívají na ochranu 
lůžka a ložního prádla 
pro pacienty s inkon-
tinencí. 

NuRofEN
nezapomeňte si do své domácí lékárničky koupit 
nurofen, nejznámější lék na bolesti hlavy, zad, 
zubů, svalů, kloubů, ale i na bolesti vyvolané chřip-
kou a nachlazením. užívá se též při menstruačních 
bolestech. obsahuje léčivou látku ibuprofen stejně 
jako ibalgin, jen je šetrnější k žaludeční sliznici. nu-
rofen tiší bolesti, má protizánětlivé účinky a snižuje 
zvýšenou teplotu. 

myslíme
na Vše, co

potřebujete
přesVědčte se!

dELMAR 
NosNí sPREj
nejen rýma z nachlazení, ale také 
alergická rýma či jinak podrážděné 
nosní sliznice. s tím vším si poradí 
delmar nosní sprej. 
náš nos funguje jako výkonný filtr 
zachycující nečistoty. Zároveň také 
zvlhčuje a ohřívá studený vzduch 
proudící do plic. K tomu nos potřebu-
je zdravou a nepoškozenou sliznici. 
delmar nosní sprej je účinný při rýmě 
z nachlazení, alergické rýmě. efektiv-
ně čistí nosní cesty a zvlhčuje sliznici 
vysušenou klimatizací či vytápěním. 
Obsahuje takové množství mořské 
soli, které nejlépe vyhovuje potře-
bám našeho organismu. je vhodný 
i pro malé děti.



PO bOhaté
tabuli ÚKlid 

tělo se naštěstí dokáže z přejídání 
vzpamatovat a na zdraví ani na váze 
se to nemusí dlouhodobě podepsat. 
je však lépe mu vyjít vstříc. počátkem 
nového roku s mlsáním skončíme. 
Zapomeneme na těžká a tučná jídla, 
celodenní příjem potravy rozdělíme 
do více porcí, ideálně do pěti až šesti. 
absolvujeme také očistnou kúru, díky 
které se organizmus osvěží od množ-
ství přijatých kalorií, cukrů a tuků 
a zároveň se povzbudí činnost meta-
bolismu. 

do jídelníčku zařazujeme zelenino-
vé polévky, které zasytí a zahřejí, lehká 
zeleninová a obilninová jídla s bylinka-
mi a kořením, které podporují zažívání 
a tlumí nadýmání. do jídel přidáváme 
kmín, majoránku, saturejku, kurkumu 
a zázvor. toto koření má schopnost 
podporovat žaludek, játra, tlumit nadý-
mání, působit proti nevolnosti a pod-
porovat trávení. 

Bohatá vánoční 
tabule je pro vět-
šinu z nás důvodem 

proč se v prvních ledno-
vých dnech vyhýbat váze 
obloukem. Nejde však jen 

o kila navíc, ale i o to, že náš 
organizmus dostal během 
těch svátečních dnů hodně 

zabrat a teď volá po nápravě.

jedNO– až
dvOUdeNNí Půst 
Na OČIstU
ORGaNIzmU

pijeme zeleninové šťávy, bylinné čaje 
a čerstvou neperlivou vodu. Ze zelenino-
vých šťáv jsou vhodné mrkvová a zelná 
šťáva, šťáva z červené řepy či kořenové 
petržele. dle chuti je lze kombinovat. 
naředěná šťáva z černé ředkve s citro-
nem pomáhá při žlučníkových potížích. 
očistný účinek má i pití teplé vody 
s citronem či čaje z čerstvého zázvoru. 
fenyklový či meduňkový čaj zklidňují 
trávení a působí proti nadýmání. 

jáhly
se zeleNINOU
|  250 g jáhel  |  1 cibule  |  3 rajčata   
|  2 zelené papriky  |  1 malá cuketa nebo 
malý lilek  |  3 lžíce oleje  |  sůl  |  česnek   
|  případně aromatické bylinky

zeleNINOvá
polévKa
|  100 g květáku  |  100 g brokolice   
|  2 brambory  |  malá hlávka zelí   
|  1 pórek  |  1 cibule  |  1 lžíce olivového 
oleje  |  zeleninový vývar  |  sůl  |  pepř 
|  pažitka  |  petrželka 

Zeleninu očistíme, omyjeme, nakrá-
jíme, dáme do hrnce a zalijeme výva-
rem. přidáme olej, zakryjeme pokličkou 
a vaříme na mírném ohni asi 15 minut. 
polévku slijeme, zeleninu nakrájíme 
na menší kousky a dáme zpět do polév-
ky. Před podáváním můžeme polévku 
posypat sekanou natí.

zdRaví Na talířI

jáhly připravíme podle návodu. 
na oleji zpěníme nakrájenou cibulku, 
přidáme na kostky nakrájenou cuketu 
nebo lilek (lepší je kostky předem osolit 
a nechat „vypotit“), oloupaná a nakráje-
ná rajčata a nakrájené papriky. jakmile 
je zelenina měkká, smícháme s jáhlami 
a podle svých zvyklostí ochutíme solí, 
česnekem, pepřem a bylinkami.

22

Lehké vykročení
Do Nového
       roKu



zdRaví Na talířI

Tuty získaly ocenení kvality Klasa

www.vestzlin.cz

I N z e R c e

pohanKa
s Kyselým Zelím
|  250 g pohanky  |  1 cibule   
|  300 g kyselého zelí  |  3 lžíce oleje   
|  kmín  |  sůl  |  pepř

Pohanku uvaříme podle návodu 
a necháme dojít v teple. Na oleji nechá-
me zpěnit cibulku, přidáme vymačkané 
a nakrájené kyselé zelí a necháme 
za stálého míchání zkaramelizovat. 
ochutíme drceným kmínem, pepřem, 
případně dosolíme a promícháme 
s pohankou.

broKolicový
Krém
|  1 brokolice  |  2 brambory  |  vývar   
|  3 lžíce jogurtu  |  sůl  |  muškátový oříšek 
nebo kari  |  pažitka  |  petrželka

Rozdělenou brokolici a na kousky 
nakrájené brambory uvaříme. Pár kous-
ků brokolice vyjmeme, dokud jsou ještě 
tužší. zbytek rozmixujeme s jogurtem 
a ochutíme dle chuti. vložíme zpátky 
kousky brokolice, přidáme nasekané 
bylinky a podáváme.

-koř-
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K osmi originálům
unikátní sklenice 
        jako dárek
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d-test

hlína, Křída,
váPNO

tuky a oleje náležely 
pro svou vysokou cenu 
k látkám, které vedle vína 
a koření nejčastěji se falšo-
valy, a to „nejneslušnějším 
způsobem“. tehdejší věda 
chemická však již dokázala 
náležitě prozkoumat chování 
různých tuků, takže zjištění 
falzifikace nenáleželo již k vě-
cem nemožným. K identifikaci 
sloužila rozdílná hustota, bod tání, 
bod tuhnutí, koeficient zmýdel-
nění a čistota.

olivový olej se falšoval velmi 
často, a to postupy „přímo ne-
stoudnými“. nejčastěji olejem 
sezamovým, ba nahrazoval se 
jím docela. dále to byl olej 
řepkový, bavlníkový, konop-
ný, či dokonce minerální lát-
ky. Podvodníkům dokonce 
stál za falšování i hovězí lůj, 
do kterého se přimíchávaly 
vskutku kuriózní přísady. byly 
to hlína, křída, vápno, sůl, soda 
apod. dělo se tak proto, aby bylo 
možné do loje vpravit co nejvíce vody.

do vepřového sádla se voda pří-
mo pumpovala pomocí sody, drasla 
a vápna. sádlo husí šidilo se výjimečně. 
v jednom sporném případě, kdy se 
chemikům předložilo ke zkoušení husí 
sádlo s nepříjemně zasládlou chutí 
a zvláštním zápachem, bylo dodatečně 
zjištěno, že sádlo pocházelo ze zdech-
lých hus.

pivo, víno, KoňaK
K pivu záměrně se přidávala sůl, aby 

pitím dostavovala se žízeň. slad se mís-
to z obilí vyráběl z rýže nebo se do piva 
přidával levný cukr škrobový. Náhražek 
chmelových existovala přímo hojnost. 
hořká chuť se zajišťovala pelyňkem, 
islandským mechem, kořenem hořce, 
aloe, či dokonce kyselinou pikrovou.

ředění vína vodou dokazovalo se 
pozoruhodným způsobem. současně 
se zabaveným vínem se brala ke zkouš-
ce i voda z nejbližší studny, kde byl 
zabaven podezřelý vzorek. chemici vy-
užívali tehdy obecně uznávané zásady, 
že každá studna má neopakovatelné 
složení vody. vliv na to měla nejen 
struktura vrstev, jimiž voda protékala, 

ale i sousedství různých zařízení jako 
továrních závodů, stok a plynovodů. 
rafinovanější podvodníci na to vyzráli 
tím, že si začali dovážet vodu zdaleka.

aby víno získalo požadovanou 
tmavší barvu, dávala se do něj barviva, 
a to jak původu rostlinného, tak umělé-
ho na bázi anilinu. z přírodních barviv 
se pro vína červená používala borůvko-
vá, bezinková, malinová nebo z modré-
ho či červeného dřeva. případně to byla 
košenila, což je výtažek z vysušených 
těl červce nopálového, dnes je toto 
potravinářské barvivo známé také pod 
označením e 120. K bílým vínům se pak 
přidával karamel nebo výtažek z dubo-
vého dřeva. takto obarvené bílé víno 
vyvolávalo dojem, že je starší.

pančoval se také alkohol, a to jak 
drahý, tak levný. „poměry, které u kořal-
ky nalézáme, jsou děsné“, postěžoval si 
Klaudi. Kořalkou byl míněn nejlevnější 
alkohol tehdejší chudiny. Protože byl 
špatně čištěný, obsahoval jedovaté 

přiboudliny. aby 
kořalka nezapácha-
la po přiboudlině, 
aromatizovala se 
přídavkem kmínu. 
vzácnějšími lihovi-
nami byly rum, koňak 
a arak. Koňak se při-
pravoval destilací vína 
nižší hodnoty, arak 
z rýže a rum kvašením 
melasy z cukrové třtiny.

všechny zmíněné 
lihoviny se však často 
připravovaly umě-
le z obyčejného lihu 

a různých přísad. alkohol se přislazoval 
glycerinem, případně sacharinem. 

Zvláště kriticky pohlížel Klau-
di na sacharin, jelikož jeho 

fyziologický účinek na člo-
věka nebyl v té době ještě 
prozkoumán. argumentoval 
tím, že zvířata jako třeba psi 
a kočky nedotknou se po-
travy oslazené sacharinem, 

ač mají sebevětší hlad.

med, Káva,
Čaj

med se falšoval v „měřítku ohrom-
ném“, a to vodou, moukou, škrobem, 
cukrem. z padělků pravé kávy nás nej-
víc zarazila Klaudim popisovaná káva 
umělá, formovaná z těsta, hlíny a barvy. 
umělá zrna se přimíchávala k pravým, 
dala se však snadno odhalit. Přírodní 
zrna kávová ve vodě nabobtnávala, 
zatímco umělá se rozmočila a mazala 
mezi prsty. do kávy mleté se přimí-
chávala čekanka, drcené fíky a žaludy. 
nešvarem u čaje byl prodej vyvařených 
a opětovně usušených lístků.

Za pozornost stojí, že jediným 
potravinářským zbožím, na které ruce 
falšovatelů nedosáhly, byl tabák. podle 
Klaudiho to bylo tím, že jeho úprava se 
v té době nacházela v rukou spolehli-
vých, to je v rukou státu. neměl tedy 
příčinu o kvalitě tabáku pochybovat.

vysokoškolský pedagog josef 
Klaudi (1861–1908) byl chemický inže-
nýr a ředitel rolnicko-lučební stanice 
rady zemědělské pro Království české, 
jak stojí na náhrobku na pražských 
olšanech, kde je pochován. doplňme, 
že z dnešního pohledu byl i jedním 
z průkopníků v ochraně spotřebitelů.
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masO veRsUs
zeleNINa

Zavářkové knedlíčky mají spoustu 
variant. játrové knedlíčky jistě netře-
ba představovat, ať už jsou vytvořené 
doma, či z koupené hotové zavářky. tu 
je pak vhodné obohatit dle vlastní chuti 
o majoránku, česnek i čerstvý pepř. 
jistou obměnu představují knedlíčky 
z mletého masa, morkové, drůbkové 
nebo drožďové knedlíčky, které si mnozí 
vybavují zejména ve spojení se školní 
jídelnou. v domácích kuchařkách nesmí 
chybět ani rychlé krupicové a strouhan-
kové knedlíčky hodící se do všech druhů 
polévek. Ochutnali jste už zeleninové 
knedlíčky z pórku, špenátu či brambor? 
vyzkoušeli jste rychlou variantu polév-
kových zavářek z míchaných vajec? 

Játrové 
knedlíčky 

spolu 
s hovězím 

vývarem 
tvoří základ-

ní kámen 
české kuchyně. 

umíte si ovšem 
představit i jiné 

varianty ku-
laťoučké 

polévkové 
zavářky? My 
vám nabízí-
me dobroty, 

o něž se nemů-
žete ochudit. 

protože třeš-
nička dělá dort 

a knedlíček korunu-
je polévku.

mlsné jazýčky uspokojí sýrové 
knedlíčky, které skvěle doprovodí 
horkou česnečku nebo cibulačku. 
ty můžete připravit z tvrdého sýru 
ementálského typu, ale také z chuťově 
výraznějšího sýru s bílou plísní. do rybí 
polévky pak samozřejmě patří rybí 
nočky. stačí obrané rybí maso jemně 
nasekat či namlít a smíchat s pokráje-
ným pečivem, strouhankou, česnekem 
a bylinkami. do zeleninových polévek 
vyzkoušejte jemné bramborové nočky 
vytvořené ze šťouchaných brambor, 
cibulky a vajec. 

Pokud patříte mezi 
milovníky exotických 
jídel, pak ve vaší polévce 
nesmí chybět plněné 

knedlíčky – spíše těsto-
viny, ať už v italském, 

či asijském stylu. 
jejich náplně mají 

širokou škálu – 
od mletého masa 
s pikantním 
i sladkokyse-
lým nádechem 
až po sýrové 
či zeleninové 
směsi ovoně-

né koriandrem 
nebo bazalkou. 

aby chuť zavářky byla 
naprosto dokonalá, je třeba 

pamatovat na správné koření. Nic 
nezkazíte přidáním česneku, čerstvé 
petrželky a pažitky, jarní cibulky ani su-
šené majoránky. Kromě vynikající chuti 
tak docílíte v polévce i zajímavé barev-
né struktury. toužíte-li po originalitě, 
ozvláštněte své knedlíčky nasekaným 
špenátem nebo houbami. milovníci 
masové chuti mohou přidat najemno 
nakrájenou a vypraženou slaninu. 

jak dovést knedlíčky k naprosté 
dokonalosti? vařte je zvlášť ve vývaru 
nebo osolené vodě a po uvaření je 
rychle zchlaďte v ledové vodě. nebu-
dou oslizlé a zacelí se.
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polévKové
KNeDlíčKy
nemusí být jen játrové
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Určitě jste si všimli, že ná-
poj pro děti Jupík od Kofoly 
svítí v regálech s dětskými 
nápoji už od jara v  úplně 
nových obalech. Možná 
ale ještě nevíte, že veselé 
postavičky malých školá-
ků převlečených za zajíce, 
žirafu, opici, lva a  tygra, 
zabodovaly nejen u  dětí 
a  jejich rodičů, ale také 
u celosvětově uznávaných 
odborníků na design. Těm 
se nové obaly líbily natolik, 
že je ocenili hned dvěma 
prestižními cenami. 

V  Barceloně vybojoval 
Jupík zlato za obaly 
celé řady svých pro-
duktů v  celosvětové 
designérské soutěži 

Pentawards. O  tom, že 
to nebylo jednoduché, 

svědčí fakt, že v  soutěži 
letos bojovalo v 5 hlavních 
kategoriích více než 1 400 
obalů ze 49 zemí světa.
Kromě zlatých medailí 
z Barcelony získal „zvířát-
kový“ obal Jupíka 330 ml 

dokonce i  designérského 
Oscara. Tak je totiž mezi 
odborníky označována 
soutěž Red Dot Award: 
Communication Design 
2013, ve které Jupík za-
ujal v  konkurenci 6 800 
prací ze 43 zemí světa. 
Obaly, které po celkové 
změně nápadně vyční-
vají v konkurenci bar-
vami přeplněných 
lahviček a  působí 
spíše jako malá umě-
lecká díla, refl ektují 
velký posun značky 
vpřed i po obsahové 
stránce. V  loňském 
roce začal Jupík jako 
první dětský nápoj 
sladit přírodní stévií 
a  výrazně tak snížil 
svou energetickou 
hodnotu i  množ-
ství cukru. Letos na 
tento trend navázal 
uvedením celého 
portfolia bez umě-
lých barviv a  kon-
zervantů. 

Oscara. Tak je totiž mezi 
odborníky označována 
soutěž Red Dot Award: 
Communication Design 
2013, ve které Jupík za-
ujal v  konkurenci 6 800 
prací ze 43 zemí světa. 
Obaly, které po celkové 

Češi vybojovali zlato, v celosvětové konkurenci uspěl Jupík
Nestává se zas tak často, aby byli Češi v  nějaké disciplíně úplně nejlepší na světě. Většinu úspěchů, 
na které můžeme být hrdí a  díky kterým znají naší malou zem ve světě, zařizovali v  posledních le-
tech především sportovci. K  jejich olympijským a  mistrovským cenným kovům přidal v  těchto dnech 
zlatou medaili i  český nápoj pro děti Jupík, který uspěl hned ve dvou prestižních celosvětových
soutěžích designu. 

(drei)

morKové
KnedlíčKy
|  100 g morku  |  2 vejce  |  100 ml mléka 
|  150 g světlého pečiva bez kůrky   
|  2–3 lžíce strouhanky  |  čerstvá petržel 
a pažitka  |  sůl  |  čerstvě mletý pepř

pečivo nakrájíme na kostičky a za-
kápneme mlékem. morek nadrobno po-
krájíme, smícháme se žloutky, přidáme 
nasekané bylinky, osolíme a opepříme. 
dobře promícháme, přidáme pečivo 
s mlékem a strouhanku. vše promísíme 
a přidáme vyšlehané bílky. vytvoříme 
malé knedlíčky a vaříme 2–3 minuty.

dROžďOvé
KnedlíčKy
|  1 kostka čerstvého droždí  |  1 vejce 
|  120 g bílého pečiva bez kůrky  |  3 lžíce 
mléka  |  2 lžíce másla  |  1 menší cibule 
|  1 stroužek česneku  |  strouhanka 
|  čerstvé bylinky dle chuti  |  sůl  |  pepř

na pánvi rozehřejeme máslo, při-
dáme nasekanou cibulku a necháme 

KnedlíčKy
z OdPalOva-
NéhO těsta
|  120 ml vody  |  ½ lžíce másla  |  10 dkg 
polohrubé mouky  |  2 vejce  |  sůl  |  mletý 
muškátový oříšek  |  olej na smažení

v hrnci přivedeme k varu vodu 
a máslo se špetkou soli. jakmile se vý-
sledná směs začne vařit, přidáme mou-
ku, muškátový oříšek a mícháme, do-
kud se těsto nezacelí a nelepí na stěnu 
nádoby. těsto necháme vychladnout, 
poté do něj zapracujeme vejce. z těsta 
vytváříme malé knedlíčky či noky, které 
smažíme na oleji dozlatova.
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zesklovatět. přidáme droždí a mícháme, 
dokud nezrůžoví. výslednou směs ne-
cháme vychladnout, smícháme s vej-
cem, mlékem a lisovaným česnekem. 
Ochutíme solí a pepřem a zahustíme 
najemno pokrájeným pečivem. přidáme 
strouhanku a vypracujeme nelepivé těs-
to. necháme odpočinout, vytvarujeme 
malé knedlíčky a povaříme 2–3 minuty.

I N z e R c e
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lUŠtíme O ceNy

správné znění tajenek z této stránky od vás budeme očekávat do 31. ledna 2014 na adrese delex, s. r. o., denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. řešení mů-
žete 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 dárkový balíček od společnosti  
essa, s. r. o. správné znění tajenek z minulého čísla zní: „alibona“ a „kukuřice v novém kabátě“. výherci jsou: lidmila Kocourková, české budějovice;  
anna Sojková, český Krumlov; jitka Skalická, mohelnice; alena tauchmannová, poběžovice; julie Hadvigová, březová nad svitavou; Romana Vejvodová, 
pelhřimov; Pavel Šich, Zlín; ludmila Bajerová, rožnov pod radhoštěm; jana Zichová, bystřice nad pernštejnem; arnošt Gropl, ostrava.

osMisMĚRkA – LEGENdA: absint, ananas, anarchie, antropologie, automatizace, báje, 
bibliografie, borůvka, bouda, brouk, čechoslovák, číšnice, dostatek, droga, dutý, 
elektrotechnik, estét, feudalismus, hornictví, hrst, chod, jednotlivec, královna, kybernetika, 
leoš, literatura, lůj, menu, monarchie, nástroj, odpoledne, odsun, ochránce, opálená, pec, 
psychologie, reakce, realizace, sebezapření, senát, slabost, slovensko, sníh, spolubojovník, 
stadion, stav, taška, ticho, toaleta, výslech.

do slosování budou
zařazeny jen odpovědi
obsahující jak tajenku

osmisměrky, tak tajenku 
křížovky.
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