DĚKANSKÁ KAPLE
Další ve středověku často zobrazované světice
jsou kolem druhého (jihovýchodního) okénka:
vlevo sv. Apolena s atributem zubu v kleštích
(při jejím umučení jí totiž vyráželi zuby) a vpravo
sv. Markéta s drakem (strašný drak se mučednici
prý zjevil ve vězení, ale ona se ho nebála a
ovládla ho tak, že jí ležel u nohou, často jej také
vede na řetězu). U třetího (jižního) okna je jenom
zleva podobná postava sv. Anežky Římské (s
atributem malého beránka, protože se po svém
mučednictví prý zjevila s beránkem na rukou).
Výklenky všech tří okének jsou vyplněny
rostlinnými ornamenty.
Vpravo od jižního okna je rozměrný (a z hlediska
legendy o sv. Prokopovi zásadní) výjev: Prokop
stojící před jeskyní na trávě (některá stébla trávy
jsou dosud krásně vidět), v jedné ruce má berlu, a
v druhé pozvednuté asi držel kříž, jak vyhání
ďábly ze své jeskyně. Celkem zde můžeme vidět
tři různě veliké čerty, jak vylétají a vylézají
z jeskyně a z díry v zeleném terénu. Tento výjev
byl v kapli odkryt restaurátorem jako první.
Výjevy v kapli začínaly asi na severní stěně.
První výjev nahoře je ovšem téměř zcela zničen
probouráním dodatečného čtvrtého okénka blízko
vchodu. Byl na něm snad trůn s baldachýnem. I
další dva výjevy jsou „královské“ a poněkud
nejasné. V obou případech zde máme dvojice
stojícího krále a královny, jak předávají žezlo(?)
mladšímu nástupci (?). Skutečný význam těchto
scén zatím neznáme a koho vlastně zobrazují
nevíme. Druhý král by snad mohl být Vratislav
II., příznivec Sázavského kláštera.
Další výjev v této horní řadě je další výjev, na
němž je skupina benediktinských mnichů a
menší postava muže v bílém. Jedná se snad o
nějaký zázrak sv. Prokopa.
Dolní pás také začínal na stěně hned vpravo od
vchodu, ale první výjev je zničen pozdějšími
opravami kaple (vsazení náhrobních desek
děkanů). Další výjev obsahuje opět skupinu
benediktinských mnichů, tentokrát jde asi o
vyhnání německého opata a německých mnichů
ze Sázavského kláštera sv. Prokopem (ten stojí
před nimi uprostřed s pozdviženou berlou a za
ním je vymalován velký kostel sázavského
kláštera se dvěmi věžemi.
Dále doprava následují scény kolem oltáře,
rozměrově menší a více poškozené. Na scéně
vlevo od oltáře byl asi kníže Oldřich na lovu, jak
přijíždí k poustevně sv. Prokopa. Následuje
mezera mezi zeleným pozadím obou výjevů,
která vytvářela na zdi bílý pruh nad středem
oltáře. Zde asi byla umístěna původní socha sv.
Prokopa na nějakém podstavci. Od této mezery
doprava je výjev se stojícím sv. Prokopem (má

svatozář) a dalším benediktinem, snad se svým
synovcem Vítem, kterého si vybral za nástupce.
Výjev je pak přerušen původním výklenkem
malého sanktuáře a navazuje značně poškozená
část výjevu.
Také výjevy na jižní stěně jsou nejasné,
nebo jsou částečně přemalovány mladšími
opravami. Zdá se, že zde mohlo být vyobrazení
smrti sv. Prokopa.
Prostoru pod kruchtou (která v podobném tvaru
musela existovat již v původní kapli) využil malíř
k zobrazení některých zázraků sv. Prokopa: vlevo
jede sv. Prokop na voze, zřejmě se tedy jedná
o zázrak, jak Prokop přinutil ďábla sloužit
jako kolo u vozu, které mu zlomyslně zlámal.
Další výjev představuje stojícího sv. Prokopa,
půlkruhový předmět (snad loďku?) a na druhé
straně (břehu) stojícího muže. Jedná se zřejmě
o zázračné přeplutí loďky pro Mennu, který
toužil účastnit se Prokopova procesí na druhé
straně Sázavy.
Ani prostor celé praskoleské kaple nestačil na
vyobrazení všech zásadních událostí z legendy
o sv. Prokopovi. Nevíme také, jakou konkrétní
legendu použili objednavatelé jako předlohu.
Obrazové cykly legend kromě toho jen vzácně
doslova reprodukovaly celý text legend, ale byl to
vždy jen výběr scén, které se jevilo jako důležité
zobrazit. Máme totiž zachovánu mimořádně
cennou rozsáhlejší obrazovou legendu o sv.
Prokopovi, totiž perokresby jednotlivých výjevů
v tzv. Liber depictus („Malovaná kniha“) ze 14.
století. Zde máme řadu výjevů z legendy, některé
se vyskytují i v kapli v Praskolesích. Ale řada
dalších důležitých výjevů v Praskolesích není. Na
druhou stranu ani v Liber depictus nemáme
zobrazeno například vyhnání německých mnichů
a další výjevy, které bychom podle znění
latinských legend očekávali. Ačkoli jsou gotické
fresky z konce 14. století v praskoleské kapli už
místy poničené a někde málo zřetelné, přece je to
objev velkého významu. Jen v málo kostelech a
kaplích z našeho středověku totiž přežily původní
fresky a původní výzdoba. Většinou byly omítky
v průběhu přestaveb i několikrát otlučeny a
z původní výzdoby se tak nezachovalo nic, nebo
jen nepatrné fragmenty. Zde máme zachovány
fresky po celém obvodu kaple, ve dvou pásech a
můžeme si snadno představit, jak asi působila
celá vymalovaná kaple na středověkého člověka,
který jinak měl jen málo příležitostí vidět nějaké
obrazy než v kostelech na zdích. Z praskoleské
kaple, která se zdála dříve tak nezajímavá a
nedůležitá, se najednou stává prvořadá
památka
Praskoles,
ukázka
jakéhosi
středověkého „menšího kostela“ na venkově,

sloužícího zřejmě zvláštnímu účelu (kaple
karlštejnského děkana), která bude nadále
studována historiky umění a studenti se na ní
budou učit vývoj drobné církevní architektury ve
středověku.
Zvětšené výjevy z Liber depictus s celou
kreslenou legendou o sv. Prokopovi budou
k dispozici návštěvníkům i v kapli sv. Prokopa
v Praskolesích, podobně jako texty dvou
středověkých legend o sv. Prokopovi (v českém
překladu), pro poučení o celém příběhu
sv. Prokopa a osudu sázavského kláštera. Ačkoli
kaple bude nadále po svém restaurování sloužit
i jako přednášková a výstavní síň Společnosti
sv. Prokopa pro užitek všech sousedů
praskoleských, díky objevu těchto mimořádných
fresek se kaple stává také jakýmsi památníkem
sv. Prokopa a jeho slovanského kláštera na
Sázavě, a zůstává připomínkou dějin kapituly
karlštejnské a památky jejích prvních i pozdějších
děkanů. Jestliže byly těmito objevy a
restaurováním kaple zjištěny nové a dosud
netušené historické souvislosti, je třeba
povědomost o nich rozšiřovat a využívat
k pochopení naší minulosti a k probouzení lásky
a obdivu k práci a umění naších předků, k jejich
víře i nelehkému životu.
Protože to nejsou jen mrtvé kameny a mrtvé
obrazy. Jsou to pouta, která nás váží k našim
předkům, jsou to pramínky hlubinné vody,
z nichž i my dnes po staletích pijeme, jsou to
kořeny, z nichž roste strom našeho života, strom,
který zasadili kdysi předkové, a my dnes můžeme
sklízet jeho ovoce, pokud se o něj s láskou
staráme a nenecháme se zlákat k tomu, že přece
jednodušší a snazší by bylo jej jednou provždy
porazit a spálit. Strom vyťatý a spálený jen
jednou zahřeje, ale víc už z něj užitku nezískáme,
kdežto strom po dlouhé a studené zimě zdánlivě
suchý se může na jaře zazelenat a svého času opět
přinést plody. Jak to ostatně krásně pochopila
duše umělce Oldřicha Jelena a vyjádřila na své
kresbě Praskoles, která se mi velmi líbí.
Přiznám se, že mě kaple sv. Prokopa dostala.
Viděl jsem, jak se probouzela a jak začala
promlouvat. Viděl jsem tu lásku a energii, kterou
jejímu znovuzrození věnovali dobří lidé
z Praskoles. Pro mě je to posvátná půda a místo,
které může promlouvat k duši každého
vnímavého člověka.
A doufám, že se v obnovené kapli opět bude
podle starého zvyku jednou ročně sloužit zádušní
bohoslužba za všechny zde pohřbené karlštejnské
děkany, i za všechny ostatní, jejichž život byl
také spojen s Praskolesy a touto kaplí. Doufám
také, že kaple sv. Prokopa se stane středem poutí
mnoha návštěvníků Praskoles, a to nejen v době
svátku sv. Prokopa, který se zde každý rok slaví
s tak velkým nadšením.

Píseň o svatém Prokopu, patronu země české:
Spívejte poustevníčkovi na poušti ptáčkové,
zaspívejte sousedovi, vy lesní žáčkové,
navštěvujte ho v jeskyni, lanky též zvířátka jiný,
ustupte ďáblové, pekelní hadové!
Všickni řeholní řádové, Prokopa uctěte,
kláštery, Boží chrámové, k cti jeho zazněte,
chvály jeho vypravůjte, na tisíckrát opakujte,
vesele začněte, vstanouc, než usnete!
V klášteře po svém učení Břevňovském
z mladosti, to bylo jeho cvičení v svaté
pobožnosti. Odtud se do jeskyně dal, nad
Sázavou místo vybral, odkud divných hostí
vypudil v hojnosti.
Ďáblové byt svůj tu měli, překážku činili,
hned ustoupiti museli, jak Prokopa čili.
Museli skály vorati, z lidských těl vystupovati,
mnozí jsou užili té lásky v tu chvíli.
Velmi často navštěvován od lidu českého,
od něho jsouc zamilován, rostla chvála jeho.
Shromáždil tu tovaryše, následovali tím spíše
šlépějí svatého, muže velikého.
Bohu velmi vroucně s nimi sloužil za dlouhý čas,
jehož on dary divnými obdařit ráčil zas.
Vodu v víno jest obrátil, žízeň knížecí ukrátil.
Svatý, spomeň na nás, připusť náš k sobě hlas!
Když se s tím světem rozžehnal, odplatu hojnou
vzal. Bratřím jeho Bůh požehnal; napomenutí dal
Prokop biskupu Římskému, by jeho k počtu
svatému bez meškání připsal, neb prv na odpor
stál.
Pros, bychom i my připsaní byli k počtu tomu,
v pravém umrouce pokání, přišli do těch domů,
kteří více neletnají, ale věčně státi mají;
to národu svému, upros z nás každému! Amen.
Adam Michna z Otradovic, 1661. Zpívá se jako:
„Z hlubokosti mé těžkosti“, nebo „Nebeští
kavalérové“, nebo „Již vzešla nová ratolest“

Pečeť děkanství
karlštejnského
z 16. století

Pečeť děkanství
karlštejnského
z 19. století

Mgr. Libor Gottfried

INFORMACE Z OBCE
POPLATKY V ROCE 2010
Poplatek za komunální odpad 500 Kč/za občana
Poplatek za držení jednoho psa 100 Kč
Za držení dalšího psa
100 Kč
Splatnost poplatků je do konce měsíce března. Při platbě vyšší než 1 000 Kč je možné
zaplatit na dvě splátky, první splátku do konce března, druhou do konce června. Platbu
můžete uhradit i na účet obce č. 3623131/0100 pod variabilním symbolem 1337 + čp.
Dále upozorňujeme všechny majitele psů na čl. 4 OZV obce Praskolesy č. 1 ze dne 23. února
2004, o místních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 1/2008, který ukládá poplatníkovi
povinnost oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do 15 dnů vznik nebo zánik své
poplatkové povinnosti. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje dovršení stáří psa tří
měsíců nebo započetí držení psa staršího.

UPOZORNĚNÍ
Výlukové vlakové jízdní řády platné od 1. března do 17. března 2010 (akce optimalizace
trati Beroun - Zbiroh) jsou umístěny na vývěsce u obecního úřadu.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Praskolesy
pořádá zápis na školní rok 2010/2011

dne 19. 4. 2010 od 13 do 16 hodin.
Rodiče si s sebou vezmou občanský
průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte.

POLICIE ČR INFORMUJE
V roce 2009 bylo v obci Praskolesy na Obvodní oddělení PČR Zdice oznámeno a následně
prošetřováno celkem 6 trestných činů. Spáchané trestné činy byly ve všech případech majetkového
charakteru, přičemž se jednalo o vloupání do objektů, krádeže prosté a podvodná jednání.
Z prošetřovaných trestných činů se podařilo objasnit jen jeden případ, přičemž tedy celková
objasněnost je ve výši 16,6%. Pro zvýšení objasněnosti je třeba zvýšit pracovní nasazení územně
odpovědných policistů pprap. Sulíka a pprap. Brejníkové, kteří v úzké spolupráci se zastupiteli a
občany obce mohou získávat poznatky k pohybu podezřelých osob či vozidel, které jsou důležitými
pro prováděné šetření.
V roce 2009 bylo v obci Praskolesy spácháno celkem 12 přestupků, a to 3 proti majetku, 5 proti
občanskému soužití a 4 v dopravě. V porovnání s rokem 2008 se trestná činnost výrazně snížila, a to
na polovinu.

VI. OBECNÍ PLES
v sobotu 6. března 2010
od 20 hodin v Jitřence
hraje Gama
vstupné 80 Kč, bohatá tombola

Praskoleská společnost sv. Prokopa pořádá

S písničkou do historie
kytarista Jan-Matěj Rak hraje písničky
Jaroslava Ježka a Jaroslav Čáp promítá
historické fotografie obce
v sobotu 10. dubna 2010 od 17 hodin v Jitřence
Taneční pro mládež a pro dospělé - Podzim 2010
Společenský dům Hořovice – mládež, začátečníci H7 19.00 - 21.00
Pátky od 10. 9. 2010, v ceně je 15 večerů (12 lekcí, 2 prodloužené a 1 ples).
Společenský dům Hořovice – dospělí, dospělí začátečníci (Z1H) 18.00 - 19.50
Dospělí pokročilí (P1H) 20.00 - 21.50
Středy od 6. 10. 2010, v ceně je 11 večerů (9 lekcí a 2 prodloužené).
Zápis a informace: 251Ԝ 614Ԝ 550, 603Ԝ 238Ԝ 090; vasova@volny.cz

Kniha

„NAHLÉDNUTÍ DO HISTORIE
OBCE PRASKOLESY“
1. a 2. část

od Jaroslava Čápa
je k prodeji na obecním úřadě
cena 300 Kč

KNIHOVNA
otevírací doba
pondělí od 16 do 18 hodin

www.tanecni.net

DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 6. 2. 2010 se v odpoledních
hodinách jako už po několikáté, díky MŠ
Praskolesy, konal dětský karneval. Jako předvoj
dospělého masopustního reje masek je hezké
vidět rozjásané dětské tváře užívající si zábavu
mimo
každodenního
stereotypu.
A tak se do sálu Jitřenky kolem druhé hodiny
začali trousit princezny, rytíři, různá
zvířátka i jiné zajímavé postavy. Viděli jsme
masky jednoduché i takové, kdy ani děti dlouho
nepoznaly, který kamarád se za nimi skrývá.
Všechny se však hrdě předváděly přihlížejícím
rodičům, babičkám a dědečkům, kterých byl také
pěkný počet. Po chvíli na rozkoukání překvapil
děti Kašpárek a jeviště plné rekvizit. Po
společném seznámení vyzval děti ke spolupráci.
Zajistit, aby se smutná princezna usmála, je totiž
úkol přímo královský a docela těžký. Děti plnily
různá zadání, hrály hry a přitom jim pomáhaly i
jiné pohádkové postavy. V přestávce divadelního
vystoupení proběhla první část tomboly, kdy si
děti přicházely pro zajímavé ceny od našich
sponzorů. Pak se ale musely vrátit k vysvobození
princezny, což se jim za chvíli povedlo. Po
druhém kole tomboly spustila hudba a taneční
zábava mohla začít. Bylo to správné zakončení

úspěšné akce a bylo vidět, že se některým
maskám ani odcházet moc nechce. Za hladký
průběh a spokojené děti bych chtěla poděkovat
především organizaci paní učitelek z mateřské
školy, klaunovi Lucii Krupičkové, čaroději
Hasanu El-Dunia, loupežníkům Petru a
Jindřichovi Chvojkovým a princezně Lence
Šínové za poutavý příběh a na neposledním místě
panu Sklenáři za ozvučení akce i závěrečnou
diskotéku. Doufám, že se na tak vydařeném
odpoledni s ostatními dětmi i
dospělými
uvidíme
příští
rok
znovu.
Naše díky patří také sponzorům. Jmenovitě OÚ
Praskolesy, OÚ Kotopeky, Maso – uzeniny Jiří
Klán, Smíšené zboží u Burešů, paní Heřmanová a
Sedlaříková, pan Malecký, Kaprálovi,
Kahounovi, rodiče dětí z MŠ - paní Nováková,
Pitínová, Soukupová, Sklenářovi, Chotovi,
Karasovi, Smetanovi, Jiravovi, Kabeřábkovi,
Hrdličkovi z Otmíč, Hrdličkovi z Praskoles,
Michalčíkovi, Štajnerovi, Jirkovských,
Hajduczkých, Pomahačovi, Karafiátovi, těm co
uklízeli....
Radka Hofmanová

Natálka a Anežka Kubrychtovy
i Deniska Turková s kamarádkou
jsou napnuté, co asi na tyto lístky
do tomboly vyhrají.
(Foto: F. Čáp)

Adéla Hofmanová, Klára Červenková,
Laura Mayerová a Pavlína Hofmanová.
(Foto: F. Čáp)

Vašík Procházka, David Jirkovský
a Filip Čáp.
(Foto: F. Čáp)

David Kadeřábek jako Zoro mstitel
s kamarádem šéfkuchařem.
(Foto: F. Čáp)

I Eliška Nová s maminkou se na
karnevalu dobře bavily.
(Foto: F. Čáp)

Paní Hartmanová se synem
Jakubem v masce indiána.
(Foto: F. Čáp)

Mušketýr Adámek El-Dunia s maminkou
Zitou se těší z výhry v tombole.
(Foto: F. Čáp)

Kocourek Vítek Hofman.
(Foto: F. Čáp)

Karolínka Zvonařová a Kačenka Kaslová nejmenší masky.
(Foto: F. Čáp)

Veronika Landovská jako kouzelná víla .
(Foto: F. Čáp)

Roztomilý medvídek - Beátka Mayerová.
(Foto: J. Mayerová)

Pepíček Vlach jako tygřík.
(Foto: P. Vlach)

ŠKOLÁČEK
V únoru jsme začali s plaveckou výukou.
V tomto školním roce využíváme plaveckou
školu Kapka Hořovice. Navštěvujeme nově
zrekonstruovaný bazén. Zúčastňují se všichni žáci
naší školy. Jsou rozděleni do čtyř družstev. Lekce
vedou zkušení instruktoři. Neplavci překonávají
první ostychy a obavy. Plavci se již zdokonalují
v různých stylech. Družstva využívají nové
pomůcky. Závodí s destičkami a plovacími
deskami, loví barevné puky a míčky. Děti
využívají i plastovou klouzačku, která je vždy
velmi láká.
9. února přišlo k zápisu 5 budoucích prvňáčků.
Všichni recitovali a s radostí zvládli všechny
připravené úkoly. Někteří počítali i v anglickém
jazyce.
11. února jsme pořádali taneční, instrumentální a
pěveckou soutěž s názvem Šílené nohy. Na flétnu
velice pěkně hráli R. Michalička a P. Hrdličková.
Ve hře na tento nástroj zvítězila A. Hronzová,
zpěvem ji doprovázela K. Benčíková. Oliver
Kavka hrál na klávesy. V tanci soutěžili P. Bežo,
Ondřej Kavka, J. Karafiát, D. Štěpánek a
Ch. Blažek. V této disciplině si nejlépe vedla
skupina Sedláčata. Na píseň skupiny Horkýže
Slíže se ukázali jako opravdoví taneční mistři.
M. Bežo, A. Hofmanová, P. Hofmanová,
J. Kaprálová, K. Matějková, L. Mayerová,
A. Stöcklová a D. Waldhauser ukázali, že jsou
schopni pěkně secvičit moderní choreografickou
sestavu s prvky hip hopu. Výkonem všech
soutěžících jsme byli nadšeni.
15. února nás navštívil Dr. Klutz s programem
Cooking show. Tento pozitivně naladěný klaun
nám připravil velmi zábavné i poučné

představení. Nenásilnou a hravou formou jsme se
učili slovíčka z kuchařského prostředí. Program
byl obohacen o mnoho kouzel, do kterých
zapojoval i naše děti. Jeho představení patří
k nejzábavnějším a nejlepším.
18. února jsme se společně s MŠ zúčastnili
masopustního průvodu. Oslavili jsme takto starý
obyčej. Jedná se o svátek rozverný, který je
provoněný dobrým jídlem a pitím. Masky
příjemně obohatily celý tento den. Obešli jsme
OÚ, poštu i obchody a všude jsme si zazpívali.
Děti dostávaly sladkou odměnu.
Na 19. února připravila p. vychovatelka
Mgr. S. Vodičková karneval. Ve školní družině
se rozezvučela hudba k tanci. Děti si přinesly
občerstvení a zažily plno legrace.
V projektu Recyklohraní jsme kreslili náš
oblíbený elektrospotřebič. Vítězné práce za naši
školu byly A. Hronzové a J. Kaprálové.
V projektu Zvířecí rok jsme obdivovali a
vyhodnocovali modely obydlí našich živočichů.
Tentokrát zvítězila skupina Kozlové pod vedením
Ondřeje Kavky. Model byl vyzdoben přírodními
materiály a děti o něm pěkně povídaly.
MOP Bobříci se zaměřili na krmení ptáčků.
Vyrobili jsme několik krmítek a rozvěsili jsme je
v okolí školy. Při návštěvě Berouna jsme krmili
ptactvo na Litavce. Pozorovali jsme kachny,
racky i kormorány. Navštívili jsme i zimní
stadión, kde jsme bruslili.
Na závěr bychom rádi poděkovali panu
P. Mayerovi, který zdarma opravil dveře v naší
škole.
Mgr. Jana Šopejstalová

Plavecký výcvik
v hořovickém bazénu.
Zleva: O. Kavka,
J. Sklenář, D. Jaňour,
J. Karafiát, Matěj Bežo.

(Foto: J. Šopejstalová)

Kouzelník Dr. Klutz zábavnou formou
učil děti nová anglická slovíčka.
(Foto: J. Šopejstalová)

Při soutěži Šílené nohy předvedli žáci nejen taneční
umění, ale i hru na hudební nástroje. Na snímku
Ol. Kavka.
(Foto: J. Šopejstalová)

Masopustní průvod obcí pořádá škola
a školka pravidelně každý rok.
(Foto: J. Šopejstalová)

Láska
Josef Mencl
Noc vůkol je tak tichá,
jen srdce Tvé tu vzdychá a písně jeho ston
zní k nám až na balkón.
Což není Ti to líto má krásná siňorito?
Dál nenech mě mřít a pojď mi vrátka otevřít.
Na mléčné dráze v nebi se měsíc tomu šklebí,
že ruším v spánku Tě, a nejdu na kutě.
Dál nenech stát mě venku,
pojď dolů ke mně do přízemku, neb pak odstraň
závoru a pusť mně k sobě do svých pokojů…
Je smutno mi, až běda,
že zrak tě marně hledá,

mých slz už potok v něm,
Ti teče skoro pod oknem!
Zle trpím láskou pro tebe,
a zhynu asi na úbytě,
když lék mi neskytne
Tvé srdce bezcitné.
Že jsem jako z marcipánu
mě obměkčil v tu ránu
tvůj srdcelomný kvil,
jenž krev mi zastavil.
Lásko, ty hvězdo mého žití,
bez tebe já nemohl bych býti!
Lásko, jen tys můj celý svět
a pouze tobě v každé době
budu náležet!

DĚTSKÝ KOUTEK
OMALOVÁNKA NA POKRAČOVÁNÍ
Obrázek č. 11
Děti, v tomto čísle jsme se dočkali posledního obrázku z pohádky O Koblížkovi. Kolikpak z vás má
všechny obrázky seřazené a vymalované? Jak to vlastně celé bylo, to už si přečtěte sami nebo
s maminkou, tatínkem, babičkou či pohádkovým dědečkem.

O KOBLÍŽKOVI
Byl jednou jeden dědoušek a babička. Žili spolu
ve staré dřevěné chaloupce. Jednoho dne
dědoušek povídá: „Babičko, usmaž koblížek.“
„Vždyť nemáme mouku, z čeho bych ho měla
udělat?“ „Jen jdi do moučnice a pěkně ji
vysmejči. Jistě tam mouku na jeden koblížek
najdeš.“ Babička tedy šla a smejčila, až
vysmejčila dvě hrstky mouky. Zadělala
koblížek, usmažila ho na másle a položila na
okno, aby vychladl. Koblížkovi byla na okně
dlouhá chvíle a tak se tam začal vrtět. Vrtěl se
tak dlouho až seskočil z okna ven na dvoreček a
z dvorečku šup do světa. Kutálel se dál a dál až
potkal zajíce. „Koblížku, já tě sním!“ povídá
zajíc. „Zajíčku ušáčku, když mě nesníš,
zazpívám ti písničku: Já, Koblížek ruměný,
v moučnici smejčený, na vále hnětený, na
kamnech smažený, na okně chlazený, utekl jsem
dědouškovi i babičce a tobě, ušáku, taky uteču!“
Než se zajíc stačil vzpamatovat, byl Koblížek
ten tam. Jak se tak kutálel dál, potkal vlka.
„Koblížku, já tě sním!“ ale Koblížek na to:

„Vlčku šedobočku, když mě nesníš, pěkně ti
zazpívám: Já, Koblížek ruměný, v moučnici
smejčený, na vále hnětený, na kamnech
smažený, na okně chlazený, utekl jsem
dědouškovi i babičce, utekl jsem ušákovi a tobě,
vlku, taky uteču!“ A utekl i vlkovi. Kutálel se
dál přes les a potkal tam medvěda. „Koblížku, já
tě sním!“ Koblížek nato hrdinně: „Jak bys mě
mohl sníst, medvěde nemotoro? Raději
poslouchej! Já, Koblížek ruměný, v moučnici
smejčený, na vále hnětený, na kamnech
smažený, na okně chlazený, utekl jsem
dědouškovi i babičce, utekl jsem ušákovi, utekl
jsem vlkovi a tobě, medvěde, taky uteču!“ Jak
tak utíkal narazil na lišku a ta mu povídá:
„Dobrý den, Koblížku! Jak jsi hezoučký a
ruměný! Kampak pospícháš? Zastav se na
chvilku a něco hezkého mi zazpívej.“ Koblížek
celý šťastný zastavil a začal zpívat: „Já,
Koblížek ruměný, v moučnici smejčený, na vále
hnětený, na kamnech smažený, na okně
chlazený, utekl jsem dědouškovi i babičce, utekl
jsem ušákovi, utekl jsem vlkovi, utekl jsem

medvědovi a tobě, liško, taky uteču!“ Zatímco
Koblížek zpíval, kradla se k němu liška stále blíž.
„Ach ty krásně zpíváš. To je nádherná písnička.
Posaď se mi na nos a zpívej hlasitěji, já špatně
slyším.“ Koblížek měl velkou radost, že se lišce
jeho písnička líbí, proto jí vyskočil na čumák a
dal se zase do zpěvu. „Já, Koblížek..., tobě také
uteču!“ „Děkuji ti, Koblížku. Tvoje písnička je

skutečně moc pěkná. Poslouchala bych ji celý den
od rána do večera. Buď tak hodný a posaď se mi
na jazyk a zazpívej mi ještě jednou!“ povídá mu
šibalsky liška. Důvěřivý a také trochu namyšlený
Koblížek skočil lišce na jazyk. Ta už vůbec na nic
nečekala, udělala chramst! a Koblížka snědla.

Jitka Mayerová

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Povinnost vakcinovat psa je dána
zákonem
Stále platí povinnost mít chovaného psa v imunitě
proti vzteklině. Úmyslně neuvádíme každoročně
přeočkovaného, protože podle platného znění
veterinárního zákona je povinné mít zvíře
vakcinované, tj. v tomto případě psa, bez toho, že
je uvedena povinnost přeočkovávat každým
rokem, záleží na doporučení výrobce vakcíny.
Základním ustanovením je, že musí být pes
očkován od 3 měsíců a musí být tzv. v imunitě.
Většina schválených typů vakcín musí být
aplikována každoročně, to je pravda, je o tom
možné se přesvědčit na webových stránkách SVS
ČR (www.svscr.cz), ale i u nás jsou schváleny
k používání vakcíny, kdy se provádí revakcinace
po dvou, popřípadě třech letech. Ovšem
podmínka je, že v očkovacím průkazu, popřípadě
pase, musí být uvedena použitá vakcína a termín
přeočkování.
Tyto vakcíny jsou tři - BIOCARN od českého
výrobce Bioveta, revakcinace po dvou letech,
VANGUARD R též původem z ČR, firmy
Pfitzer, revakcinace po dvou letech a NOBIVAC
RABIES od holandského výrobce Intervet
International, revakcinace po třech letech. Kromě
těchto je u nás schválených dalších třináct typů
vakcíny od českých, francouzských a
holandských výrobců pro přeočkování
každoroční.
Při pořádání svodů či výstav psů je základní
podmínkou prokázat platnou vakcinaci proti
vzteklině. Organizátor tento požadavek
standardně do podmínek uvádí. Při organizování
takovýchto akcí pak by měla být akceptována
i možnost využití vakcín takových, kdy se
přeočkování provádí jednou za 2 popřípadě za
3 roky, aby se při přejímce zvířat předešlo
nedorozuměním. Přejímá-li psy na svodu či
výstavě veterinární lékař, tak pro něj je závazné
ustanovení veterinárního zákona.

Úspěch v Kladrubech
Po dvou letech intenzivní veterinární činnosti na
základě trvání mimořádných veterinárních
opatření v Národním hřebčíně v Kladrubech nad
Labem kvůli výskytu nakažlivé metritidy koní
mohla Krajská veterinární správa pro Pardubický
kraj tato opatření ukončit.
Podle počtu vyšetření je tento chov koní zřejmě
nejlépe vyšetřeným chovem v ČR a
pravděpodobně i v Evropě. To, že bylo možné
chov v tak krátké době prohlásit za zdravý, je
zásluhou veterinárního dozoru, neboť nákaza byla
zjištěna ještě před výskytem klinických příznaků.
Takže podle ředitele KVS Josefa Boháče jsme
byli v podstatě o krok napřed před touto infekcí, a
to umožnilo stádo koní rychleji ozdravit.
Z historie tohoto problému lze uvést, že vznikl na
základě pozitivního výsledku vyšetření u jednoho
hřebce v lednu 2008. Poté KVS pro Pardubický
kraj nařídila mimořádná veterinární opatření, na
jejichž základě byly zakázány veškeré přesuny
koní a svody koní, byly stanoveny podmínky
plemenitby, nařízen systém bakteriologického
monitoringu koní na tuto nákazu, určeny
podmínky izolace a léčby pozitivně vyšetřených
koní, způsob provádění dezinfekce a další kroky
k ozdravování. Mimo jiné bylo nutné
i vykastrovat některé hřebce a některé klisny
musely být podrobeny cílené antibiotické léčbě.
Zkrátka, nebylo to jednoduché.
Jelikož byla splněna všechna nařízená opatření a
bylo provedeno závěrečné čištění a dezinfekce,
ukončila KVS pro Pardubický kraj mimořádná
veterinární opatření. Vše se vrací do starých
kolejí, v tom smyslu, že lze nadále provozovat
chov i koně přesunovat. Chov koní v Národním
hřebčíně v Kladrubech nad Labem je v pořádku.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze
získat na internetových stránkách SVS ČR:
www.svscr.cz.

DOSPĚLÍ SE BAVILI
Jak ten rok utekl, povzdychla jsem si, když jsme
opět po roce, pod hlavičkou Praskoleské
společnosti sv. Prokopa, plánovali maškarní bál.
Nejprve přišlo na řadu tradiční osobní pozvání,
které jsme již druhý rok absolvovali s hudebními
nástroji a v převlecích. Věřím, že jsme Vás
písničkou alespoň trošičku potěšili, i když nám
to někdy neladilo. Standa Sokol měl při hře na
trubku v té zimě pořádně zmrzlé prsty. Vám,
které jsme osobně nepozvali se moc omlouváme,
ale obejít naši vesničku za jedno odpoledne bylo
opravdu nemožné. Děkujeme všem těm, kteří
nám otevřeli vrátka, za finanční i věcné příspěvky
do tomboly i za skleničku pro zahřátí.
Poděkování patří i těm, kteří pomáhali
s přípravou a organizací karnevalu. A jak to
všechno probíhalo? Když jsem kolem osmé
večerní přišla do sálu, sedělo tam vedle vzorných
Otmíčáků jen pár lidiček a kapela říkala:
„Jestlipak budeme mít pro koho hrát“. No,
pomyslela jsem si: „Asi už to nikoho nebaví, už
nejsou nápady, budeme muset nějaký rok
vynechat.“ Jak mile jsem byla za chvíli
překvapena! Sál se začal plnit a kolem deváté již
přicházely masky jedna za druhou. Nevěděli
jsme, kterou máme dřív pozorovat. Jestli
mušketýry s nádhernými dámami, upíry, pravěké
muže s vlastnoručně vytesanými kyji nebo
včelaře i se včelínem, krásného faraona
s Egypťankou, motorkáře, bílou paní, Pata a
Mata., zdravotní sestřičku... Dětská léta a
pohádky nám připomněli Dlouhý, Široký a
Bystrozraký a tři prasátka s vlkem. Ti také podle
hlasování o nejlepší masku obsadili první dvě
místa. Bylo zábavné pozorovat tváře
nemaskovaných, jak se dohadují u stolů, kdože
by mohl být v té či oné masce. I u našeho stolu
padala spousta tipů, ale většinou neúspěšných.
Všichni jsme se dobře bavili a byla i spousta
legrace, to když masky začaly předvádět svoje

kousky. Prasátka si tak jako v pohádce stavěla
příbytky ze slámy, dřeva a cihel. Dlouhý se
svými kamarády po svém putování vytáhli
svačinku - klobásy, buchty - pěkně zabalené v
šátku a dávali nám ochutnat. Pat a Mat s nářadím
okukovali, co by kde spravili. Když na pódiu
začali vytahovat nářadí a prohlížet zvukovou
aparaturu, nebylo muzikantům určitě moc dobře
po těle.
Taneční parket praskal pod náporem tanečníků.
Kapela Gama ví, jak udělat náladu a udržet nás
v
kole. Písničky střídaly jedna druhou,
o přestávkách se prodávala tombola a kdo měl
štěstí, vyhrál i nějakou maličkost. Když přišlo na
řadu vyhlašování masek a jejich představení, byli
jsme překvapeni po odmaskování Dlouhého,
Širokého a Bystrozrakého. Pavel a Vlaďka
Kadeřábkovi s Ivou Jiravovou byli k nepoznání.
Také si museli v maskách vytrpět! Pavel chodil
v botech s deseticentimetrovými klíny (tím nás
pořádně zmátl) a Ivě s obrovským vycpaným
břichem muselo být strašné horko. A úplně
největší překvapení? To když sundal přilbu
motorkář a on to pan Miloslav Kadeřábek! Ani
ve snu mě nenapadlo, že ve svých 74 letech
přijde a ještě k tomu v masce! Patří mu náš
obdiv. Nečekaným překvapením byl i Pat Jakub Kadeřábek a Mat - Ivo Kadeřábek.
O maskách bych mohla psát donekonečna. Každá
měla něco do sebe. Inspirace, vlastní výroba, i to,
jak jejímu nositeli sluší. Vše je třeba ocenit.
Děkujeme za účast a doufám, že se příští rok
opět uvidíme. Už teď přemýšlím, ale stejně nic
nevymyslím, za co půjdu. Budu asi muset zajít na
radu ke Kadeřábkovým. Pavel se mi svěřil, že má
nápady na několik let dopředu. To se tak někdo
má!
za Praskoleskou společnost sv. Prokopa
Zdeňka Drábková

Jana Hrabáková s přítelem
a Veronika Čepeláková s
Davidem Šteinerem.
(Foto: F. Čáp)

O správný karnevalový rozruch se
postarali také Jiří Sudík a Petr
Havlík jako pravěcí muži.
(Foto: F. Čáp)

Vlaďka a Pavel Kadeřábkovi a Iva
Jiravová jako Dlouhý, Široký a Bystrozraký obsadili při vyhlašování
masek první místo.
(Foto: F. Čáp)

Druhé místo si vybojovala, určitě zaslouženě, tři prastátka s vlkem v podání Petra Mayera, Blanky
Kavkové, Radky Hofmanové a Jitky Mayerové (zleva).
(Foto: F. Čáp)

Třetí místo v soutěži o nejlepší masku vyhráli mušketýři se svými dámami. Zleva: Pavlína Duníková
s Tomášem Ernestem, Lukáš Tomek s Petrou Ernestovou a Lukáš Šteiner s Katkou Merhautovou.
(Foto: F. Čáp)

Neodolatelný
motorkář pan
Miloslav Kadeřábek
uchvátil
i nádhernou kravičku.
(F. Čáp)

Umění Luise
Armstronga
v podání Kamila
Hofmana bylo
tak výjimečné, že
mu i prasátka
lepila peníze na
čelo.
(F. Čáp)

Sestry Iveta a Petra Nových
v objetí mocného faraona.
(Foto: F. Čáp)

SRDEČNÉ POZDRAVY
ZE ZEMĚ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE
Dlouhé cesty Františka Čápa - část šestá
Z Hirošimy jsme se vydali na dalekou cestu na
jih, jak jinak než opět vlakem. Naší cílovou
stanicí na dalším z japonských ostrovů - Kjúšu bylo město Nagasaki, vzdálené od Hirošimy
(měřeno délkou trati) dlouhých 440 km. Japonští
železní oři však tuhle trasu zvládnou i
s přestupem za slabé tři hodiny jízdy.
Pod střechou nagasackého nádraží nás uvítal
obrovský vznášející se červenočerný drak a
venku pak nádherné letní počasí. Hotel jsme našli
snadno, nacházel se od nádraží jen pár minut
pěšky. Filípka na pokoji nejvíc zaujala tamní
toaleta. Byl to na naše poměry supermoderní
(v Japonsku zcela běžný) typ kombinovaný
s bidetem s teplou vodou, s vyhřívaným sedátkem
a hudbou. A jak si tak mrňous zkoušel mačkat
různá tlačítka, povedlo se mu spustit bidet a
kromě umytého zadečku měl i vyprané tričko…
Čím je Nagasaki „proslavené“, to určitě všichni
víte. Ve čtvrtek 9. srpna 1945 krátce po jedenácté
hodině dopoledne se stalo po Hirošimě druhým
cílem atomového bombardování. Co jsem ale
nevěděla byl fakt, že původně bylo cílem útoku
město Kokura, které zkáze uniklo jen díky velké
oblačnosti a špatné viditelnosti. A tak mohlo
Nagasaki neslavně vstoupit do dějin. V Nagasaki
při výbuchu bomby nazvané „Fat man“ (tlouštík)
a později na nemoc z ozáření zahynulo oproti
Hirošimě „jen“ 80.000 lidí - bohužel z největší
části děti, ženy a staří lidé. Nagasaki je totiž
velký přístav, a tak v době výbuchu byla většina
mužů na moři. Teprve šest dní poté - 15. srpna
přesně v poledne - oznámil císař Hirohito
v rozhlasovém projevu kapitulaci Japonska a
složení zbraní lidu. Řada Japonců kapitulaci
psychicky nezvládla a spáchala rituální
sebevraždu. Někteří piloti kamikadze se svými
letouny naposledy zaútočili nebo narazili na
hladinu moře ve snaze zachovat si důstojnost.
Druhý den vystřídal slunečné počasí vytrvalý
déšť a na pochodování po městě to moc
nevypadalo. Vydali jsme se na krátkou procházku
městem a narazili na několikapatrové nagasacké
Muzeum historie a kultury. I když musím přiznat,
že dovnitř jsme vešli spíše z důvodu z nebe stále
více padající vody než z lačnosti po kulturním
zážitku. Uprostřed vstupní haly byl pro děti
připraven velký hrací prostor s různými
skládačkami a stavebnicemi, takže bylo jasné, že
odtud Filípka hned tak nedostaneme. František si
prohlížel vystavené pohledy a ke mně přistoupil

starší pán (Japonec) v klasickém černém obleku a
anglicky říká: "Velice Vám děkuji za návštěvu
našeho muzea a omlouvám se za dnešní deštivé
počasí." To je pro Japonce typické - omlouvají se
za všechno, i za to, co ovlivnit nemohou. Pán,
kterého jsem typovala na muzejního hlídače, se
začal vyptávat odkud jsme, jak se nám Japonsko
líbí atd. Když se dozvěděl, že jsme z Čech, tak na
to rychle zareagoval - prý miluje českou hudbu a
začal notovat Smetanovu Vltavu... Vyklubal se
z něj generální ředitel muzea a věnoval nám
zdarma dva lístky na speciální, částečně
interaktivní výstavu o vývoji vlaků v Japonsku.
Filípek z toho byl moc nadšený - vyzkoušel si
řídit dálkovým ovládáním vláčkové modely, ale
nejvíc ho nadchlo, když mohl přikládat uhlí
v parní lokomotivě.
Po dvou dnech strávených v Nagasaki jsme se
přesunuli na opačnou stranu ostrova Kjúšu - do
města Beppu.
Beppu je známé přímořské lázeňské letovisko
(můžeme ho přirovnat k našim Karlovým Varům)
s horkými sopečnými prameny a spoustou
typických japonských lázní - onsenů, které nabízí
vodní a bahenní koupele, zábaly do horkého
písku i parní sauny. Nejznámější je území „Devět
pekel“ - devět geotermálních různobarevných
pramenů obohacených rozličnými atrakcemi pro
děti, a to včetně zoologické zahrady, akvária a
krokodýlí farmy.
František si návštěvu japonských lázní rozhodně
nechtěl nechat ujít - vidina toho, že se bude
cachtat v horké lázni se svými tak obdivovanými
Japonkami, byla rozhodně silnější než horko,
které v Beppu tou dobou panovalo. Jenže tady mu
milí Japonci udělali čáru přes rozpočet! Lázně
jsou totiž už při vstupu striktně rozděleny na
mužskou a ženskou část, a to z jednoho prostého
důvodu: do japonských lázní chodí lidé zcela
nazí. V šatně se kompletně vysvléknete a celá
procedura pak začíná opravdu důkladným
vydrhnutím celého těla mýdlem a šampónem ve
sprše. Voda v horké lázni musí být čistá, protože
se nevyměňuje po každém, kdo se v ní vykoupe.
A Japonci si na čistotu skutečně potrpí! Mnoho
neznalých cizinců se tak může dopustit velkého
trapasu, pokud se nejdříve neumyjí. Lázeň sama
o sobě neslouží k očistě, je určena
k relaxaci. Proto se také v lázních zachovává
ticho a klid (ostatně jako všude v Japonsku),
pouze zní tlumená tradiční hudba.

Když už jsme pobyt v lázni vzdávali, zjistili jsme,
že je možné si pronajmout tzv. lázeň rodinnou.
Na hodinu, dvě či déle si zaplatíte soukromou
lázeň, kde mohou relaxovat všichni členové
rodiny společně. Má to i tu výhodu, že vodu do
přírodního kamenného bazénku vám napustí vždy
čerstvou a čistou. Že jde skutečně o horký
termální pramen jsme poznali na vlastní kůži bez okamžitého zchlazení studenou vodou se
v lázni nedalo vydržet. Takže se nakonec
Františkův sen o japonské lázni naplnil, i když se
místo společnosti Japonek musel spokojit jen se
mnou a s Filípkem J.
Z Beppu jsme se časně ráno vydali na celodenní
výlet do odlehlého městečka Usuki, nedaleko
něhož se nachází 59 do skály dokonale
vytesaných kamenných Buddhů. Přestože
pocházejí již z 12. století, zůstává jejich původ a
to, kdo je vytesal a proč se zrodily v takovém
počtu a v tak odlehlé oblasti, stále zahalen
tajemstvím a je předmětem bouřlivých diskuzí.
Od 90. let minulého století jsou na seznamu
světového dědictví UNESCO.
Na nádraží v Usuki jsme zjistili, že autobus ke
kamenných Buddhům jede až za dvě hodiny,
takže jsme měli spoustu času stavit se někde na
snídani - do té doby to nikdy nebyl problém.
Jenže ouha, tady jsme narazili - na venkově už to

taková samozřejmost nebyla. Namířili jsme si to
do prvního obchůdku na cestě, že se zeptáme, kde
bychom nějakou restauraci našli. A to bylo ouha
podruhé - prodavačky znaly jen dvě anglická
slova, a to „dobrý den“. O co méně uměly
anglicky o to více však byly ochotné. Zavolaly
majitele obchodu - ten uměl asi o tři anglická
slova víc, ale pochopil, že hledáme nějakou
restauraci kvůli snídani. Vysvětlit cestu ale
neuměl. Proto jsme poděkovali za snahu,
v obchodě koupili pečivo a z automatu horkou
kávu a čaj a odešli na zastávku autobusu. A jak
tam tak v klidu sedíme a čekáme, najednou před
námi zastaví velké auto a z něho vystupuje pan
majitel obchodu - v tradičním japonském
předklonu gestikuloval, abychom nastoupili, že
nás do restaurace zaveze. Opět klasická japonská
povaha - on prostě nemohl přenést přes srdce to,
že by nedokázal přání zákazníka vyhovět!
A skutečně nás dovezl do příjemné snídaňové
restaurace, která byla jen kilometr od slavných
Buddhů. Když jsme mu děkovali (Filípek
předvedl krásné „arigatóó“ s úklonou) bylo na
jeho tváři znát velké uspokojení - dokázal to!
Hana Čápová, Beppu, Japonsko
(pokračování příště)

Měli jsme štěstí a viděli také tradiční japonskou svatbu.
(Foto: F. Čáp)

FOTBALOVÉ OKÉNKO
Kolo

Datum, den

Čas

S kým

14.

27. 3. so

15.00

Praskolesy - FK Chmel Mutějovice

15.

4. 4. ne

16.30

Sparta Lužná - Praskolesy

16.

10. 4. so

17.00

Praskolesy - FC Jesenice

17

17. 4. so

17.00

FK Kněževes - Praskolesy

18.

24. 4. so

17.00

Praskolesy - TJ Sokol Braškov

19.

2. 5. ne

17.00

Sokol Dobřichovice - Praskolesy

20.

8. 5. so

17.00

Praskolesy - SK Doksy

21.

16. 5. ne

17.00

FK Králův Dvůr B - Praskolesy

22.

22. 5. so

17.00

Praskolesy - FK Lety

23.

29. 5. so

17.00

FK Olympie Zdice - Praskolesy

24.

5. 6. so

17.00

Praskolesy - SK Senomaty

25.

12. 6. so

10.15

Spartak TOS Žebrák - Praskolesy

26.

19. 6. so

17.00

Praskolesy - SK Ohnivec Městečko

Kolo

Datum, den

Čas

S kým

12.

10. 4. so

16.30

Slovan Lochovice - Praskolesy B

13.

18. 4. ne

10.15

Chaloupky - Praskolesy B (hřiště Komárov)

14.

25. 4. ne

17.00

Praskolesy B - Broumy

15

2. 5. ne

17.00

Union Cerhovice B - Praskolesy B

16.

9. 5. ne

17.00

Praskolesy B - Zaječov B

17.

15. 5. so

17.00

Litavan Libomyšl - Praskolesy B

18.

23. 5. ne

17.00

Praskolesy B - Felbabka

10.

30. 5. ne

17.00

Praskolesy B - Kublov

11.

6. 6. ne

14.00

Horymír Neumětely B - Praskolesy B

CVIČENÍ V NOVÉ POSILOVNĚ
v sokolovně
každý den od 17 do 21 hodin
informace u J. Kašpara nebo L. Šteinera

CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK
pondělí a čtvrtek od 19 hodin v MŠ

VYZKOUŠENÉ RECEPTY
První recept nám poskytla paní Milena
Hrabáková (získala ho od své kamarádky),
další recepty připravila paní Jitka Mayerová.
Doufáme, že vám budou chutnat.

Bleskový třepací dort
Potřebujeme:
3 smetany na šlehání
(2+1), 2 konzervy
mandarinkového kompotu (ty menší), 2 pudingy
Dr.Oetker bez vaření Créme Olé, 1 hotový
dortový korpus z piškotového těsta (můžete si ho
i upéct, ale nečekejte ode mě recept).
Do většího hrnce s poklicí, která dobře těsní,
nalijeme dvě smetany na šlehání, dva
mandarinkové kompoty i se šťávou a nasypeme
dva pudingy. Základem úspěchu je ten velmi
konkrétní puding Créme Olé. Spořivé členky
starobince vyzkoušely samozřejmě i jiné,
lacinější pudingy, ale ty nefungují a neudělají
z ingrediencí takovou pěknou hustou a hladkou
hmotu. V obchodech koupíte puding vanilkový
i čokoládový. Použít se dají oba, estetičtěji to
vypadá s vanilkovým. Nic nemícháme, jen hrnec
zakryjeme pokličkou a několikrát zatřeseme. Jak
dlouho je třeba třást, pocítíme velmi rychle,
protože tekutý obsah se změní na krémový a s tím
se třese hůř. Takto připravenou dortovou náplň
natřeme na korpus. Ozdobíme šlehačkou,
vyrobenou klasickou metodou z třetí smetany.
Lenivé hospodyňky mohou použít šlehačku ve
spreji, ale když už fakt musíte, alespoň
zkontrolujte na obalu, jestli sprej obsahuje
alespoň trochu smetany, nebo je to čistá umělá
hmota, pardon, ztužený tuk. Místo dortového
korpusu se dají použít i obyčejné piškoty nebo
keksy. Pokud však chcete konzumovat dezert
okamžitě, piškoty nebudou mít čas nasát vlhko
z
náplně, proto je dobré namočit je do
vychlazené kávy, případně kompotové šťávy. A
pokud si myslíte, že vám stačí poloviční dávka,
tak já vám to neberu, náplň uděláte i z jedné
smetany, jednoho kompotu a jednoho pudingu.
Nebude vám to stačit, ale to vám patří, já jsem
vás varovala.

Prokládané vepřové plátky

Potřebujeme: 6 tenkých plátků vepřového masa
1 hrst mražené zeleniny, 1 cibuli, 10 plátků
anglické slaniny, sůl, pepř, hořčici, 25 dkg
tvrdého sýra,1 paličku česneku.
Plátky masa osolíme, opepříme, potřeme utřeným
česnekem a hořčicí. Zapékací mísu vysypeme
mraženou zeleninou a poklademe cibulí

nakrájenou na půlměsíčky.
Na zeleninu položíme dva plátky masa vedle
sebe, na které položíme anglickou slaninu,
posypeme sýrem, potom položíme opět maso,
anglickou slaninu a sýr a ještě jednu vrstvu masa
se slaninou a zasypeme sýrem a dáme péct do
trouby na 200°C asi na 1 hodinu. Na začátku
pečení můžeme misku zakrýt a před dopečením
odkrýt, aby sýr dostal pěknou zlatou barvu. Jako
příloha se hodí vařené brambory, které polijeme
vypečenou šťávou.

Malinová roláda
Potřebujeme:
4 vajíčka, 100g pískového cukru, 100g polohrubé
mouky, 2 lžíce oleje, 1 lžíce citronové šťávy.
Krém: 200g másla, 200g moučkového cukru, 1
žloutek, mražené maliny (popřípadě kompotové,
odkapané), ale i jakékoliv jiné ovoce, asi půl
čajového hrnku. Kokos na obalení rolády.
Vajíčka, cukr, olej a citronovou šťávu ušleháme
do husté pěny, pak přidáme mouku a opatrně
promícháme. Pečící papír si mírně potřeme
olejem a směs na něj vylijme a roztáhneme do
stran. Pečeme v předehřáté troubě na 220 stupňů
asi 10 minut. Pak roládu ještě horkou stočíme
i s papírem a vychladíme. Po vychladnutí
sejmeme papír a natřeme krémem: Máslo, utřeme
s cukrem a žloutkem do pěny a pak přidáme
rozmixované maliny. Půlkou krému natřeme
roládu, a svineme ji. Zbytkem krému potřeme
roládu i z vrchu a posypeme hustě kokosem ze
všech stran.

Sýrové koule s kysanou krémovou
smetanou s křenem

Potřebujeme: 4 bílky, 25 dkg tvrdého sýra,
4 dkg strouhanky, sůl, pepř, papriku.
Smetana:
1 kelímek kysané smetany, sůl, čerstvě mletý
pepř, citrónová šťáva, 2 vrchovaté lžíce křenu.
Do tuhého sněhu z bílků vmícháme nastrouhaný
sýr, strouhanku a koření. Z těsta tvarujeme
kuličky, obalujeme ve strouhance a smažíme do
červena. Kysanou smetanu ochutíme solí,
pepřem, cukrem a citrónovou šťávou. Nakonec
vmícháme křen. Namáčíme v ní sýrové koule.

DOBROU CHUŤ!!!

JUBILANTI MĚSÍCE BŘEZNA
90 let
90 let
75 let
60 let
60 let
60 let

Bedřiška Štefanová
Antonín Urban
Miloslav Kadeřábek
Jindřich Červenka
Miroslav Chot
Věra Nová

Praskolesy 192
Praskolesy 62
Praskolesy 253
Praskolesy 198
Praskolesy 43
Praskolesy 305

Marjánko, Marjánko, Co jste hasiči, Hájku, háječku. Tyto i jiné písničky se rozléhaly
Praskolesích v poslední lednovou mrazivou sobotu. To Stanislav Sokol, Zdeňka Drábková
a Kateřina Procházková písničkou zvali na maškarní bál.
(Foto: J. Mayerová)
Na titulní straně pohled na část obce - leden 2010.

Foto: František Čáp
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