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Mým snem je žít s rodinou mimo velkoměsto  
říká Markéta Poulíčková, zpěvačka, herečka a moderátorka
Velmi jsme stáli o to, aby předvánoční rozhovor nabídl úlevu 
od problémů, od politiky, od starostí všedního dne. Aby to 
bylo jen takové zajímavé, ale přitom pohodové čtení pro chvíle 
sváteční pohody. Nakonec nám pomohla šťastná náhoda. Jak 
možná víte, z epidemiologických důvodů se nakonec letos 
nekonalo slavnostní otevření opravené vily. Nicméně těm 
nejvíce nedočkavým nabídl Spolek za krásnější Lichoceves 
a Noutonice individuální prohlídky. Mezi těmi, kteří o pro-
hlídku požádali a na vilu se nakonec přijeli podívat, se objevilo 
nám povědomé jméno. Až na místě se ukázalo, že Markéta 
Poulíčková je opravdu ona herečka, zpěvačka a moderátorka. 
Během příjemného setkání s touto zajímavou mladou dámou 
nás napadlo požádat o předvánoční rozhovor právě ji. A uspěli 
jsme.
Nelze začít jinak. Co vás na vile zaujalo natolik, že jste ne-
váhala obětovat jistě vzácný čas a přijela se osobně podívat?

Mimo jiné se zajímám o architekturu a v článku na jednom 
zpravodajském serveru jsem narazila právě na vaši vilu, která je 
mimo jiné spojena s filmařinou, s herectvím, což je mi blíz-
ké. Zaujal mě i ten příběh. Dům, který byl vlastně odsouzen 
k zániku, se podařilo zachránit pro příští generace. Když jsem 
zjistila, že je možné vidět to vše osobně, neváhala jsem.
A teď už k Vám. Kdo vás vůbec přivedl k hudbě a jak jste se 
stala zpěvačkou?

K hudbě mě přivedl můj tatínek, ale zpívala jsem prý ještě 
dřív, než jsem uměla mluvit. Dalo by se říct, že talent se u nás 
dědí. Moje babička byla úžasná zpěvačka. Dnes už ale vím, že 
talent zdaleka není ten jediný předpoklad k úspěchu.
Čtenáři si vaše začátky asi spojují především s vaší účastí 
v soutěži Hlas Česko Slovenska v roce 2012. Ale co Hlasu 
předcházelo?

Začínala jsem v dobách, kdy v Čechách ještě nebyla žádná 
Superstar či jiné soutěže převzaté ze zahraničí. U nás existoval 
dnes už možná zapomenutý Zlíntalent. To byla soutěž, která 
pomohla objevit spoustu vynikajících zpěváků a zpěvaček. 
Třeba Dashu, Petra Bende nebo Tomáše Kluse. Bylo mi čtrnáct 
let, když jsem ji vyhrála, a pak už to vše nabralo rychlý spád. 
Reprezentovala jsem Českou republiku v zahraničí na meziná-
rodních festivalech, natočila jsem první singl, nastoupila jsem 
na konzervatoř.
V televizi to vidíme jinak. Ale co dá účast v soutěži inter-
pretovi?

Já si nejvíc vážím toho, že stále dostávám nové příležitosti. A ty 
soutěže byly ta příležitost. Přináší to cenné zkušenosti, pomáhá 
vám to takzvaně „být vidět“. Ale důležitější je, co přijde po 
nich. Já jsem třeba právě po Zlíntalentu začala spolupracovat 
s orchestrem Boom Band, který mimo jiné doprovázel Karla 

Gotta, a to je něco, k čemu se jen tak nedostanete.
Ještě, než se dostaneme k vašim současným aktivitám, 
zkuste nám popsat, jak do vaší branže zasáhla pandemie 
Covid-19.

Mám s tím spojenou konkrétní vzpomínku. Přímo v ten den, 
kdy se omezila možnost koncertovat, jsem zrovna natáčela 
videoklip k novému singlu, který jsem se po letech rozhodla 
vydat. Připravovala jsem ten projekt půl roku. A najednou 
byla práce celého týmu, který na tom dělal, doslova dnem 
i nocí v ohrožení. Nevěděli jsme, co bude. Jak dlouho to bude 
trvat. Krom toho jsme měli s projektem Rock the Opera, kde 

Rozhovor

Markéta „MAKY“ Poulíčková (1988, Valtice) zahájila 
profesionální kariéru ve čtrnácti letech vítězstvím na celo-
státním festivalu Zlíntalent 2002. Účastnila se mnoha me-
zinárodních soutěží, dvakrát (2008, 2009) národního finá-
le soutěže Eurosong. Do širšího povědomí se zapsala v roce 
2012 účastí v soutěži Hlas Československa. Vydala zatím 
dvě sólová alba: Story of life (2007) a Markéta (2008). Po 
boku Lucie Bílé vystupovala v druhé hlavní ženské roli 
muzikálu Carmen na prknech Hudebního divadla Karlín. 
V roce 2020 vydala po letech tři nové singly pod pseudo-
nymem MAKY. Jezdí po světě s mezinárodně úspěšným 
projektem německého dirigenta Friedemanna Riehle Rock 
the Opera. V současné době je aktivní jako zpěvačka, 
herečka a moderátorka. Od dubna 2022 ji můžete spatřit 
na prknech Divadla Lucie Bílé v crazy muzikálu Láska je 
láska. S životním partnerem, muzikantem a producentem 
Zbyňkem Raušerem žije v Praze.
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Na informace máme právo. U nás ale jen na papíře
Dění v obci

Státní svátky, které jsme slavili v září, říjnu a listopadu, nám 
mimo jiné připomněly problematiku lidských práv. To, že se 
můžeme svobodně sdružovat, vyjadřovat či volit, nebylo vždy 
samozřejmostí. V mnohých zemích to samozřejmostí není 
dodnes. I lidská práva se přirozeně vyvíjí. Jedním z relativně 
„mladých“ politických lidských práv je právo na informace.

To vychází z přesvědčení, že účastnit se rozhodování 
o správě společných věcí může pouze dobře informovaný 
občan. Každý z nás si to vyzkoušel při nedávných volbách do 
Poslanecké sněmovny. Pouze pokud máme správné a včasné 
informace o problémech ve společnosti, o skutečném stavu 
věcí, můžeme se správně rozhodnout. Třeba právě o tom, 
jaká řešení, nabízená politickými stranami ve volbách, mo-
hou být funkční, či alespoň kterým věříme.

V nadcházejícím roce mimo jiné rozhodneme o tom, 
komu svěříme správu naší obce na další období. V tomto 
článku se proto zaměříme na to, jak k právu na informace 
zatím přistupuje naše obec. A zda ony pravdivé a včasné 
informace skutečně máme.

Šedá teorie
Základní myšlenkou práva na informace je informační otevře-
nost. Laicky řečeno: vše, co úřady konají, je – až na výjimky, 
související například s bezpečností státu či ochranou jiných 
práv – veřejné. Nebo naopak: není nic, opět s oněmi výjim-
kami, co by úřady měly tajit a o čem by občané neměli právo 
vědět. Ve Spojených státech amerických, kde jsou jednotlivé 
zákony mnohdy označovány „přezdívkami“, si proto infor-
mační zákon dokonce vysloužil označení „zákon slunečního 
světla“. Právo na informace tam mají občané garantováno 
již od roku 1966, ve Švédsku, které se stalo průkopníkem, 
dokonce již od roku 1766. Evropská unie přijala příslušné 
nařízení v roce 2001.

Stejně jako ostatní lidská práva je v České republice v sou-
časnosti i právo na informace garantováno Listinou základ-
ních práv a svobod, která tvoří součást ústavního pořádku. 
Právnicky řečeno je „provádí“ zákon o svobodném přístupu 
k informacím z roku 1999. Ten především definuje, kdo 
a jaké informace je povinen poskytovat, jaký postup je žada-
tel povinen dodržet, kdy lze informace odepřít a také jak se 
proti takovému postupu bránit.

Zákon jako poslední možnost
„Pokud by obec průběžně komunikovala, jakoukoli formou in-
formovala občany, bylo by vše otevřenější. A nikdo by pak neměl 
potřebu domáhat se informací přes zákon o informacích, což 
je už velké úřadování,“ řekla v rozhovoru pro SL v září 2020 
noutonická podnikatelka paní Alena Němcová. A odborní-
ci jí dávají za pravdu. „Úřady by měly komunikovat aktivně. 
Čím víc informací je veřejně dostupných, tím menší je potřeba 

občanů klást dotazy a informací se domáhat prostřednictvím 
zákona,“ uvedl k tomu pro SL advokát Michal Svoboda, který 
se právem na informace zabývá. „Soukromě se domnívám, že 
po určité fázi odporu, který se dal zaznamenat v prvních letech 
účinnosti zákona, úřady pochopily, že je to i pro ně jednodušší. 
Není nic snazšího, než prostě odkázat najdete to tam a tam,“ 
dodává Svoboda.

Z toho paradoxně vyplývá, že informační zákon začal 
působit svým způsobem preventivně. Úřady, které aktivně 
komunikují a samy například prostřednictvím internetu 
maximum informací zveřejňují, pak na jednotlivé dotazy ne-
musí odpovídat. Stačí právě odkaz, kde lze informace nalézt. 
A pro občana by informační zákon měl být tou poslední 
možností, zákonem garantovanou, jak se informace dobrat.

Informační otevřenost po našem
O tom, jak si ideál informační otevřenosti vykládá stávající 
vedení naší obce, svědčí už způsob svolávání a jednání zastu-
pitelstva. Tomu se podrobně věnoval úvodník minulého čísla 
SL (3/2021). Pozvánky jsou pouze na úřední desce, program 
je zpravidla neúplný a občané nemají možnost na jednání 
zastupitelstva přinášet vlastní podněty. Zápisy ze zastupitelstva 
nejsou na webových stránkách, samotné stránky jsou celkově 
zastaralé a informace na nich nepřehledné, či neúplné. Mimo-
chodem zpráva o poskytování informací za rok 2020 chybí 
úplně.

Přitom nemusíme chodit daleko, abychom zjistili, „že to 
jde“. Například v sousedních Velkých Přílepech jsou jednání 
zastupitelstva nahrávána a archiv jednání je dostupný na 
youtube. A živé vysílání přes internet je dnes už technicky 
jednoduché a finančně nenáročné a takovýto nástroj by 
kromě transparentnosti dobře posloužil i v době různých 
epidemiologických opatření.

Mohli byste namítnout, že v naší malé obci „všichni všech-
no vědí“, a že to přece jde řešit bez formalit, „po sousedsku“. 
Samozřejmě. Stačí se přece slušně zeptat a dostat slušnou 
odpověď. Zástupci Spolku za krásnější Lichoceves a Nouto-
nice se o to opakovaně pokoušeli. Bohužel bezúspěšně.

Zajímavá byla například anabáze se získáním zápisu z červ-
nového jednání zastupitelstva a z finančního a kontrolního 
výboru. „Na maily obec nereaguje. Opakovaně jsme v úředních 
hodinách navštívili obecní úřad, kde mají být zápisy přístupné, 
a nikoho jsme nezastihli. Jiná cesta než úřední postup přes in-
formační zákon nám prostě nezbyla,“ uvedl k tomu předseda 
spolku David Pecháček.

Žádost o informaci podaná v červnu musí být v listopadu 
urgována Středočeským krajem, neboť, jak sám kraj v odů-
vodnění svého rozhodnutí na odstranění nečinnosti uvádí, 
obec dvakrát telefonicky slíbila do týdne věc vyřídit, ale 
neučinila tak. „Zápis ze zastupitelstva obec nakonec zveřejni-
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la s několikaměsíčním zpožděním a zápisy z výborů nemáme 
dodnes,“ komentuje Pecháček.

A zkušenost spolku bohužel není ojedinělá. V uplynulém 
roce se například na spolek obrátil nový soused, že by se rád 
přihlásil k trvalému pobytu, ale že se mu nedaří obec nijak 
kontaktovat. „Máme starostku, která nedokáže ani odpovědět 
na pozdrav, tak se není čemu divit,“ napsala ke způsobu ko-
munikace obce s občany jedna z diskutujících na FB stránce 
spolku.

Analýza, jakou svět neviděl
Zcela „zbytečných“ bitev o informace svedl spolek za dobu 
své existence již několik. „Zbytečných“ proto, že všechny 
požadované informace mohly a měly být automaticky veřejné. 
K jednotlivým kauzám se budeme postupně vracet, buď na 
stránkách SL, nebo na webu spolku.

Pro tento článek jsme vybrali kauzu patrně nejzajímavější 
a tou je bezpečnostní analýza pozemních komunikací v obci 
Lichoceves. Není sporu o tom, že doprava je v naší obci 
problém. I spolek dostává v tomto ohledu řadu podnětů. 
Je proto chvályhodné, že takovouto analýzu zastupitelstvo 
obce nechalo již začátkem roku 2020 zpracovat u instituce 
z nejpovolanějších, u Českého vysokého učení technického, 
které ji v červenci 2020 zpracovalo a předalo obci.

V srpnu 2020 požádal spolek o její poskytnutí. Obec to 
odmítla s tím, že jde o materiál nedokončený: čeká se na 
připomínky černošického úřadu, na zapracování připomí-
nek Regionálního organizátora pražské integrované dopravy 
ROPID a zapracování stanoviska Krajské správy a údržby 
silnice. A autor analýzy, ČVUT, se zveřejněním nedokon-
čeného díla nesouhlasí, neboť zapracovává právě ony připo-
mínky. To by bylo pochopitelné.

„Jenže nedalo moc práce zjistit, že ještě v listopadu 2021 
nebyly Černošice o žádné připomínky ani požádány a ČVUT 
může těžko zapracovávat připomínky ROPIDU, když ani on 
nebyl obcí o připomínky vůbec požádán,“ uvedl k tomu před-
seda spolku David Pecháček. Krajská správa a údržba silnic 
sice podle Pecháčka o stanovisko požádána byla, ale dodnes 
(1. 12. 2021 pozn. red.) žádné nevydala a rovněž tak není 
možné čekat na jeho zapracování.

„Něco jiného je informace občanům nezákonně odpírat, 
ale něco úplně jiného je zcela vědomě a bezostyšně lhát. Jak 
vlastním občanům, tak úřadům,“ uzavírá prozatím kauzu 
Pecháček. Prozatím, protože spolek se obrátil s dotazem ještě 
přímo na ČVUT. Jeho stanovisko ke dni uzávěrky tohoto 
čísla není známé a kauza tak zatím nekončí. Už v tuto chvíli 
však lze konstatovat, že naše obec se při informování svých 
občanů namnoze řídí heslem: kde si nevystačíme s mlčením, 
pomůže hloupá lež.

Jaký je postoj obce k UFO?
Hovoříme-li o agendě svobodného přístupu k informacím, je 
třeba na druhou stranu připomenout, že jako každý dobrý ná-

stroj je i tento nejednou zneužíván. Tu a tam se v tisku objeví 
informace o tom, jak tu či onu radnici doslova „terorizuje“ 
jedinec či spolek stovkami žádostí o informace. Výjimkou ne-
jsou ani případy, kdy žadatelé požadují informace typu „jaký 
je postoj obce k problematice UFO“ a podobně. Nedávno 
se úvahy o zneužití práva na informace objevily v souvislosti 
se zahlcením hygienických stanic na základě výzvy iniciativy 
Žlutý špendlík.

V minulosti se dokonce objevil i spolek vykuků, kteří si ze 
zahlcení úřadů nesmyslnými žádostmi o informace udělali 
snadnou živnost. Pokud úřad žádosti včas nevyřídil, žádali 
následně nevýznamné částky za „vzniklé utrpení“, které jim 
úřady ve snaze vyhnout se soudním tahanicím dobrovolně 
přiznávaly. A pětistovka k pětistovce udělala své.

Jak jsme již uvedli, úřady mají i právo informace odepřít. 
Třeba v případě, že by to ohrozilo bezpečnost státu či jiná 
práva. „Tyto instituty však nechrání úřady, ale nás všechny. Je 
ale zcela proti duchu zákona, když se úřad předem rozhodne, že 
nějakou informaci zkrátka zveřejnit nechce, a pracně hledá, na 
jaký zákonný důvod toto své v podstatě nezákonné rozhodnutí 
»narazit«,“ vysvětluje advokát Svoboda.

Předseda spolku Za krásnější Lichoceves a Noutonice 
David Pecháček neskrývá obavy, že právě k něčemu podob-
nému u nás dnes dochází. „Když se nad tím zamyslím, tak 
mne zaráží, kolik energie dokázalo vedení naší obce investovat 
do toho, aby zdůvodnilo, jak nezveřejnit něco, co by selským 
rozumem veřejné být mělo. A dokonce si na to platí advokáta. 
Co jiného by mělo být veřejné než analýza bezpečnosti komuni-
kací, po kterých dnes a denně jezdíme,“ říká Pecháček a uzaví-
rá: „Naše žádosti o informace nejsou samoúčelné. Opravdu nás 
nezajímá, jaký má paní starostka vztah k UFO, a nikdy nežá-
dáme ve stylu »ofoťte nám všechno od roku 1981«. Snažíme se 
pouze suplovat úlohu, ve které podle nás obec fatálně selhává.“

Dění v obci

Uplatňujme práva společně
Uplatnění práva na informace má svá zákonná pravidla, 
a je zřejmé, že v naší obci se často nedodržují.

Pokud máte stejně jako my problém s uplatněním práva 
na informace od obce Lichoceves, neváhejte se obrátit 
na Spolek za krásnější Lichoceves a Noutonice.

Nabízíme své zkušenosti a odborné zázemí.

Rádi vám poradíme, pomůžeme, nebo žádost za vás pří-
mo podáme, uhradíme případné poplatky a uplatníme 
i všechny opravné prostředky.

Právo na informace nesmí v naší obci zůstat jen na 
papíře!

Kontakty v tiráži na straně 8.
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Ježíšek naděloval v Lichocevsi a Noutonicích 
Již od počátku své činnosti měl Spolek za krásnější Lichoceves 
a Noutonice v úmyslu angažovat se i ve společenské oblasti. 
„Nejen vzpomínky pamětníků nám připomněly, jak to u nás kdy-
si žilo. Plesy, besídky, koleda,“ říká místopředseda spolku Matěj 
Čonka. Bohužel opatření spojená s pandemií Covid-19 úsilí 
pozvednout komunitní život zhatila a omezuje jej dodnes.

„Letos v létě jsme měli v rámci slavnostního otevření vily 
připravený malý kulturní festival pro celou rodinu, už bylo vše 
dojednáno, včetně zajímavých interpretů, ale nakonec jsme si 
netroufli,“ vysvětluje Čonka. Akce spolku se tak omezily na 
aktivity, které pandemie umožnila. „V počátku pandemie jsme 
roznesli roušky, na jaře jsme v uzavřeném kolektivu uspořádali 
úklidovou akci, ale jinak jsme omezeni na bezkontaktní akce, 
což nás hrozně mrzí,“ dodává Čonka. Spolek je tak aktivní pře-
devším na FB stránkách a formou vydávání Suchých listů.

Spolek se rovněž snaží angažovat v charitativní oblasti. 
„Nedávno jsme například se souhlasem majitele rozdali dřevo 
z polomu po zásahu vichřice v zahradě vily. Mile nás překvapilo, 
kolika lidem to udělalo radost,“ připomíná Čonka. A loni na 
Vánoce nabídl spolek peněžitý dar naší škole s tím, že jeho 
využití ponechává na vedení školy. „Osud toho daru je tra-
gikomický. S přijetím daru totiž musí souhlasit obec, stačil by 
souhlas paní starostky, která jej neudělila a nechala věc projed-
nat v zastupitelstvu. To se stalo až letos v září. Bohužel dodnes 
(6. 12. 2021 pozn. red.) není smlouva uzavřena,“ líčí Čonka.

Podle něj přišlo spolku poněkud trapné rozdávat vánoč-
ní dárky s ročním zpožděním, a tak se pro letošní Vánoce 
rozhodla výkonná rada zkusit to jinak. „Inspirovala nás dnes už 
tradiční akce Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Ta se zamě-
řuje především na starší osamělé lidi, které už ani nemá kdo na 
Vánoce potěšit nějakou drobností,“ vysvětluje Čonka. Spolek se 
však neomezil jen na tuto skupinu, ale vyzval prostřednictvím 
FB stránky naše spoluobčany, aby navrhli, co by koho potěši-
lo. A aby se jako dárci, třeba i anonymně, zapojili.

„Opět nás příjemně překvapilo, že přece jen nejsme tak lho-
stejní, jak si o sobě myslíme,“ říká Čonka. Z celé řady podnětů 
nakonec výkonná rada vybrala ty nejzajímavější a dárky buď 
zprostředkovala od jiných dárců, nebo je zajistil přímo spolek. 
„Nebylo to lehké. Některá přání byla zkrátka nerealizovatelná, 
třeba cesta kolem světa, to se také objevilo. Jindy jsme si zase ne-
byli jistí, zda by dárek skutečně udělal radost. A to nejdůležitější: 
nechceme, aby měl někdo pocit, že se na něho zapomnělo. Věříme, 
že se společně dokážeme radovat i z radosti jiných. A o to přece 
jde nejvíc, “ uzavírá Čonka. Podle něj bude chtít Spolek z akce 
udělat tradici, a kdo bude mít o nějakou tu malou radost 
zájem, může se na Ježíška těšit třeba příští rok.

Původně jsme vám chtěli z předávání dárků přinést v Su-
chých listech obsáhlou fotoreportáž. Ale většina obdarovaných 
neskrývala zjevné pohnutí a nepřáli si být v těchto chvílích 
zachyceni, což plně respektujeme. Pár momentů z předávání 
dárků je zachyceno ve videu, které bude spolek prezentovat na 
FB stránce.

Dva záběry vám přinášíme ve fotkách pod článkem. „Já se 
s tím vercajkem rád vyfotím. Myslím, že dědkovi snad nebude 
nikdo závidět, že má na starý kolena nový pruty,“ řekl nám 
s úsměvem pan Miroslav Hájek. Tomu spolek na základě 
vašeho tipu, který upozornil na tuto velkou vášeň našeho spo-
luobčana, nadělil právě nové rybářské náčiní. A „děda“ Hájek 
byl nadšený.

O svou radost z dárku se s vámi chtěla podělit i paní Julie 
Janoušková, která se stará o nemocnou Mladu. Váš tip zněl, 
že by si zasloužila od svého náročného a namáhavého údělu 
chvíli odpočinout. Spolek rád toto přání splnil. Paní Janouš-
ková dostala poukaz na týdenní rekreační pobyt, určený právě 
osobám trvale pečujícím o nemocné blízké.

Šťastné a veselé Vánoce a spoustu radosti z radosti jiných 
přeje Spolek za krásnější Lichoceves a Noutonice a redakce 
Suchých listů.

Společnost a historie

„Děda“ Hájek dostal od našeho Ježíška nové rybářské náčiní. „Tak teď 
ještě aby braly,“ neskrýval radost z dárku.

Paní Janouškové Ježíšek nadělil týden zaslouženého odpočinku. Upřím-
ně: kdo z nás by dokázal zvládat denní péči o nemocné dítě?
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Volný čas

Novoroční menu
Na Štědrý den kapr a salát. To je jasné. Ale co jíst na Nový rok?

Červená čočka s mrkví
Čočka nemá na novoročním stole chybět, protože symbolizuje 
peníze. Místo klasiky „na kyselo“ nabízíme méně tradiční pokrm 
z červené čočky, který bude po celý rok fungovat i jako jednodu-
chá a rychlá večeře.
Potřebujeme: červenou čočku, cibuli, mrkev, tuk na smažení, 
sůl, koření dle chuti, vodu a případně zeleninový bujón nebo 
zeleninový vývar.
Postup: Cibuli nakrájíme na malé kostičky, mrkev na větší. 
Na tuku opečeme cibuli do sklovita, přidáme kostky mrkve 
a opékáme dalších cca 5 minut. Přidáme červenou čočku, 
opečeme cca minutu a zalejeme vodou či vývarem. Vaříme, 
než se čočka začne rozvářet a dle chuti dosolíme. Podle koření 
můžeme vytvořit různé varianty. Např. selskou s majoránkou 
a trochou česneku, nebo indickou s kari a kurkumou.

Bavorská selečí pečeně
Prasátko nosí štěstí, které budeme v Novém roce potřebovat. 
Vybrali jsme pro vás bavorskou klasiku, protože málo platné, naši 
západní sousedé to s tím Schweine prostě umí.
Potřebujeme: selečí kýtu, kořenovou zeleninu (mrkev, celer, 
petržel), řapíkatý celer, cibuli, česnek na plátky, bavorskou hoř-
čici, bobkový list, nové koření, kmín, sůl, silný hovězí vývar, 
sádlo, máslo.
Postup: Kůži na kýtě nařízneme do mřížky, osolíme, okmínu-
jeme, potřeme hořčicí a necháme odležet v lednici, ideálně do 
druhého dne. Cibuli nakrájíme na malé kostičky, mrkev na 
větší. Ve větším hrnci rozpustíme sádlo a kýtu ze všech stran 
opečeme. Odložíme do pekáče. Do výpeku v hrnci přidáme 
máslo a spolu s bobkovým listem a novým kořením postup-
ně opečeme na kostičky nakrájenou kořenovou zeleninu, 
na kousky nakrájený řapíkatý celer, cibuli, a nakonec krátce 
česnek, aby nezhořkl. Opečenou zeleninu přidáme k masu na 
pekáči, zalejeme vývarem a pečeme pomalu do měkka. Maso 
necháme v teple, šťávu z masa a zeleniny scedíme, zredukuje-
me, dochutíme solí a hořčicí. Maso nakrájíme na plátky, pře-
lejeme šťávou a podáváme, jak jinak, s houskovým knedlíkem.

Salát s granátovým jablkem
Podle tureckého zvyku zajistí granátové jablko zdraví, plodnost 
a prosperitu. Dobrou chuť!
Potřebujeme: na salát: 1 ledový salát, 100 g polníčku, zrníčka 
z jednoho granátového jablka, jádra z pěti vlašských ořechů; 
na zálivku: 4 lžíce olivového oleje, 2 lžíce balzamika, 1 lžíci 
citronové šťávy, sůl, pepř.
Postup: opraný salát a polníček, zrníčka granátového jablka 
a jádra ořechů smícháme v misce. V jiné misce smícháme 
ingredience na zálivku, tou pokapeme salát, dochutíme solí 
a pepřem a ihned podáváme.

V loňském prosincovém čísle jsme v testu prověřili vaše zna-
losti vánočních tradic a zvyků. Letos se pro změnu zaměříme 
na ty novoroční.

1. Náš nový rok začíná prvního ledna. Nebylo tomu tak 
vždy. Kdy začínal nový rok ve starém Římě a proč?

a) 25. 12. jako dnem narození Krista
b) 1. 3., kdy se střídali konzulové
c) 19. 3. podle výpočtu stvoření světa

2. Jak vznikla tradice novoročenek?

a) jako první je rozesílal obchodník Julius Meinl a šlo 
  o reklamu na kávu
b) podle jejich počtu prováděli rychtáři každoroční sčítání
  obyvatel
c) původně šlo o omluvenky, které rozesílal hrabě Chotek,
  protože nechtěl celý den trávit přijímáním osobních  
  přání k Novému roku

3. Na nový rok se nemají jíst

a) ryby, drůbež a zajíci, aby štěstí neuplavalo, neuletělo  
  nebo neuteklo
b) sýry, tvaroh a mléko, aby život v domě nezkysl
c) houby, aby nadcházející rok nebyl těžký

4. Zajímavý novoroční zvyk, který by se jistě líbil i našim 
mužům, mají v jižní Americe. Čím si tamní ženy a dívky 
zajišťují na Nový rok dostatek lásky, hojnosti a štěstí?

a) půlnočním polibkem
b) půlnoční číší červeného vína s milovanou osobou
c) nošením červeného prádla

5. Nový rok je odedávna spjat s magií. Podle čeho se věští, 
jaký nás čeká rok?

a) podle toho, kdo první vstoupí v novém roce do domu
b) podle toho, které zvíře uslyšíme po půlnoci jako první
c) podle počasí na Nový rok

6. Jak na Nový rok ochránit dům v příštím roce od zlých 
duchů?

a) nasypat pod rohožku popel z ohně hořícího na Nový rok
b) v každé místnosti cinkat zvonkem tak dlouho, dokud 
  nezní jasně
c) nechat rolety stažené až do poledne

7. Co by to bylo za Silvestr bez „šampáňa“. Ale jak podle 
legendy vzniklo?

a) mnich Pierre Perignon nahradil zátky dřívkem 
  s provázkem a víno vybouchlo
b) ruský car Mikuláš I. žádal od svého sklepníka lehčí nápoj
c) alchymistu Skotovi na dvoře Rudolfa II. se zase jednou  
  nepovedl Elixír mládí

Test: Novoroční tradice
Řešení: 1 b), 2 c), 3 a), 4 c), 5 a), 6 b), 7 a)




