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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení bílichovští spoluobčané a příznivci Bílichova,

Upozornění na splatnost poplatků za domovní odpad ve
výši 400 Kč k 31.3.2010.

na začátku úvodního slova připomínám, že z důvodu změny
majitele bývalého objektu kravína došlo k přemístění obecního
kontejneru do prostoru dvora obecního úřadu. Tímto žádáme
hlavně bílichovské chataře, aby odpad vozili na nové sběrné
místo každou středu a neděli mezi 16:00 až 18:00 hodinou.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo o ukončení nájemní
smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou panu Zdeňku
Charvátovi.
Důvodem
je dlouhodobé
neplacení
nájemného a poplatků a způsob užívání bytu, který se
neshoduje s podmínkami nájemní smlouvy.

Ve směru k hájovně byly doplněny dva sloupy veřejného
osvětlení, další veřejné osvětlení je v rekonstrukci ve směru od
„Křížku“ ke kiosku. Postupně bude rekonstrukce pokračovat i v
ostatních částech obce.

Do 15.5. 2010 budou finančním úřadem ve Slaném
rozeslány složenky pro platbu za daň z nemovitosti.
Vzhledem k navýšení koeficientu daně z nemovitosti byla
vyvěšena v obecní vývěsce vyhláška s konkrétními
finančními hodnotami. Toto navýšení bude automaticky
provedeno finančním úřadem a v konečné fázi se projeví
na daňové složence.

Ve dnech 27.-28.3.2010 proběhla úspěšně „Velikonoční
výstavka“ v prostorách obecního úřadu. Tímto bych rád
poděkoval všem návštěvníkům výstavky a hlavně těm, kteří se
podíleli na přípravě a klidném průběhu.
Přeji Vám všem (snad již) krásné jarní dny.

V současné době probíhá stále rekonstrukce veřejného
osvětlení, a to v souladu s plánem této akce.

Ing. Bohuslav Ježek
starosta

Blíží se kolaudace vodovodního řádu, která bez ohledu
na finanční dotaci musí proběhnout v souladu s plánem
akce.

SMUTNÁ ZPRÁVA
Dne 25. 3. 2010 zemřela po krátké nemoci v nemocnici
v Mostě naše rodačka, paní Eliška Kořánová.

PŘÍSPĚVKY SPOLUOBČANŮ

ROZLOUČENÍ

Služba na obecním úřadě

Ztichl dům, osiřela zahrada i zahrádka.
Odešla žena skromná, pracovitá,
bezelstná a vždy ochotná pomoci.
Odešla kamarádka, s kterou jsme
prožily mnoho hezkých chvil.

Když jsem se v roce 2006 s manželkou přistěhoval
na Bílichov, netušil jsem, že za pár měsíců skončím
v zastupitelstvu obce. Jednoho víkendu, kdy jsme zrovna
rekonstruovali koupelnu, zazvonil zvonek a za vraty stáli
stávající zástupci obce s požadavkem vyplnit voleb
ní kandidátku do zastupitelstva. Námitka, že „náplava“
do vedení obce nepatří, nepomohla.

Za vše díky, Eliško.
Kamarádky z BIS

Po volbách, na podzim téhož roku, jsem jako zastupitel
zasedl do sedmičlenného vedení obce, z kterého
k dnešnímu dni „zbylo“ pět členů. Nic netuše, jak čtyřleté
období bude probíhat. Dnes mám za sebou úspěšně
proběhlé dotační programy, řešení nálezu mrtvoly
chataře, úklidy černých skládek, vystavení se pomlouvání
ale i dobrý pocit, že se nám podařilo pro obec něco
udělat. Rekonstrukce OÚ, místního pohostinství,
po dlouhých tahanicích vlastní obecní symboly,
rekonstrukce dětského hřiště, rekonstrukce veřejného
osvětlení, závěrečné tažení před kolaudací vodovodu
atd. Myslím, že se zvedlo i kulturní vyžití v obci: Den dětí,
karnevaly, oslavy MDŽ, zábavy apod., a to za nezištné
pomoci několika (stálých) dobrovolníků.

RADOSTNÁ UDÁLOST
Oznamujeme, že dne 3. 3. 2010 se
narodila Samanta Kučabová.
Přejeme ji do života jen to nejlepší,
hlavně pevné zdraví a rodičům mnoho radostí a málo starostí.
SLOVO REDAKCE
Naši milí čtenáři,
pokud máte nějaké zajímavé informace nebo příspěvek do rubriky:
INZERCE, OZNAMUJI, ZAJÍMÁ MĚ, MŮJ NÁZOR apod. prosím
sdělte nám to. Máte možnost buď elektronickou poštou na e-mail:
OBEC.BILICHOV@SEZNAM.CZ nebo vhoďte svůj příspěvek do
poštovní schránky p.Šány (č.p.46).
U zajímavých textů prosím uveďte vždy zdroj (např. webové stránky,
název novin, časopisu atd.). Je to nutné podle autorského zákona.
Na všechny Vaše příspěvky a komentáře se již nyní moc těšíme.
Zároveň děkujeme všem pravidelným i občasným přispěvovatelům a
upozorňujeme, že příští uzávěrka občasníku je 29.4.2010
„Vaše REDAKCE“

Jsou zde však i „zlé jazyky“, které se domnívají, že toto je
na úkor nedoplaceného vodovodu. Při tom by se mohli
přijít sami přesvědčit na obecní úřad, že tomu tak není.
Kolaudace proběhne dle zadávací dokumentace, nyní se
pouze čeká na schválení poslední dotace, která
proběhne, dle naší informace, při zasedání zastupitelstva
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středočeského kraje dne 12.4.2010. Pokud nebude
schválena, bude muset tuto situaci obec řešit úvěrem, ale
v žádném případě tato skutečnost neohrozí dokončení
vodovodu. Zastupitelstvo obce se pouze snaží
bezdůvodně nezadlužit obec. Toto se nám daří i přes
malý rozpočet obce čtvrtým rokem plnit. Obec nemá
„halíře“ dluhu!

Číslo popisné 37
Mistr kovářský, pan František Eisenstein .

(D. Vejražková)

Číslo popisné 39
Pan Josef Kořán – učitel hudby. Vyučoval hru na housle a
další hudební nástroje. (I. Zahradníková – R. Nejedlá)

Za těmito skutečnostmi jsou stovky hodin příprav, času
ukousnutého z osobního volna papírování, ale i přes toto
se znovu a znovu „zakusujeme“ do nových úkolů, které
jsou nutné pro bezproblémový chod obce. Jedním z
těchto úkolů je i například rozpracovaný projekt
kanalizace v obci, který je nutné dokončit do podzimu
tohoto roku vzhledem k poslednímu vypsanému
dotačnímu řízení.

Číslo popisné 42
U Zvěřinů byl prodej láhvového piva. Pan Václav Zvěřina
provozoval povoznictví. Převážel a svážel dřevo v lese. Při
jednom takovém svozu na rovinách za zámkem ho přimáčkl
náklad ke stromu. Následkem těžkých pohmožděnin a
především poranění míchy úrazu podlehl. Po jeho smrti
povoznictví provozoval syn Milouš. Ten se učil řemeslu
řeznickému u pana Františka Martinovského. Při paření vepře
se bodnul nožem do stehna, dostal otravu krve a amputovali
mu nohu nad koleno.

Přes toto všechno jsem rád, že jsem se na Bílichov
přistěhoval a můžu svou trochou přispět k rozvoji obce a
koneckonců jsem i rád , že se v obci najdou tací, kteří „by
dokázali“ bez dotace zrekonstruovat kapličku způsobem
schváleným památkovou péčí za „pětset“ korun.

S protézou pokračoval v práci svého otce. Při zpáteční cestě z
Pozdenského mlýnu si krátili cestu přes Háje. Byl prosinec,
poprašek sněhu, náklad sklouzl a celá fůra se na něho
převrátila. Namístě byl mrtev.

Přeji Vám všem krásné jarní dny.
Ladislav Šána
zastupitel

Tragédií v této rodině nebyl konec. Syn Vašek v 16 letech při
lyžování v lese narazil hlavou do stromu. Ještě došel domů, za
asistence J. Fraje a tam upadl do bezvědomí. Po třech dnech
zemřel v nemocnici.

Z HISTORIE BÍLICHOVA
Ve spolupráci s paní J. Huttererovou, J. Zábranskou, V.
Hartmanovou přibližuje obec I. Bečvářová

Tragédie v lese tak ukončili život Zvěřinovic mužů.
(Ing. Pešaut)

Dnes se vydáme po stopách drobných živnostníčků z doby
předválečné i poválečné v naší vesnici. Zjistíme, že obec díky
těmto lidem byla životaschopná. Rozličných řemesel a
obchodníčků bylo třeba, neboť spojení s nejbližším městem
bylo mizivé. Autobusy jezdily omezeně, aut ve vsi nebylo,
přesto vesnice „žila“.

Číslo popisné 57
Čalouník a sedlář – pan Václav Cába. Šil i kožené bundy,
spravoval a šil sportovcům fotbalové míče atd.
(paní R. Kvasničková)

Pokusím se vám tehdejší dění přiblížit, předem se omlouvám
za některé menší nepřesnosti. Čerpala jsem fakta od
pamětníků.

Číslo popisné 63

Pro váš přehled budu uvádět za textem i současného majitele
rodinného domku.

Zde byl řezník, pan Josef Martinovský, říkalo se mu
„Záhumentský Martinovaský“.

Číslo popisné 15

Řezníci byli využiti, neboť v každém domku chovali čuníka pro
svou potřebu. Tehdy po porážce, se muselo (ve válce) státu
odevzdávat určité množství sádla z každého poraženého kusu
a později i kupon (kůže), to byla povinnost. (I. Nováková)

Švec, pan Václav Kořán. Nejdříve provozoval ševcovinu v čp.
39. Spravoval i šil boty pro celé okolí. Zpočátku měl i učedníka
z Líského (pana Prokopa). Na podzim klukům sestavoval
draky – to byla jeho záliba. Se svou ženou Karolínou děti
neměli. ( J. Bína)

Číslo popisné 66
Zubař – trhal a spravoval zuby. Paní Jitka Huttererová ještě
vzpomíná na jeho šlapací vrtačku. Později zde byla švadlena,
paní Tajzichová, druhá žena pana Tajzicha. (Ing. Josef
Kučera)

Číslo popisné 24
Zde byla pila pana Hory, mistr tesař mohl provádět i drobné
stavby. (M. Čiviš)
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Číslo popisné 77

Milan Beznoska
Provádění veškerých zednických prací, hrubých staveb, fasád,
dlažeb a obkladů, sádrokartonů, přístaveb, rekonstrukcí.
http://www.zednictvi-beznoska.webnode.cz
Kontaktní údaje: Mobil: +420 607 710 334
Adresa: Žižice 56, 274 01 ; E-mail: beznoska.m@seznam.cz
http://www.zednictvi-beznoska.webnode.cz

Řeznictví u pana Františka Martinovského, bratra Josefa
Martinovského. Porážka i výrobna, obchod. Do krámku se
vstupovalo po schodech od silnice. (V. Martinovská)
Číslo popisné 78
Zahradnictví pana Karla Šlégra. Pěstoval sadbu, zeleninu,
zhotovoval pohřební věnce, věnečky.
(J. Richterová)

Aleš Hejduk
Provádíme pokládky plovoucích a parketových podlah a
renovace parket. Vyrábíme kuchyně, nábytek, dveře, schody
a vestavné skříně na míru.
Kontaktní údaje: Mobil: +420 723 840 253
Adresa: Smíchovská 358/21, 155 00 Praha 5 -Řeporyje
E-mail: htinterier@seznam.cz

Číslo popisné 80
Rukavičkárna pana Görtlera, kde zaměstnával i několik lidí z
Bílichova. Moje maminka tam také pracovala. (M Görtler)
Číslo popisné 84
Hodinář – pan Prokop.

Jiří Houdek - JH Střechy

(nyní bydlí Rampovi)

Firma zajišťuje kompletní dodávky střech, tzn. od zaměření,
kalkulaci po zavezení materiálem, přes veškerou montáž
(případně demontáž). Zaměření, konzultaci a kalkulaci
provádíme zdarma.
Kontaktní údaje: Mobil: +420 603 242 584
Adresa: Studeněves 108, 27379 Tuřany E-mail:

Irena Bečvářová
INZERCE
Daruji stavební buňku s úpravou na prodejní stánek za
odvoz, dále montovanou dřevěnou chatičku u Bílichovského
rybníka, cena dohodou.
Kontakt: telefon 602865200. Roman Daniel

Milan Mladý
Pokrývačství – nákup – prodej střešních krytin
Kontaktní údaje: Tel.: 312 274 152; Mobil: 603475756
Adresa:Smetanova 793, Kladno 7.

Bílichovský koloniál
Marcel Martiník, Bílichov 92, 273 74 Klobuky, ICO 74886614
Tel. 737 657 119, 737 773 265

HAGAS Servis, s.r.o.
• Autorizované měření emisí
• Kominictví (poradenství a realizace)
• Plynoinstalace (poradenství a realizace)
• Topenářství a kamnářství
• Prodej a instalace solárních a fotovoltanických
systémů
• Prodej a instalace tepelných čerpadel
• Servis plynových spotřebičů
Kontaktní údaje: Telefony: 415 652 069, 415 653 556
415 653 554 (kominictví)
Adresa: Beneše z Loun 132, 440 01 Louny
e-mail: hagasservis@iol.cz

Otvírací doba:
PO - PÁ 8 -10 a 14 - 16
SO 8 -11
NE
14 – 16
Na základě žádosti občanů, zde budeme stále uvádět kontakty
na různé řemeslníky. Máte-li dobré zkušenosti nebo dobré tipy
na řemeslníky a služby, s kterými jste byli spokojeni, dejte o
nich vědět.
Zdeněk Novotný
Nabízíme malířské, lakýrnické i natěračské práce. Malování
bytů, rodinných domků, průmyslových objektů, kanceláří,
schodišť. Nátěry olejových soklů, zábradlí, zámečnických
výrobků, oken, dveří, radiátorů, podlah, fasád. Drobné
zednické úpravy.
http://www.malirstvi-novotny.cz
Kontaktní údaje: Mobil +420 607 731 538
Adresa: Kosmonautů 2294, 440 01 Louny
http://www.malirstvi-novotny.cz; E-mail: novmal@seznam.cz
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DUBNOVÉ PRANOSTIKY

Před Jiřím sucho, po něm mokro.

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.

Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.

Prší-li na Boží hod velikonoční, budou všechny neděle až do
letnic deštivé.

Na svatého Jiří rodí se jaro.
Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí.

Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný, hojně
sádla potrav.

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Svatý Jiří na bochník míří.

Na velikonoce jasno - bude laciné máslo.

Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani čtyři.

Jasné počasí o velikonocích - nastane léto o lomenicích.

Do svatýho Jiřího nebojte se hada žádnýho.

Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.
Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.

OKÉNKO BIS
11.4. Na toto datum připravujeme setkání „účastníků zájezdů“ a všech
milovníků dobré nálady. Zahrají Bo-Bo Ježci. Přijďte se s námi pobavit a
zazpívat si. Posedíme od 14 do 17h. V nekuřáckém prostředí.
30.4. Čarodějnický rej. Sraz čarodějek všeho věku.

Za klub: I. Bečvářová

Před začátkem rašení uděláme postřiky proti houbovitým
chorobám, škůdcům, mechům a lišejníkům. Vhodná je
ochrana proti padlí, strupovitosti, monilióze, rzi či květopasu
jabloňovému. V dubnu můžeme začít s přihnojováním.

PRÁCE NA ZAHRADĚ V DUBNU
V dubnu zahrada již potřebuje hodně naší péče a tak nás na ní
čekají intenzivní práce. A taky nám možná zůstaly některé
činnosti, které by jsme nestihli udělat v březnu a tak nám
nezbude než je přesunout na duben. Nezapomněli jste na nic?

Vysazujeme okrasné stromy a keře; nezapomeňme však, že
narašené listnáče se špatně ujímají, až na břízy, které je
naopak lépe vysazovat mírně narašené. Důkladně zalijeme
stálezelené keře.

V dubnu nám na zahradě již kvetou různé rostliny, například:
sasanky (sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá),
pomněnkovce (Brunnera macrophylla), které jsou podobné
poměnce, abeliovník - keř podobný zlatici květy jsou bílé nebo
jemně růžové.

Dokončíme obrývání starších výsadeb a upravení mís,
zejména na svazích, aby srážková voda zbytečně neodtékala
od rostlIn. Vyséváme semena hrachoru. Do truhlíků vyséváme
zlatokvět, netykavky, slaměnky, astry, hledíky, cínie,
krásnoočka a aksamitníky.

V dubnu dokončujeme řez růží (u velkokvětých ponecháváme
2 až 4 očka u mnohokvětých zkracujeme na polovinu celkové
výšky). Stromkové růže, zbavujeme výhonů, které začínají
rašit na kmíncích. U růží rozhrňte nakopčenou zem a
ostříhejte. Ostatní dřeviny (můžeme ještě řezat, nejsou-li
narašené a nemají-li květní pupeny.

Dokončíme odkrytí skupin trvalek a skalniček. Vyčistíme je a
půdu na povrchu lehce nakypříme.
Okrasné rostliny přihnojujeme kompostem. Vysokohorské
skalničky zaléváme studenou vodou, abychom jim nahradili
tající sníh.

Můžeme řezat peckoviny, jestliže jsme to nestihli již v
předchozím roce po sklizni. A pokud bylo koncem března ještě
chladno, pokračujeme s výsadbou slabě narašených
broskvoní, meruněk a vinné révy.

Většina trvalek v dubnu raší a je optimální doba na
rozdělování starých trsů. V dubnu by nám měly rozkvést
plícníky, primule, kamzičníky, štěničníky a jiné. Vysazujeme
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cibuloviny a hlíznaté rostliny. Mečíky a frézie vysazujeme
spíše v druhé polovině dubna.

Koncem dubna posečeme poprvé trávník. Pokud máme v
trávníku posazené okrasné jarní cibuloviny ( narcisy, krokusy,
tulipány....), počkáme, až jejich listy zežloutnou. Jinak by v
příštím roce nekvetly. Trávník uhrabeme a vyplejeme,
opravujeme jeho poškozené části (na holá místa přisejeme
trávu).

Koncem dubna vysazujeme do skleníku rajčata, papriku, lilek a
cukety. V oblastech s mírnějším podnebím lze již vysévat
některé teplomilné zeleniny, jako jsou okurky, cukety, patisony.
A to do volné půdy. Ale pro jistotu je zakryjte folií nebo
netkanou textilií. Konec dubna je taky ideální čas na vysázení
naklíčených brambor.

Od dubna sbíráme málo rozvinuté květní úbory sedmikrásky
chudobky (Bellis perennis). Květy pak usušíme. Dá se z nich
připravit sirup proti kašli nebo jej využijeme jako součást
čajové směsi s čisticím účinkem krve.

Vyčistíme všechny vodní nádrže. Vysazujeme mečíky a
montbrécie. Vyséváme otužilé letničky měsíček, chrpu,
slunečnice, máte, hra-chor, okrasné.fazoly, letní cypřišky,
rezedu, lichořeřišnici aj. Vyséváme trvalky a některé skalničky
- tařici, orlíček" zvonek, kokardu, kopretiny, protěž, vlčinec,
pupalku, řimbabu aj.

Zdroj: http://www.jakbydlet.cz

Půllitr piva v sobě skrývá víc než čtvrtinu doporučené denní
dávky vitaminu B, který brání růstu homocysteinu – látky
způsobující nemoci srdce. V pivu je také bór potřebný pro
zdravé kosti. Díky tomu, že je zlatavý mok chudý na vápník a
bohatý na magnesium, snižuje vznik ledvinových kamenů (o
40 %).

VĚDCI RADÍ:
Pijte alkohol! Likér proti rakovině, víno proti zubním
kazům!
O tom, že sklenka červeného vína zdraví prospívá, není
pochyb. Pro ty, kteří si občas v menší míře dopřejí alkohol, je
tu ještě radostnější zpráva. Nejen víno, ale i ostatní druhy
alkoholu jsou zdraví prospěšné. Jen je potřeba pít s mírou a
zapomenout na úsloví, že alkohol podávaný v malých
dávkách neškodí v jakémkoliv množství.

Gin
Příznivé účinky: Je protizánětlivý, močopudný.
Destiluje se z čistého alkoholu, proto po něm druhý den tolik
nebolí hlava. Vyrábí se z jalovce, bobule, která má močopudné
účinky a v přírodní medicíně slouží k léčbě ledvin,
žlučníkových kamenů. Gin má taky protizánětlivé účinky.

Červené víno
Příznivé účinky: Chrání před rakovinou, posiluje mozek,
pomáhá proti nespavosti, chrání před zubním kazem, pomáhá
proti hluchotě.

Brandy

Pozitivní vliv na zdraví lze přičíst na vrub látce resveratrol,
která se nachází ve slupce a v jadérkách hroznového vína.
Antioxidant salicylát blahodárně působí na chloupky ve
vnitřním uchu, které jsou nezbytné pro dobrý sluch. Podle
amerických vědců navíc sklenka červeného bystří intelekt.
Chemické látky v hroznovém víně blokují korozivní bakterie,
čímž chrání před vznikem zubního kazu. Díky melatoninu se
tělu lépe usíná.

Příznivé účinky: Chrání před infarktem a krevními sraženinami.
Jako destilát červeného vína obsahuje brandy vysoké
množství antioxidantů, které chrání před škodlivými volnými
radikály. Ve 30 ml je tolik antioxidantů jako v denní
doporučené dávce vitaminu C. Pravidelné pití brandy pomáhá
podobně jako aspirin chránit před infarktem a krevními
sraženinami.
Šampaňské

Bílé víno

Příznivé účinky: Chrání před poraněními mozku.

Příznivé účinky: Snižuje hladinu cholesterolu, prospívá plicím,
působí protizánětlivě.

Myši, do kterých vědci nalili šampaňské, dokázaly snáze čelit
poranění mozku.

V hroznech bílého vína se nacházejí tyrosol a hydroxytyrosol,
které snižují cholesterol. Antioxidanty chrání před škodlivými
molekulami, které mohou poškodit plicní tkáně. Bílým by
neměli pohrdnout lidé trpící artritidou. Potlačuje záněty a
snižuje bolest.

Baileys
Příznivé účinky: Chrání proti rakovině.
Irský likér se vyrábí z whisky obsahující kyselinu ellagovou. Ta
zabíjí rakovinotvorné buňky, aniž by likvidovala buňky zdravé.

Pivo

Doporučená denní dávka alkoholu

Příznivé účinky: Obsahuje vitaminy a minerály, které chrání
srdce a kosti, a vlákninu.
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•

Ženy: 1 sklenice vína, třetinka piva, panák (4 cl)

•

Muži: 1,5 sklenice vína, jedno pivo, panák (5 cl)

ZAJÍMAVOSTI
Zpracovala podle uvedených zdrojů H.K.
Nebezpečná biomasa
Jaderná energie má dnes na světě mnoho odpůrců, kteří se obávají havárií a jejich dopadu na životní prostředí. Ekolog z USA a
Rocka ..elerovy univerzity v NY patří naopak k velkým zastáncům atomových elektráren. Jeho příklad mnohé přesvědčí, pokud by
Kanada chtěla nahradit svou jadernou energií, elektřinu z vodních elektráren, musela by zaplavit území o velikosti provincie Ontario.
Pokud by se USA rozhodly pro elektřinu z větrných elektráren, padlo by na jejich výstavbu území celého Texasu. Za nebezpečné
ekolog považuje tzv. obnovitelné zdroje energie, např. elektřinu z biomasy, energii z jediného reaktoru by dovedla nahradit biomasa ze
2.000 čtverečných km polí. Obnovitelné zdroje vypadají atraktivně, když je jich málo. Jakmile je ale začnou produkovat ve velkém
měřítku, důsledky budou strašné.
Digest výběr
Česnek setý – užívaná část – stroužky.
Česnek patří mezi nejstarší léčivé rostliny a stále je jednou z nejlepších. Ve své čeledi je česnek nejsilnější a nejlépe prozkoumanou
bylinou. Také se cení příbuzná – cibule, cibule šalotka (modrá), pórek a pažitka. Nejsou ale tak účinné jako česnek. Jeden průměrný
stroužek má antibakteriální sílu 100.000 jednotek penicilinu. V závislosti na druhu infekce se ústně podávají dávky pohybující se v
rozsahu 600.000 až 1,2 mil. jednotek. To je asi dávka 6 – 12 stroužků. Nejlepší je rozžvýkat 2x až 4x denně 3 stroužky najednou.
Zápach z úst zmizí po vypití mléka.
Jeden pastor v Anglii se dozvěděl, že jeho 2 dcery se scházejí s mladíky, kteří mu nebyli po chuti. Vždycky když chtěly jít ven, tak
jim nebránil, ale musely před ním vzít do pusy česnek a rozžvýkat ho.
Křížovky 2007
TROCHA HUMORU
Inzerát:
Přijde soused k sousedce, ta sedí za stolem a něco píše.
„Mařko, ty máš přehled o životě, potřebuju poradit. Chci prodat
chalupu, je to na spadnutí, už se tam pomalu nedá ani bydlet a
je to taky daleko. Poraď, jak to mám napsat.“
„No nějak to dáme dohromady. První napíšeme - prodám
chalupu. Kolik to má místností?“
Soused počítá na prstech, chodbu, kuchyň, pokoj, komoru.
„Takže 4. a co koupelna?“
„Když prší, tak tam teče po zdi“.
„Napíšeme tedy, koupelna s tekoucí vodou. No a lidi mají rádi
klid, je tam klid?“
„Vedle je louka, tam řvou děti od rána do večera.“
„No vidíš, napíšeme, ráj pro děti. Co vyhlídka?“
„Jaká vyhlídka?“
„No když se koukneš z okna, co vidíš?“
„Skládku bordelu.“

„To tam teda napsat nemůžeme.“
„ Starosta říkal, že to zavezou a bude tam park.“
„Výborně, napíšeme, výhled do parku.“
„No jo, ale ten park tam ještě není!“
„To než podáš, tak tam už bude. No a na kolik to tak
odhaduješ?“
„To víš, za stovku to teda nedám.“
„Tak napíšeme - vyšší odhad.“
Mařko, přečti to, jak ten inzerát bude vypadat.
„Prodám chalupu, 4 místnosti, koupelna s tekoucí vodou, ráj
pro děti, výhled do parku, vyšší odhad, telefon………“
„Zítra jedu do města, pak ti ten inzerát podám, jestli chceš.“
Co blázníš, když to takhle vypadá, tak to přeci nebudu
prodávat.
Podle Televize ZDF 1985 zpracovala H.K.
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RECEPTY aneb KUŘÁTKO NA ŠEST ZPŮSOBŮ
1.

Smetanová kuřecí prsíčka

4.
Kuřecí rychlovka
4 kuřecí prsa
2 lžíce kremžské hořčice
sůl
pepř
Bertolli Classico olivový olej

4 plátky kuřecích prsíček
100 g šunky
150 g žampionů
50 g Rama Classic
150 ml Rama Cremefine na vaření
sůl
pepř
Na Ramě osmažíme na nudličky nakrájenou šunku a na
kousky nakrájené kuřecí maso. Osolíme, opepříme, necháme
chvíli dusit, přidáme očištěné a na plátky nakrájené žampiony
a opět podusíme. Nakonec směs podlijeme smetanou.
Podáváme s vařenými bramborami.

Kuřecí plátky jemně naklepeme, osolíme, opepříme a potřeme
kremžskou hořčicí. Ihned můžeme smažit na Bertolli olivovém
oleji. Je to výborný a hlavně velice rychlý recept bez nakládání
masa.
Poznámka: Místo kuřecích prsou můžeme použít jakékoliv jiné
maso.
5.

2.

Pikantní řízky v těstíčku

Kuřecí taštičky

6 kuřecích řízků
6 plátků šunky
6 plátků tvrdého sýru
1 hrst libečku
6 lžiček hořčiče plnotučné
sůl, pepř
250 ml Rama Cremefine ke šlehání
dle potřeby hl. mouku,
vejce, strouhanku
2 lžíce Rama Culinesse
Kuřecí řízky naklepeme, osolíme, opepříme. Pomažeme
hořčičí, posypeme libečkem. Poklademe plátky šunky a sýra a
zabalíme do taštičky. Je lepší sepnout párátkem. Obalíme v
klasickém trojobalu (mouka, vajíčko, strouhanka) a
naskládáme do ohnivzdorné mísy vymazané Ramou
Culinesse. Zalijeme smetanou a dáme zapéci.
Podáváme s bramborovou kaší.

4 kuřecí řízky
2 vejce
3 lžíce solamylu
3 stroužky česneku
1 lžička pálivé papriky
1 lžička sladké papriky
1 lžička majoránky
1 lžička kari
Těstíčko:
1 ks vejce
2 lžíce hladké mouky
2-3 lžíce mléka
sůl
V hluboké misce smícháme vejce, solamyl, koření a
prolisovaný česnek. Řízky naklepeme, osolíme a ponoříme na
noc do marinády. Druhý den připravíme těstíčko smícháním
vejce, mléka a mouky. Těsto musí být "patlavé". Řízky
namočíme do těstíčka a ihned smažíme.

3.

6.

Kuře s hořčicovou omáčkou

Bělohorské krůtí závitky

4 krůtí stehenní řízky
4 plátky slaniny
2 nožičky párku
1 pórek
1 kyselou okurku
1 papriku
sůl, pepř
2 lžíce Rama Classic
Řízky naklepeme, osolíme a opepříme. Na každý řízek
položíme 1 plátek slaniny, 1/2 nožičky párku, plátek pórku, 1/4
kyselé okurky, proužek papriky - zavineme a omotáme nití.
Závitky dáme do Ramou vymazané zapékací mísy. Maso
průběžně podléváme vodou, aby se vytvořil dostatek šťávy.
Podáváme s bramborami nebo houskovým knedlíkem.

40 dkg kuřecích prsou
0,25 l Rama Cremefine ke šlehání
5 lžic hořčice plnotučné
1 lžíce Rama Classic
500 g těstovin
sůl
pepře mletého
Kuřecí prsa nakrájíme na tenké nudličky, orestujeme na
rozpuštěné Ramě cca 5 minut, osolíme, opepříme, přidáme
hořčici a smetanu, provaříme a podáváme nejlépe s
těstovinami.
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