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AKTUALITY Z OBECNÍHO ÚŘADU
•

Dle nařízení Městského úřadu ve Slaném v rámci
protipožárních opatření v souvislosti s extrémně suchým a
teplým počasím s kritickým nedostatkem vodních srážek platí
až do odvolání:
ZÁKAZ VYPALOVÁNÍ STAŘINY A ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ V PŘÍRODĚ
ZÁKAZ KOUŘENÍ V LESE A ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ V LESE, VČETNĚ
PÁLENÍ KLESTU PO TĚŽBĚ V LESE!

Dále žádáme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost při
manipulaci s ohněm i v rámci obce.
•

Technické služby Slaný ve svém dopise na OÚ informovaly
o smluvních podmínkách svozu odpadu. Obvyklý den svozu
odpadu může být dle smluvních podmínek ve výjimečných
případech posunut maximálně do 48 hodin. Tzn., že nelze
přesně stanovit hodinu svozu odpadu.

•

Připravuje se nové dopravní značení v obci – jde zejména o
určení hlavních a vedlejších komunikací.

•

Dne 18.4.2007 proběhlo závěrečné jednání o erbu obce před
odesláním žádosti do poslanecké sněmovny ČR. V příštím
Občasníku naleznete pozitivní doporučení odborníka na erby o
vhodnosti výběru a vítězný znak.

•

Provozní doba kontejneru pro období:
STŘEDA, NEDĚLE 16:00 do 18:00
Opět všechny důrazně žádáme, aby nezanechávali odpad,
byť v pytlích, pohozený před vraty v době po konci
provozní doby. Potom se nám tu všem povalují Vaše
odpadky po vesnici roztahané zvířaty!!!

•

Na úřední desce OÚ budou vyvěšeny opravené obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích a komunálním
odpadu.Opravy provedeny na základě výzvy Ministerstva vnitra
ČR.

•

Dotace na dětské hřiště byla podstoupena k projednání
zastupitelstvu středočeského kraje.

•

Velikonoční výstavka slavila nebývalý zájem a úspěch.
Několik fotografií z aranžmá najdete i na webových stránkách
obce. Všem, kteří se na organizaci výstavky podíleli, děkujeme.

POZVÁNKY

•

Srdečně zveme všechny ostřílené čarodějnice i čarodějnické
učenky na VELKÝ REJ ČARODEJNIC, který se koná
na Bílichově dne 30.4.2007. Slet je plánován od 19:30 před OÚ
Bílichov, kde bude i menší občerstvovací stanice.

•

Dne 7. května zveme všechny na LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S
HUDBOU, který proběhne od 20:30.

•

19. května jede BIS klub a jeho přátelé a příznivci na
JIHOČESKOU EXKURZI. Navštívíme Zámecké zahradnictví
Čimelice, pivovar Platan, lovecký zámeček Ohrada a
soukromou palírnu Poněšice.

FILIPOJAKUBSKÁ NOC (30.4.)
Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy
mají nečisté síly větší moc než jindy.
Takovým dnem byl i noční čas z 30.dubna
na 1.května. Víra v nečisté síly, stará jako
lidstvo samo, se časem proměnila v pověru,
že ďábel může moc na zemi uplatňovat
pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic
a někdy i čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly
často podezřívány ze spojení s ďáblem
a před uhranutím jimi se venkované bránili
rozmanitými praktikami. Před vrata domu
i chléva se položily narýpané drny. Dříve než
mohla čarodějnice vstoupit dovnitř, musela
všechna stébla přepočítat, což jí trvalo
až do rána, kdy její moc pominula. Stavení se
kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr
se zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se
čarodějnice poranila. Na ochranu před nimi
se zapichovaly i vidle, košťata, pod drn se
dávalo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly,
práskali mladíci na návsi biči, také se střílelo
z pušek. Existovala řada praktik, které měly
umožnit čarodějnici vidět, případně potrestat.
Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci
na křižovatce nebo opuštěném místě.
Na ochranu
před
čarodějnicemi
se na vyvýšených místech pálily ohně, které
jsou v některých krajích (zvláště v Německu)
velmi starého původu. Postupem doby se
z výročních ohňů stalo "pálení čarodějnic" mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do
výšky, prý proto, aby viděli čarodějnice létající
na košťatech v povětří. Jindy se říkalo, že
je tak možno čarodějnici srazit k zemi.

Z HISTORIE OBCE – POMÍSTNÉ NÁZVY II.
Mapku naleznete v minulém čísle Občasníku.
Ojedinělé pomístné názvy- pokračování:
Od západu:
ČERNÁ DÍRA - hluboká, tmavá roklina v západní části smradovského
revíru.

LIDOVÉ PRANOSTIKY
Sníh v máji, hodně trávy.
Deštivý květen, žíznivý říjen.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Mnoho chroustů v máji, dobrý rok.
Když máj vláhy nedá, červen ji předá.

VYSOKÉ MÝTO – část lesa na kopci východně Černé díry.

Studený máj, ve stodole ráj.

ŠVARHÁK – stráň od Hranic proti Vysokému mýtu.

Večerní rosy v máji hodně sena dají.

HRANICE – cesta dělící revír smradovský od bilichovského.

Svatý Jan z Nepomuku (16.5.) natahuje k létu
ruku.

U ČERVENÉHO KŘÍŽKU – zde uhořeli dva hlídači dříví v dřevěné boudě
Rubeš a Fraj. Také se říká U SPÁLENÉ BOUDY.
VÁPENNÁ PĚŠINA – cesta podél hranic v bilichovském revíru.
V BOROVIČKÁCH část lesa mezi Hranicemi a Vápennou pěšinou. Roste
zde nejvíc borůvek v borovém lese.
NA VÁPENCE – silnice vedoucí na západ k lesu. Půda je tu samý
vápenec (opuka).
POMOKLINY – les od Březiny na západ.
Od jihozápadu:
U ZABITÝHO – místo u Boru, kde byl kdysi povozník zabit pákou na
utahování dřeva.
BORSKÁ PĚŠINA – vede k Boru.
SPÁLENIŠTĚ- místo, kde vyhořel kus lesa.
U HOUPÁKU – přes údolí proti Spáleništi. Býval tu padací most.
SV. GOTHARD – údolí podél potoka. Pověst vypravuje o mnichu
Gothardovi, který tu žil poustevnickým životem. Měl to býti Kat Mydlář.
U RUČIČEK – křižovatka lesních cest. Dřevěné ručičky ukazovaly směr.
NEDOBA – slunná stráň bilichovského revíru ke Hřešicům.
NA KUCHYNI – lesní návrší nad údolím gothardským, kde asi za
knížecích honů se obědvávalo.
NA VRCHU (NA KOPCI) – les skutečně na vrchu, blíže Březiny.

Prší-li na prvního května, bývá málo žita a
sena.
V máji hřímoty nedělají trampoty.

Na sv. Jiří (24.4)
Podle lidové víry se v tento den otvírala
země. Proto se toho dne neměla pít voda ze
studní, protože prý byla jedovatá. V tento den
vylézali z omlazené země hadi a štíři, aby pak
trápili lidi po celé léto.
Den sv. Jiří býval pro Slovany prvním dnem
koupání v přírodě. Na sv. Jiří prý také slavík
poprvé zazpívá. Svátek sv. Jiří nám
připomíná každoroční památná pouť na
svatou horu Říp, která bývala dříve hojně
navštěvována a konala se vždy následující
neděli po tomto svátku.
Svatý Jiří vstává,
zem odmykává,
aby tráva rostla,
travička zelená,
růžička červená,
fiala modrá,
všelijaké kvítí,
na věnečky vití.

V TROUBĚ – roklinka pod Vrchem, odkud byla dříve sváděna voda pro
panskou pilu potrubím.
LOMOVKA – stráň od Březiny k jihu, lámal se zde kámen opuka na cesty
a stavby
U SUŠÁRNY – místo, kde stávala panská sušárna na lesní semena
BABINA – pozemky těsně přiléhající k obci na stráně západní. Babičky tu
asi nejvíce pásávaly housata.
Pokračování příště.

Měsíc květen
je pod vlivem planety Venuše. Venuše bývala
římskou bohyní lásky (u nás tuto úlohu plnila
bohyně Lada) a proto je měsíc květen
nazýván měsícem lásky.
V tento měsíc
z celého roku.
lidové pověry
„svatba v máji,
ženich v háj“.

se koná nejméně svateb
Zásluhu na tom mají různé
a rčení. Nejznámější jsou:
brzy máry“ či „svatba v máji,

(Převzato z: Bestajovský., Lidové obyčeje a nápady)
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KVĚTEN V ZAHRADĚ
Teplé květnové dny zahajují sezónu pobytu na zahradě. První grilování s posezením na terase dlouho do večera, příprava
vodních nádrží pro letní koupání a výsadba letniček stěhuje celou rodinu ven na čerstvý vzduch. Práci, kterou jsme nestihli
vykonat v dubnu, lehce dokončíme v květnu. V nadprůměrně teplých dnech poznáme, že je stále ještě jaro podle toho, že kvete
vše, co kvést má.
Klíčové práce
-

-

nejméně jednou týdně sečeme trávník
v polovině měsíce vysazujeme letničky do nádob i na záhony
- věnujeme zvýšenou pozornost péči o růže- odplevelujeme záhony
- napouštíme nádrže pro závlahu a zprovozníme koupací nádrže
- plánujeme preventivní postřiky proti chorobám a škůdcům

Přihnojujeme růže
První rozkvetlá růžová poupata podpoří přihnojení v květnu. V nabídce na trhu jsou speciální kombinovaná hnojiva zajišťující
růžím plnohodnotný příjem všech podstatných živin. Někteří výrobci průmyslových hnojiv nabízejí balení kombinované
s rozpustným hnojivem. Zálivku použijeme v mezidobí, kdy do zeminy zapravujeme hnojiva pevná. Kdo růžím příliš neholduje
a vlastní pouze jeden nebo dva keříky, obejde se bez speciálního hnojiva, stačí použít univerzální Cererit, bohatý nejen
na dusík.
Vysazujeme skalničky
Jarní měsíce jsou ideální pro výsadbu skalniček i trvalek. Na výstavách i v zahradnických centrech nakoupíme rostliny jako je
zakrslý orlíček (Aquilegia flabelata). V nabídce je mnoho pestrobarevných kultivarů například "Cameo" růžový s bílým středem
nebo "Nana" fialový s bílým středem. Dorůstá výšky 15 cm a barevnými květy ozdobí skalku nebo nízké výsadby záhonu
na přelomu dubna a května. Orlíčky vyžadují slunné až mírně přistíněné stanoviště a živnou půdu s dostatkem vláhy.
Proměny skalky
V květnu se na skalce vyjímají zejména pozdně kvetoucí druhy cibulovin, některé skalničky a trvalky. Pomalu dokvétá žlutý
kamzičník, pryč jsou hyacinty, většina narcisů i modřenců. Výjimkou je plnokvětá forma modřence arménského "Blue Spike",
který barevně doplní pozdní plnokvěté světle růžové tulipány, například odrůda "Angélique". Do modro-růžové kompozice
barevně zapadnou trvalky: hořec nízký, plamenky, hvozdíky, tařičky nebo zběhovec. Pokud na záhonech některé druhy chybí,
je právě čas jít nakupovat. S cibulovinami však počkáme až do podzimu.
Vysazujeme do přenosných truhlíků
Nejvhodnějším časem pro výsadbu letniček je polovina měsíce května. Do přenosných nádob a truhlíků můžeme vysadit
rostliny již na sklonku dubna. Před výsadbou zvážíme polohu, kam letničky umístíme. Pro samotnou výsadbu si připravíme
kvalitní substrát nebo vyzrálý kompost, pozvolna rozpustné hnojivo, které do zeminy rovnoměrně zapravíme, a zvolené květiny.
Na dno truhlíku nasypeme obohacenou zeminu hnojivem. Rozmístíme rostliny, které až po kořenový krček zasypeme zeminou.
Tu v blízkosti každé květiny přimáčkneme a vysazené rostliny zalijeme.
Skvrnitý trávník
Rezavé skvrny v trávníku nemusí nutně způsobit choroba nebo zvířecí exkrementy. Někdy je zapříčiníme přepečlivou starostí
o zelený pažit my sami. Skvrny se objeví několik dnů až týdnů po přihnojení, nebo lépe přehnojení, dusíkatým hnojivem jako
je LAV (ledek amonný s vápencem). Velká dávka granulí se v trávníku snadno rozptýlí, aniž bychom to zpozorovali. Pokud
na přihnojení nepoužijeme strojek, rozhazujeme granule rovnoměrně jako bychom pozemek cukrovali. Žádnému místu
nedopřáváme dvojitou dávku.
Osázení trvale instalovaných nádob
Do trvalých nádob vysazujeme na léto letničky. Ideální je zkombinovat několik různých druhů. Před výsadbou si připravíme
hrubší materiál, který poslouží jako spodní drenážní vrstva, střep nebo větší oblázek pro regulaci otvoru nádoby a substrát
obohacený pozvolna rozpustným hnojivem. Nejprve umístíme střep, na něj nasypeme vrstvu drenáže, další vrstvou je část
substrátu, následují rostliny doplněné zbylým substrátem. Pokud první zálivka neprosakuje a drží se na povrchu příliš dlouho,
mohl být ucpán otvor ze dna nádoby. Pak je nutné celou výsadbu zopakovat.
Zpětným řezem zmladíme keře
Hlubokým zpětným řezem máme nyní možnost zmladit některé keře kvetoucí až v létě, případně ozdobné listy, například svídy.
Chceme-li například u svídy bílé dosáhnout červené barvy výhonů, kterými ozdobí zahradu zejména v zimě, na sněhu,
seřízneme keř až těsně nad zemí. Za několik dní rostlina obrazí a za měsíc už vytvoří kompaktní keřík. Pro rychlejší růst

můžeme přihnojit, případně zakrýt půdu mulčem.1+2.jpgOdstraňujeme odkvetlá květenstvíAbychom rozkvetlou zahradu udrželi
krásnou a svěží, neponecháváme na rostlinách odkvetlé květy. Expanzivní druhy rostlin, které chceme držet v určité části
záhonu, naopak pečlivě zbavíme odkvetlých květů.Po odkvětu tulipánů odstraníme semeníky dříve, než se v nich vytvoří
semena. Tvorba semen vyžaduje dostatek živin, které rostlina získává ze zásobního orgánu - cibule. Vyčerpaná mateční cibule
nenabývá na objemu a po několika letech tulipán přestane kvést. Ztráta živin současně nepříznivě ovlivní vývoj dceřiných cibulí.
Jinak tomu je s listy všech cibulovin, které odstraníme až odumřou. Do té doby je cibulovině ponecháme, čerpá z nich živiny.
Po odumření (zežloutnutí a seschnutí) listů se cibule zatáhne a je připravena k odpočinku.
Pro hustá vřesoviště
Vřesovec (Erica) a vřes (Calluna) každoročně po odkvětu sestříháme. Keře nemilosrdně zmladíme až o třetinu délky. Pokud
keříky neostříháme, opadají z dřevnatých větviček listy a jedinou ozdobou olysalých řídkých keříků budou koncové výhony.
Rostliny díky sestřihu bohatě zahustí a výsledkem budou krásné, od země hustě zavětvené keříky. Důkladným sestříháním
zajistíme i bohatou násadu květů. Mladé výhony jsou světle zelené a zdobí rostlinu do příštího kvetení. Vřesovce vykvétají na
podzim, vřesy na jaře.
Rozkvétající květiny
Orlíček (Aquilegia) Často opomíjené orlíčky dělají čest všem trvalkám. Jsou to nenáročné rostliny, jimž prospívá slunce.
Jednobarevné i vícebarevné květy nalezneme v plnokvěté i jednoduché formě od smetanově bílé přes červenou až po temně
fialovou. Na vzniku mnoha hybridů se podílely zejména severoamerické druhy orlíčků. Rostliny tvoří vzpřímené trsy, z nichž
vyrůstají dlouhé lodyhy zakončené květy s dlouhými rovnými ostruhami. Množí se výhradně semeny, která se vysévají na jaře,
často také samovýsevem, ovšem při ztrátě vlastností, zejména barevnosti květů. Koncem léta poškozuje listovou část padlí.
Denivka (Hemerocallis) V zahradách se pěstují kultivary vzniklé křížením původních druhů dovezených z východní Asie.
Rostlina má dlouhé žlábkovité listy. Nálevkovité jednobarevné nebo dvoubarevné šestičetné květy vyrůstají na bezlistých
lodyhách a nápadně se podobají liliím. Nevýhodou je pouze krátké trvání každého květu, nekvete totiž déle než jeden den.
Denivky potřebují dostatek slunce a humózní zeminu. Nesvědčí jim přílišné vlhko. Vydrží velmi dlouho na jednom stanovišti.
Právě kvetoucí keře
Kolkvície krásná (Kolkwitzia amabilis)Je jediným zástupcem rodu pocházejícího z Číny. Patří k nejpůvabnějším, vzpřímeně
rostoucím, vzdušným, na zimu opadavým keřům. Dorůstá výšky 2-3 m. Lehce stavěné větve se zvolna předklánějí. Kůra
starších větví se hadrovitě odlupuje. Listy jsou vejčité, dlouze zašpičatělé a na okrajích zubatě vykrojené. Květy jsou
trubkovitého tvaru, světle růžové a bohatě zdobí celý keř od května do června. Miluje slunce, propustné a živné půdy. Obstojně
snáší sucho, je otužilá a velmi ceněná k všestrannému použití. Zákula japonská (Kerria japonica)Stejně jako předchozí druh
pochází z Číny a i tato je jediným zástupcem svého druhu. Je hustým, bohatě odnožujícím keřem dorůstajícím výšky 1,5 m.
Slabé větve zdobí zelená lesklá kůra. Listy jsou vejčité s ostře pilovitými okraji. Pětičetné sytě žluté květy rozkvétají v dubnu a v
květnu. Nejčastěji se pěstuje plnokvětá vzrůstnější forma "Pleniflora" a "Picta" s jednoduchými květy a bíle panašovanými listy.
Žádá slunné stanoviště a dobře propustnou půdu. V tuhých zimách namrzá. Po opadu listů je ozdobná zelenými pruty.
Poznáváme škůdce - Slimáci a plzáci
Škodlivé druhy z třídy plžů patří do čeledí se silně redukovanou ulitou. Dospělci škodí žírem s takovou razancí, že zcela
zlikvidují velkou část záhonu. Žerou většinou navečer a v noci. Nejvíce škod napáchají ve vlhkém počasí. Nejsou vybíraví,
vrhnou se na okrasné rostliny stejně jako na zeleninu, na zahradě i ve skleníku. Pro tlumení jejich výskytu neponecháváme
na záhonech zbytky rostlinného materiálu. Jako ochranu lze použít dusíkaté vápno, aplikovat požerové nástrahy. Ve skleníku
využíváme biologickou ochranu ve formě parazitujících hlístic.
Určujeme choroby - fyziologické změny na listech
Změny listů zejména jejich barevnost mohou být příčinou nedostatku některého minerálního prvku. Často vzniknou následkem
choroby nebo škůdce. Zaměnit se však dají s fyziologickými projevy rostliny. Zejména u nedostatečně otužilých rostlin
přenesených z domu do zahrady se projevují takové příznaky. Listy od okrajů žloutnou, bělají , někdy se dokonce zbarvují
do červena. Celý list následně odumře. Ochranou je pozvolné přivykání novému stanovišti, ochrana před prudkým sluncem
a zálivka odstátou vodou.
Představujeme bylinky – měsíček
Měsíček lékařský (Calendula officinalis) známe z našich zahrad jako letničku, která se bez problémů množí samovýsevem,
někdy až invazivně (viz obrázek). Keříčkovité rostliny vykvétají žlutými a oranžovými květy. Pěstuje se na výsluní, v rabatech i v
nádobách. Kvetení prodloužíme odlamováním odkvetlých úborů. Látky obsažené v rostlině mají protizánětlivé účinky. Květy se
používají k výrobě mastí proti křečovým žílám, často se v lidové medicíně louhují v čistém sádle. Karoten obsažený v okvětních
lístcích se využívá k ochucení a obarvení sýrů, rýže, čajových směsí. Do salátů sekáme mladé listy.
(Zpracováno dle M. Smolkové, Dům a zahrada 5/2004)
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VELETRHY A VÝSTAVY
16. – 20.5. 2007 se koná na Výstavišti
České Budějovice 16. ročník výstavy
HOBBY – nářadí a zařízení pro hobby
a zahradu, rostliny, stavebnictví,
vytápění, ekologie a chovatelství.
5.5. 2007 se koná na Výstavišti v
Přerově
3.
ročník
VÝSTAVY
VOŘÍŠKŮ
1. – 3.6. 2007 se koná Květinová show
LETNIČKY na Zahradě Čech
Litoměřice.
8. – 9.6. 2007 se konají na Výstavišti
České Budějovice SLAVNOSTI PIVA
A ANTONÍNSKÝ JARMARK.
4. – 8. 4. 2007 se koná na Výstavišti
Zahrada Čech, Litoměřice TRŽNICE
ZAHRADY ČECH – 22. výstava
zahradní mechanizace, potřeb, květin,
osiv, sadby, hnojiv atd.

PILNÉ VLAŠTOVKY
Pár vlaštovek je za letní doby
průměrně 16 hodin denně zaměstnán
lapáním hmyzu. Každá vlaštovka
přinese za hodinu svým mladým asi
dvacetkrát plný zobáček potravy.
Přitom, jak bylo zjištěno, sameček
i samička se 640x denně vrátí
do hnízda. Jediný pár vlaštovek tedy
zničí za den asi 6 400 much, jen aby
nasytily své mladé. pro vlastní potřebu
nachytají kromě toho ještě dalších
asi 6 000 much a jiného hmyzu, takže
jedna vlaštovčí rodina spotřebuje
v průměru 12 000 much a jiných
příslušníků z říše hmyzu.
(Zemědělský kalendář 2007)

POMAZÁNKOVÁ MÁSLA ZMIZÍ Z NAŠEHO TRHU
Evropská Unie rozhodla, že nepovolí České republice výjimku pro používání
názvu pomazánkové máslo. To by již v příštím roce mělo přestat existovat..
Pomazánkové máslo nesplňuje podle Evropské Unie normy pro výrobky
s označením „máslo“. Do kategorie másel jsou totiž zařazovány jen výrobky,
u kterých podíl tuku dosahuje alespoň 39 %. Pomazánková másla se vyrábějí
ze smetany a obsahují přibližně 31 až 34 % tuku.
Výrobky s názvem pomazánkové máslo jsou zastoupeny i v řadě výrobků
oceněných národní značkou kvality KLASA. „Evropská Unie má jistě právo
kontrolovat jednotné druhové označování výrobků, je však velkou škodou, že se
nepodařilo vyjednat výjimku v tomto konkrétním případě. Pomazánková másla
sice nesplňují kriteria pro máselné výrobky z hlediska evropských norem,
nicméně český zákazník přesně ví, jaký typ - druh výrobku si kupuje,“ reaguje
na poslední zprávy Peter Pischel, manager pro marketing a obchod
Choceňských mlékáren.
Výrobce čeká se změnou názvu řada nepříjemností. Budou muset přestat
používat stávající obaly a nechat si vyrobit nové. Výrobky je také potřeba znovu
zalistovat v obchodních řetězcích. Snadné to nebudou mít ani ti, kteří budou
vymýšlet nový, vhodný název. „Už jsme uvažovali, jestli se to bude jmenovat
mléčná pomazánka, nebo jestli použijeme původní název a vynecháme jen pár
písmenek. Žádný z nových názvů ale nenahradí to, co se tady již 30 let
budovalo. Čeští spotřebitelé pomazánkové máslo znají a nyní jim budeme
složitě vysvětlovat, že se jmenuje jinak,“ říká Jaroslav Šuranský, ředitel
Laksyma.
Změny názvu výrobků a s ním spojené výdaje mohou mít podle výrobců
negativní dopad na jejich prodeje. Výrobci pomazánkových másel, kteří pro své
výrobky získali ocenění KLASA, mají alespoň tu výhodu, že si pro své výrobky
budou moci značku KLASA zachovat. „ Změna názvu výrobku není důvodem
pro odebrání značky KLASA. Výrobcům bude vyhotoven nový certifikát s novým
názvem, který schválí Ministerstvo zemědělství. Změny názvů výrobků budeme
řešit přímo s výrobci, “ vysvětluje Klára Bolečková, pověřená řízením
Samostatného oddělení pro marketing Státního zemědělského intervenčního
fondu, který značku KLASA od roku 2004 spravuje.
V kategorii mléčné výrobky má značka KLASA 264 výrobků od 34 výrobců, z
toho 18 pomazánkových másel od 4 výrobců. Z průzkumu, který si Státní
zemědělský intervenční fond nechal na konci minulého roku zpracovat vyplývá,
že spotřebitelé vyžadují označení kvality nejčastěji právě u mléka a mléčných
výrobků. 69 % spotřebitelek rovněž uvedlo, že při nákupu dávají přednost
výrobkům označeným logem značky KLASA.
Vilém Frček,
tiskové oddělení SZIF

RECEPTY
Linecké řezy s ořechy (velmi chválené na MDŽ)

Pudinkové řezy s tvarohem – bez mouky!
na těsto:
4 kakaové pudinky
20 dkg moučkového cukru
4 vejce
1 lžíce rumu
20 ml oleje
1 prášek do pečiva

na těsto:
50 dkg hladké mouky
20 dkg cukru moučka
12 dkg rostlinného tuku
3 žloutky
4 polévkové lžíce mléka
1 prášek do pečiva
1 balíček vanilkového cukru
1 lžička kakaa
na ořechový sníh:
3 bílky
21 dkg cukru moučka
12 dkg mletých vlašských ořechů
na krém:
12,5 dkg másla
3-4 lžíce cukru
12,5 dkg Ramy
½ balíčku vanilkového pudinku
200 ml mléka
rum dle chuti
marmeláda na pomazání
(lze dozdobit čokoládovou polevou)

na krém:
25 dkg másla
20 dkg mouč. cukru
50 dkg měkkého tvarohu
Postup:
Pudinkové prášky smícháme s práškem do pečiva a cukrem.
Přidáme vejce, rum, olej a vše důkladně promícháme.
Těsto vylijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech a
pečeme při 200 °C asi 20 minut. Po upečení necháme
vychladnout a mezi tím si připravíme krém.
Změklé máslo utřeme s cukrem do pěny. Přidáme tvaroh a vše
vyšleháme na hladký krém, který pak rozetřeme na vychladlý
korpus. Povrch můžeme ozdobit dle své fantazie

Tiramisu z piškotů
Suroviny:
2 balíčky piškotů (dětské nebo cukrářské)
2 pomazánková másla
2 tekuté šlehačky (celkem 500 ml)
200 g moučkového cukru (nebo podle
chuti)
silná káva, rum

Postup:
Z uvedených surovin vypracujte hladké těsto a rozdělte je
na dva díly. Jeden ponechte světlý, druhý obarvěte lžičkou
kakaa. Těsto nechte odpočinout v lednici.
Světlý díl rozválejte na pomoučněné desce a přendejte na
plech vyložený pečícím papírem.
Bílky ušlehejte s cukrem, zlehka do nich vmíchejte mleté
ořechy a sníh rozetřete na připravenou placku. Pečte asi
12 minut ve vyhřáté troubě. Kakaové těsto také upečte.
Mezitím si připravte krém. Máslo utřete s cukrem a Ramou,
vmíchejte uvařený vanilkový pudink a podle chuti přidejte
rum.

Postup:
Pomazánkové máslo, šlehačku a cukr vyšleháme na krém. Dno
nádoby vyložíme piškoty namočenými v kávě s rumem.
Navršíme část krému. Postup ještě jednou zopakujeme a navrch
uhladíme zbytek krému.
Dáme do chladu na 24 hodin uležet. Před podávání posypeme
kakaem.

Kakaový plát těsta potřete marmeládou a rovnoměrnou
vrstvou krému. Na vrch dejte placku s ořechovým sněhem.
Nechte proležet v chladu do druhého dne. Krájejte na řezy.
DOBROU CHUŤ!

PŘÍŠTÍ ČÍSLO OBČASNÍKU VYJDE 10. ČERVNA

