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Slovo starosty

Rozhovor Vlaštovky

Vážení spoluobčané, 
rád bych Vás pozdravil v  tom-
to předvánočním čase. V  době 
adventu máte i v naší obci řadu 
možností pro kulturní vyžití, 
setkali jsme se již tradičně na 
první adventní neděli u vá-
nočního stromu před obecním 
úřadem, proběhlo setkání s dů-
chodci, charitativní koncert či 
čertovské odpoledne pro děti. 
Nejen o těchto akcích si můžete 
přečíst na stránkách nové Vla-
štovky. Nyní už zbývá do svátků 
jen pár dní, tak Vám přeji, abys-
te je prožili v klidu a radosti se 
svými blízkými. Stejně tak bych 
Vám chtěl popřát dobré vykro-
čení do roku 2014. S  přáním 
všeho dobrého

Váš starosta Petr Korger 

Žijí mezi námi. Máme na mysli naše sousedy, kte-
ří to ve svém oboru někam dotáhli. Jsou to lidé, 
kteří většinou o svém úspěchu nemluví a jsou 
velmi skromní. Některé z nich si však ve Vlaštov-
ce představíme. Zkusíme to jinak než je možná 
znáte vy. První,kdo neodmítl naši prosbu byl pan 
Pavel Vajčner, ředitel Znovínu Znojmo. A protože 
je před Vánocemi, budeme si  povídat i o nich.  
„Původně jsem ze Šatova. Do Hodonic jsme se 
přestěhovali v  roce 1976. Od té doby do dneška 
se Hodonice proměnili k nepoznání. Udělal se tu 
obrovský kus práce. Je tu všechno, jak inženýrské 
sítě, tak pospravované cesty a chodníky, obchody, 
školky, škola, autobusy, vlak a hlavní je blízkost 
Znojma. Zkrátka příjemné bydlení,“ prohlásil na 
otázku,jak se mu žije v Hodonicích Pavel Vajčner. 
A hned se podíval na chvíli i do minulosti. 
„My jsme se sem nastěhovali s rodičema. Dome-
ček získal můj otec, když pracoval jako vinař ve 
vinařských závodech,“ zavzpomínal pan Vajčner. 
A protože máme jen několik dní do nejkrásnějších  
svátků roku, musela v  našem povídání padnout 
i otázka týkající se Vánoc. Jaké byly vaše vánoce 
když jste byl kluk? 
„Moje silná vzpomínka je na období kolem roku 
1968. Tehdy v Šatově byl pan učitel Plichta a v kos-

tele tu s dalšími lidmi koncertovali a hráli. A hráli 
se tam koledy. A tehdy jsme do kostela šli na vá-
noční mši. Bylo více sněhu než dnes, hrála tam 
místní muzika i tatínek tam také hrál. Po mši se 
pak doma zpívalo,“ vzpomíná ředitel na svá klu-
kovská léta.                                 Dokončení na straně 8.

Pavel Vajčner: Hodonice se změnili k nepoznání

Víte že?

Tzv. Štědrý den ještě není sou-
částí Vánoc, ale poslední den 
adventu, ve kterém vrcholí 
přípravy na Vánoce? Dříve byl 
tento den dnem nařízeného 
přísného postu, což někteří ka-
tolíci dodnes dodržují, byť již to 
církev nestanoví jako povinnost. 
Odtud pochází i řada zvyklostí, 
jako jsou pověsti o zlatém pra-
sátku, které měly zpříjemnit 
půst dětem, či postní složení 
štědrovečerní večeře, kterou se 
po západu Slunce (resp. objeve-
ní první hvězdy) začínají vánoční 
oslavy. Následující půlnoční mše 
je pak v podstatě pozůstatkem 
noční vigilie, která původně 
předcházela všem významným 
křesťanským svátkům. Samot-
né vánoční svátky začínají dnem 
narození Páně 25. prosince, 
(Boží hod vánoční, v občanském 
kalendáři označený jako „1. svá-
tek vánoční“). 26. prosince se 
slaví svátek sv. Štěpána prvo-
mučedníka, občanský „2. svátek 
vánoční“.

Vánoce, vánoce, přicházejí...

A nejen Andílci, Ježíšci a Dědo-
vé Mrázové se těší na to, co na-
jdou pod nazdobeným vánoč-
ním stromečkem. Předvánoční 
čas přináší také velmi mnoho 
společenských akcí, koncertů, 

dětských vystoupení. Rozsvě-
cují se stromy, lidé si zdobí své 
domy, chystají sladké i slané 
dobroty. Lidé v toto čase myslí 
i na druhé. A o tom všem, a ješ-
tě i o mnohém jiném je toto čís-

lo Vlaštovky. Tentokrát tu na-
jdete velké množství fotografií 
z  mnoha a mnoha akcí, které 
se udály v minulých týdnech. 
Je dobře, že na nich nechybíte 
a že máte zájem o dění v obci.
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Byli jste u toho?
STALO SE2

Drakiáda - bavily se děti ... i dospělí. Občanské sdružení HODOŇÁCI uspořádalo v 
sobotu 26.10. tradiční podzimní drakiádu - v areálu letiště v Hodonicích nad chla-
dírnou. Na programu byly soutěže - např. o nejhezčího, největšího a nejvýše letícího 
draka. Organizace na jedničku, počasí na jedničku, akorát ten vítr ...starších kamará-
dů z druhého stupně.

Travesti před-
vedli bohaté 
róby.  Jiným 
druhem podzim-
ní zábavy bylo 
vystoupení pánů 
z Travesti show. 
Na hodonickém 
pódiu na okamžik 
vystoupily hvězdy 
domácí i světové 
popové scény. 

Eva a Vašek zazpívali a pobavili. V neděli 10.11. uspořádala 
Obec Hodonice vystoupení Evy a Vaška. Zaplněný sál si spo-
lečně se známou dvojicí zazpíval, dobrá nálada byla důkazem 
toho, že se program líbil. 

A jak jsme volili se můžete podívat v této tabulce.

 Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
 v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů
 1 388  718 51,73 718 712 99,16

 název celkem v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 212 29,77 
2 Strana svobodných občanů 12 1,68 
3 Česká pirátská strana 8 1,12 
4 TOP 09 37 5,19 
5 HLAVU VZHŮRU     0 0,00 
6 ODS                               24 3,37 
9 politické hnutí Změna 4 0,56 
10 Strana soukromníků ČR   1 0,14 
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 60 8,42 
13 Suver.-Strana zdravého rozumu  2 0,28
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 4 0,56 
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 56 7,86 
18 Dělnic.str.sociální spravedl. 4 0,56 
20 ANO 2011 156 21,91 
21 Komunistická str.Čech a Moravy 117 16,43 
22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 
23 Strana zelených 13 1,82 
24 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0,28 
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3STALO SE

V Hodonicích  
to o hodech žilo

V letošním roce 2013 jsme spo-
lečně se zaměstnanci OÚ Hodo-
nice a pracovníky VPP přivezli ve 
čtvrtek dne 28.11. jeden menší 
vánoční strom, který jsme při-
vezli z lesního hospodářství v 
katastru obce Šumná a umístili v 
nově upraveném parku U Pošty.

Druhý strom, který obci Hodo-
nice darovali manželé Věra a 
Miroslav Burianovi, jsme v pá-
tek dne 29.11. přepravili a umís-
tili na tradičním místě u Obecní-
ho úřadu v Hodonicích.
Vánoční strom U Pošty, společ-
ně s novými vánočními ozdoba-

mi upevněnými na sloupech el. 
vedení, se po celé obci Hodoni-
ce současně rozsvítí při sepnutí 
veřejného pouličního osvětlení.
Touto cestou bych chtěl podě-
kovat manželům Burianovým za 
darovaný strom, který u jejich 
rodinného domu rostl bezmála 

33 let. Poděkování patří panu 
Vobůrkovi, který bezpečně pře-
pravil tento strom až na mís-
to jeho konečného umístění a 
všem, kteří se na celé přípravě a 
realizaci podíleli.

Jan Rožnovský, 
místostarosta obce

Stavěli jsme vánoční stromy

Hody byly trochu uplakané, ale krásné a velkolepé. Kdo nebyl, musí si počkat opět do příštího roku. Všichni 
organizátoři i účastníci si zaslouží velkou pochvalu! Podobnou podívanou, při které nechybí krása vyšívaných  
krojů, veselá hudba a hlavně velký zájem mladých,nám mohou  v jiných obcích jen závidět. 
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4 ADVENT V OBCI

Advent přilákal malé i velké

V pátek 6. prosince uspořádala 
Obec Hodonice pro seniory tradič-
ní vánoční besídku. Svůj program 
předvedli děti ze školky i základní 
školy. Svůj um předvedly i Grácie a 
pochopitelně nechyběla ani řízná 
dechovka. Posezení bylo příjemné.

Advent začal jako  již tradičně  rozsvícením vánočního stromu . Těší nás velká účast jak malých, tak i větších obyvatel naší obce. 

Mikuláš, ale hlavně čerti letos nezapomněli zejména na nejmenší obyvatele Hodonic. Pokud je nám známo do pekla si  černí mužíčci neodnesli ani jednoho zlobivce. Asi to 
ještě není tak strašné ….
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Soutěž 
Vlaštovky
 
V malířské soutěži z minulé Vla-
štovky vyhrál se svým obrázkem  
Davídek. Stromeček a vše další 
se mu moc povedlo a tak se může 
dostavit na Obecní úřad pro malý 
dáreček. Děkujeme. 

Letos už s Vlaštovkou soutěžit ne-
budeme, necháme si to na příští 
rok. Všem přejeme hezké Vánoce.

5KRONIKA

ÚNOR 2014 
•	SLAVNOSTNÍ POSEZENÍ 

S DOBROVOLNÝMI DÁRCI 
KRVE Z OBCE HODONICE
•	DIVADLO PRAHA

BŘEZEN 2014 
•	LENKA FILIPOVÁ
•	MICHAL NESVADBA
•	TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÝ 

MEDÉR – SLOVENSKO

DUBEN  2014
•	TERMÁLNÍ LÁZNĚ SARVÁR, 

BÜK – MAĎARSKO

KVĚTEN  2014
•	SYMBOLY OBCE A JEJICH 

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ DO 
ŽIVOTA OBYVATEL OBCE 
HODONICE, CIMBÁLOVÁ 
MUZIKA GRAJCAR A PETR 
BENDE

Nenechte si ujítHasiči otevřeli dveře dokořán

Burian  Josef 80 let
Barteys  František 82
Pohorská  Karolina 89
Straka Josef 76
Semančinová Poldina 87 
Jandová Helena 82
Ondrák  Čestmír 88
Bystřická  Anežka 70
Budný Miloš 72
Střechová Marie 70
Buchta  Rudolf 76

Chlubnová Antonie 85
Zemancová Marie 70
Otevřelová  Marie 73
Dohnalová  Ludmila 81
Holíková   Bedřiška 92

Brhelová  Marie 74
Kratochvílová  Božena 76
Zifčáková Františka 79
Homolová Marie 72
Šeďa  Jan 82
Gotzová Františka 70

Novotná Anastázie 80
Kirschová Františka 72

Kalinová Jarmila 80
Šeďová Božena 84
Radová  Věra 82
Leikepová  Mária 77
Lefnar  Jiří 80
Svobodová  Anežka 80
Burian Miroslav 77
Zelinková  Inge 74
Vajčnerová  Jiřina 87

Leden 2014

Únor 2014

Březen 2014

rozloučili jsme se:

říjen 2013 
 Běhavková Josefa

prosinec 2013
 Blahoudková  Milada

narodili se - 2013:

Září - Zajacová  Adéla 

Říjen - Dejlová  Simona

Listopad - Bray Karolína Sofie
 -  Sedláková Elen
 -  Procházková Eliška

Své životní jubileum oslaví v jednotlivých měsících:
SPoLEČENSKÁ KRoNIKA

V  sobotu 9.11. 
proběhl den ote-
vřených dveří ha-
sičské zbrojnice 
při příležitosti 
oslav 130 let od 
založení místních 
dobrovolných ha-
sičů. Návštěvníci si 
mohl prohlédnout 
vybavení místních 
hasičů, rozšířenou 
zbrojnici o spo-
lečenskou míst-
nost, WC a sprchy 
a fotografie jak z 
historie tak i z přístavby, nebo soutěží současných malých ha-
sičů.Děkujeme těm, kteří poskytli obci jakékoliv fotografie z 
historie tohoto spolku a obohatili tak obecní sbírku a místním 
hasičům za pěknou reprezentaci. Na závěr taková poznámka. 
V současné době jsou hlavními představiteli Karel Matoušek 
st. a Karel Matoušek ml. a v roce 1883 u zrodu dobrovolných 
hasičů stál mimo jiné i učitel Franz Matouschek.

Capuccino kuličky
2 ks bílá čokoláda, 100 g lísko-
vé oříšky, 100 g cukr moučka, 
4 lžíce smetana ke šlehání,  
30 g máslo, 1 balíček slazené 
capuccino 

Lískové oříšky nadrobno ume-
leme. Čokoládu rozlámeme na 
čtverečky a spolu s máslem a 
smetanou rozpustíme ve vodní 
lázni. Vmícháme cukr, oříšky i 
capuccino a vše spolu důklad-
ně promícháme. Směs nechá-
me vychladnout.Ze směsi v 
dlaních tvarujeme malé kulič-
ky, obalujeme je v capuccinu a 
dáváme do malých papírových 
košíčků.

Upečte si s Vlaštovkou
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už chodíme po novém 

6 DĚJE SE...

Využití knihoVního 
fondu

V roce 2013 bylo z knihovní-
ho fondu nakoupeno celkem 
297 knih, za částku 44.453,- 
Kč a roční předplatné ča-
sopisu Čtyřlístek, za částku 
600,- Kč. Celkem bylo využito 
45.053,- Kč

Grillowitzerová Ludmila,  
Knihovna Hodonice

kompostárna  
už čeká jen 

 na prVní zeleň

Firmou Hitl již byly dodány 
všechny stroje (štěpkovač, čel-
ní nakladač, překopávač, síto a 
centrála) potřebné do kom-
postárny a nyní pracujeme na 
projektu komunitní kompo-
stárny. Kompostárna by měla 
být zřízena za tratí v průmy-
slové zóně, kam by mohli ob-
čané vozit trávu, listí a větve. 
Pokud někdo nebude mít mož-
nost odvozu přímo na místo, 
budou k dispozici kontejnery 
v obci. Již nyní je možné vozit 
větve (např. po řezu stromků 
či vinohradu) na hromadu za 
Pepíno, kde to následně za-
městnanci poštěpkují.

Krátce...

V podvečer 22.11. se v mateřském centru při TJ Hodonice uskutečnil kurz mokrého plstění pod 
vedením paní Věry Suché z Hodonic. O tento kurz byl  velký zájem. „Doufáme, že se líbil a účast-
níci byli spokojeni a třeba se uvidíme na nějakém dalším kurzu,“ přeje si Kateřina Šplíchalová. 

Už začátkem listopa-
du proběhla závěrečná 
prohlídka restaurova-
ného litinového kříže. 
Celková cena díla čini-
la 504 848 Kč (z toho 
83.321,- Kč bylo z dotací 
Jihomoravkého kraje). 
Pro zajímavost jen uvá-
díme, že tělo Krista je 
v životní velikosti, výš-
ka korpusu je 180 cm a 
rozpětí rukou je 143 cm. 
Vše nasvědčuje tomu, že 
tato kulturní památka 
byla poprvé od svého 
vybudování rozebrá-
na. Letos od toho data 
uplynulo už 140 let.

Oprava chodníků na Sídlišti a parkovacích ploch na ulici Školní byla úspěšně dokončena a závěrečná 
kontrolní prohlídka proběhla 5.11. Konečné náklady činily 948.723,- Kč.

Kurz mokrého plstění se vydařil

Kříž s Kristem už zdobí

Výborná vánočka
25 dkg hladké mouky, 20 dkg 
polohrubé mouky, ½ kostky 
droždí, 2 vajíčka, 200ml mlé-
ka, 7dkg cukru, 5 dkg másla, 
 ½ lžičky soli

Podle chuti rozinky nebo kan-
dované ovoce
Na potření 1 vejce, lžičku mléka 
a trochu rozpuštěného másla
Postup: Do vlažného mléka 
dáme cukr a droždí a nechá-
me málo nabobtnat a přidáme 
všechny ostatní ingredience a 
z vajíček pouze žloutek a zamí-
síme a z bílků ušleháme sníh a 
vmícháme do těsta a pořádně 
všechno zamísíme a dáme na 
teplé místo nakynout. Udělá-
me si vánočku, potřeme vej-
cem do kterého dáme lžičku 
mléka a dáme upéct. Pečeme 
v troubě na 180°C asi 20-25 
minut. Zkusíme špejlí, jest-
li je hotovo a pokud ano, tak 
vytáhneme z trouby a ještě 
horké potřeme rozpuštěným 
máslem

Upečte si s Vlaštovkou
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Šachový Open OKAY Hodonice

28. prosince 
od 9.00 v tělocvičně 
ZŠ Tasovice – Vánoční 
nohejbalový turnaj

29. prosince 
od 13.00 do 15.00 
na zimním stadionu 
ve Znojmě – 
Předsilvestrovské bruslení

30. prosince 
od 17.00 v tělocvičně 
ZŠ Tasovice – Vánoční 
badmintonový turnaj

7ZE SPORTU

turnaj Člověče nezlob se 
ovládli sourozenci Svobodovi Pingpongový 

debl

V sobotu 7.12. uspořádal oddíl 
stolního tenisu TJ Hodonice v 
pingpongové herně KD Hodoni-
ce stolnětenisový turnaj čtyřher 
- u příležitosti 50. narozenin 
- dnes již legendy místního ale 
také okresního pingpongu - Ivo 
Medka. Gratulujeme!

Hodoničtí 
v bowlingu vedou

Žádný z týmů se neposunul výš, 
ale ani nespadl níž. Nováček z 
Hodonic udržel vedoucí pozici 
a může se radovat z postupu do 
vyššího levelu. Pouhé dva body 
zůstali pozadu Bachaři, které 
nakonec prohra 1:4 s Hodoni-
cemi může hodně mrzet, neboť 
to byl klíčový duel celého závě-
rečného kola; štěstí tak zkusí v 
baráži. 
Konečné pořadí družstev:
1. místo : Hodonice (86,5 b)
2. místo : Bachaři (84,5 b)
3. místo : Tango (80 b)
4. místo : Old Boys (55,5 b)
5. místo : Pivnice u Bárta (38 b)
6. místo : Ceya (30,5 b)

Krátce...

Sportovní akce

Hokejisté TJ SHARKS HODONICE kralují Znojemské amatérské hokejové lize v ročníku 2013/2014. Více na 
stránkách ZAHL.

Podzimního turnaje v ČLOVĚČE 
NEZLOB SE, který uspořádalo ve 
čtvrtek 24.10. mateřské centrum 
TJ Hodonice pod vedením Micha-
ely Vašinové, se zúčastilo 21 sou-
těžících (mládeže do 15-ti let) - 12 
v kategorii mladší a 9 v kategorii 
starší. Vítězství v kategorii mlad-
ších žáku si odnesl Marek Svo-
boda před Tomášem Korgerem 
a Tondou Pavlačkou. V kategorii 
starších žáků zvítězil Šimon Svo-
boda před Ninou Mrkosovou a 
Terezou Králikovou. Všichni hráči 
podali kvalitní výkony a již se těší 
na další turnaj, který se uskuteč-
ní na jaře příštího roku. 

Velmi kvalitně obsazeného ša-
chového turnaje, který uspo-

řádala TJ Hodonice, a na který 
dorazila také silná mezinárodní 

konkurence, se zú-
častnilo 66 šachistů, 
šachistek a mládeže. 
Zvláště velmi počet-
ná účast mladých 
šachistů byla pro 
pořadatele turnaje 
příjemným překva-
pením. Vítězem ša-
chového turnaje se 
stal Zdeněk Kavan 
z TJ Znojmo, který 

turnajem prošel „bez ztráty ky-
tičky“. Na druhém místě skončil 
Kirill Burdajev z Ukrajiny, třetí 
místo patří Petru Kičmerovi z Ba-
níku Havířov. Nejlepší žena - Ele-
na Semenová, Ruska hrající za SK 
Duras BVK, se umístila na 7. mís-
tě. Nejstarším účastníkem turna-
je byl Jaroslav Spilka, ročník 1921, 
který se umístil na výborném 39. 
místě. Nejmladšími účastníky byli 
Petr Hadroušek a Radek Chuděj. 
Poděkování Obci Hodonice za 
poskytnutí sálu v KD Hodonice. 

Hokejisté TJ Hodonice v čele tabulky
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Po telefonické dohodě 
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obecní 287
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www.hodonice.cz

redaktor: Anna Černá 
grafika a tisk: tomáš Bílý

www.primadesign.cz

Pavel Vajčner: Hodonice se změnili k nepoznání
Dokončení ze stany 1.
Kdo pamatuje tuto dobu ví, že se 
tehdy pod stromečkem nějaké 
velké dárky nepěstovaly. 
„Většinou jsme dostávali obleče-
ní, ponožky. Vždycky jsme se na 
to podívali….znáte to, jak to děti 
mají. Ale pamatuji se, že jsem jed-
nou dostal píšťalku, z té jsem měl 
velkou radost a schovával  jsem si 
ji ještě dlouhá léta. A pak si vzpo-
mínám, že jsem před mnoha a 
mnoha lety dostal asi na Mikuláše 
čokoládovou figurku Mikuláše. A 
představte si , že dvacet let jsme 
ho pak věšeli rok co rok na stro-
meček a říkali jsme mu Pavlův 
Mikuláš. Pak se rozpadl,“ zazněla 
další vzpomínka na léta mládí. 

A jaké bývají Vánoce u vašich sou-
sedů Vajčnerů? 
„Vánoce u Vajčnerů jsou tradiční. 
Jsou spojeny s  kaprem a také se 
slováckými zvyky. Také se na Štěd-
rý den postíme, maminka napří-
klad povolila maximálně krupič-
nou kaši, když byl velký hlad. Na 
vycházky po štědrovečerní večeři  
jsme chodívali a chodíme, občas 
zajdeme i na půlnoční, i když po-
slední roky jsme to nějak nestihli. 
Vždycky na štědrovečerní večeři 
chystám víno, jdu do archivu a vy-
bírám to nejlepší, co se k danému 
pokrmu, který se podává, hodí. 
Každoročně je to něco jiného, zá-
leží, jak se ryba upravuje,“ svěřuje 
se pan Vajčner. 

A prozradíme vám ještě jedno ta-
jemství, které o tomto muži jistě 
nevíte a které si zaslouží velkou 
pochvalu (tedy věřím, že většina 
žen by takového pomocníka jistě 
ráda přivítala). 
„A protože manželka peče, a dob-
ře peče, a vymýšlí každoročně i 
něco nového, abychom neměli 
stále stejné cukroví, je tu přece 
jen jedna výjimka. Moje speciali-
ta - dělám úlečky. Už je dělám od 
10 let ! Potřebujete na ně 30 dkg 
cukru, 15 dkg ořechů a jeden bí-
lek.  Ještě nedávno jsem to  dělal 
s  pomocí takového dřevěného 
udělátka. Dnes už na ně mám  mo-
dernější, plastové. Úlky plním ka-
ramelovým krémem. Vzpomínám 

si, že jednou jsem to popletl a vy-
měnil jsem poměry mezi cukrem a 
ořechy. No bylo to k jídlu, i když to 
bylo hodně mastné. Úlky zvládnu 
udělat ze dvou i tří dávek a rád u 
práce poslouchám  koledy,“ po-
psal jakým je cukrářem pan Vajč-
ner. No není to na pochvalu? 
Více už vám z  jeho soukromí ne-
prozradíme. Možná se více dozví-
te na nějaké společné akci v  Ho-
donicích, kam občas také zajde. 
Jemu i vám všem, kteří jste si toto 
naše povídání přečetli až do kon-
ce, přejeme nejen příjemné svát-
ky vánoční a takovou tu  pohodu, 
která k nim patří, ale hlavně všem 
přejeme hodně zdraví a lásky v ro-
dinách.  

Je málokdo si dovede představit 
vánoce bez tradičního smaže-
ného českého kapra jehož chuť 
doplňuje dobrý vánoční bram-
borový salát. A bramborový salát 
bez sladkokyselé okurky by byl 
jako vánoce bez stromečku. Už 
jste se někdy zamysleli, kdo vlast-
ně poprvé onu směs z  vařených 
brambor, cibule a zeleniny udělal 
poprvé?    
Jak prozradil vševědoucí internet, 
bramborový salát má poměr-
ně dlouhou historii, asi 250 let. 
„Běžně se připravoval v průběhu 
celého roku ze sezónních přísad a 
často jako jídlo využívané ke zpra-
cování zbytků. To ostatně potvr-
zuje i recept na „Míchaný salát 
zemčátkový“ ve slavné Domácí 
kuchařce Magdaleny Dobromily 
Rettigové z roku 1826: „Po nějaké 
tabuli, když jsou rozličné zbytky, 
kupř. studená telecí pečeně, uze-
ný jazyk, šunka, kapouni, i třeba 
koroptve…“ Zbytky, samozřejmě 
pokrájené, doporučuje Rettigo-
vá smíchat s majonézou, za tepla 
pokrájenými bramborami a cibulí. 
Tento základní princip vlastně vy-
držel, jen s tím rozdílem, že dnes 
lidé suroviny kupují už s vědomím, 
že z nich připraví bramborový sa-
lát,“ tolik citace z  internetových 
stránek. 
Hledáte-li v  původním recep-

tu nějakou kořenovou zeleninu, 
hrášek, kyselé okurky, tak tam 
o těchto ingrediencích není ani 
slovo. Směs podobná té současné 
se ale objevuje až v Novodobém 
lexikonu pro domácnost z třicá-
tých let minulého století. Jenže 
ne mezi recepty na bramborové 
saláty, jichž autorka T. Guglmay-
rová uvádí rovnou pět, nýbrž je 
uveden jako Francouzský salát. 
Surovinami jsou brambory, majo-
néza, celer, mrkev, kyselé okurky 
a jablka. Salát se může dozdobit 
ředkvičkou, kapary, vejci či loso-
sovými trubičkami.
A kdy se poprvé tato pochoutka 
pevně spojila s Vánocemi? 
Bylo to prý v padesátých letech 
minulého století. Jednou z  mož-
ností, jak se dostala na náš stůl je 
Vídeň. Tam se salát k pečenému 
kapru objevuje při štědrovečerní 
večeři už kolem roku 1900. 
A ještě jednu zajímavost o bram-
borovém salátu! Znáte tzv. Ruský 
salát, který se připravuje z bram-
bor, nakládané zeleniny a kyse-
lých okurek? Asi ano, protože jej 
doma běžně děláte, jen nevíte, že 
se mu tak říká. Říká se, že jej ještě 
bez brambor, v roce 1860 vymys-
lel belgický šéfkuchař moskevské 
restaurace Ermitáž Lucien Olivier. 
Dnes se v Rusku podává na silves-
trovské tabuli. 

Betlémské světlo rozzáří 
stovky domovů

Rok od roku si přichází stále více 
lidí na znojemské Horní náměstí 
pro „betlémské světlo“.Stovky 
dospělých i dětí si za jakéhokoliv 
počasí přináší s sebou lampičky 
a zvonky a po přáních z úst pá-
tera Bartoše s krátkým prů-
vodem si pak odnáší  mihotavé 
světlo, které za nimi dorazilo až 
z Betléma. Ani letos tomu nebu-
de jinak. Možná se tam chystáte 
i vy. Ale víte odkud tento zvyk 
přichází? 
Novodobý vánoční zvyk pře-
dávání plamínku, přeneseného 
z věčného světla, jež hoří na 
místě narození Ježíše Krista, 
vznikl v sousedním Rakousku v 

roce 1986. O rok později byli ke 
spolupráci při roznášení a roz-
dávání přizváni rakouští skauti. 
Akce se rozrostla a z Vídně se 
betlémské světlo začalo šířit 
do Evropy. Po Česku jej poprvé 
rozváželi členové obnoveného 
skautského hnutí o Vánocích 
roku 1989. 
Také letos přivezou skauti před 
Vánocemi všem lidem dobré 
vůle plamínek pokoje a míru – 
Betlémské světlo. Do České re-
publiky ho brněnští skauti přivá-
ží z Vídně nejdříve do Brna. Bližší 
informace o Betlémském světle 
lze získat na internetové adrese 
www.betlemskesvetlo.cz.

Sladkokyselé Vánoce


