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ZVOLSKÉ NOVINY
VYDÁVÁ OBEC ZVOLE U PRAHY

prosinec 2017

ZDARMA

Vážení spoluobčané,
jsme na konci roku, kdy obec oslavila 750. výročí svého založení, roku
prosperity, ale i lidského neštěstí. 14. února strávil požár jednu z výrobních hal firmy Intebo Šebek a i přes obětavou práci složek integrovaného
záchranného systému vzal dva lidské životy. Život zasahujícího profesionálního hasiče
a život zaměstnance firmy s vazbou na Zvoli. Vzpomeňte prosím v tento adventní čas jejich
památky. Druhým složitým okamžikem byl pak víkend 28. a 29. října, kdy přes Zvoli přešla
vichřice. Znovu se na odstraňování škod podíleli hasiči, tentokrát u nás ti zvolští – dobrovolní. Proto
jim ještě více přeji novou techniku, které se v letošním roce dočkali, výměna obou zásahových vozidel
za nové.
Rád bych vám všem popřál klid a mír v srdcích i na duši, okolo sebe lidi, kteří přejí a nezávidí, když je potřeba
moc, tak pomohou. Sousedy, kteří se s námi pozdraví a při setkání prohodí pár slov, i kdyby třeba jen o počasí.
pomoc,
A nakonec, aby
a byl ten nadcházející rok aspoň tak dobrý, jako byl ten letošní.
Mirek Stoklasa
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Zprávy z obce

Žijeme v úspěšné obci
To alespoň říká finanční analýza a rating, které zadala rada obce.
Tento dokument zpracovává podrobně hospodaření obce od roku
1997 do roku 2016 s výhledem do roku 2022 se závěrem: „Zvole má
poslední roky vysoce stabilní a nejlepší finanční potenciál v historii obce. Finanční zdraví Zvole hodnotíme známkou AA++, tedy výbornou a nejlepší možnou.“ I když většinou dáváme při rozhodování
přednost zdravému selskému rozumu před ekonomickými poučkami,
potěšilo nás, že zpětný pohled na finance optikou ekonomického experta potvrdilo zdravé řízení.
To je jistě jeden z mnoha stran pohledu na společenství zvané obec
Zvole. Pro mne je důležitější pocit sounáležitosti k tomuto místu, k lidem, které potkávám a s kterými si mám co říci. A já mám
ten pocit dobrý. Zvláště v letošním roce 750. výročí vzniku obce
bylo více příležitostí se vidět. Věřím, že při příštím kulatém výročí
vzpomenou naši pokračovatelé na tento rok a snad to pro ně bude
i inspirací.

Celé znění dokumentu Střednědobý výhled rozpočtu obce Zvole
s analýzou financí a ratingem k nahlédnutí na webových stránkách obce www.zvole.info.
Mirek Stoklasa

Advent ve Zvoli
Adventní čas je obdobím, kdy se lidé připravují na vánoce. To neznamená jen úklid, pečení, shánění dárků… Je
to i období, kdy se koná spousta akcí, kde se lidé mohou sejít při poslechu pěkné hudby, zdobit společně vánoční věnce, zazpívat si vánoční koledy, zajít do kostela
na adventní mši, rozsvítit vánoční stromek. Je to i čas,
kdy přichází Mikuláš s čertem a andělem, aby nadělil
hodným dětem nějaký dárek a těm trochu zlobivým čert
k dárku, také jen trošku, vyhuboval. Prostě Advent je
také období uklidnění, odpočinku od běžného denního
shonu a trochu slavnostní setkávání sousedů, známých,
a vůbec všech lidí dobré vůle.
A jak je tomu u nás ve Zvoli? Nabídka je opravdu bohatá. Máme letos sice nejkratší možný Advent, jen tři týdny,
přesto jsme již mohli navštívit adventní setkání při mši
v kostele sv. Markéty, koncert kytarového dua Siempre
Nuevo s mezzosopranistkou paní Poláškovou a s dětmi
přivítat v polyfunkčním domu Mikuláše. Mohli jsme
také společně zdobit vánoční věnce a zajít si na adventní
koncert „Jak jsi krásné neviňátko“ České muziky Jiřího
Pospíšila. Milovníci divadla se mohli zúčastnit zájezdu na
vánoční příběh Děvčátko do divadla Studio dva. To ještě
není vše. Konal se koncert dětí z hudební školičky pana
Čestmíra Preclíka a „Vánoční Jarmark“. Tentokrát opravdu v sobotu před nedělním Štědrým dnem, si můžeme ještě zazpívat koledy a ochutnat svařené víno na tradičním
setkání občanů u vánočního stromku.
Stromek máme letos nový, čerstvě zasazený pět a půl metru vysoký smrk, umístěný na novém místě před budovou
školy. A protože je nový, je i ozdoben novým osvícením.
Jak to v noci vypadá, vidíte na obrázku. Tedy stromek
nový, místo nové, ale tradice zůstává. Věřím, že každý,
kdo chtěl, si z bohaté nabídky vybral, to co se mu líbí.
Krásné vánoce všem.
Lubomír Duda
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Ve Zvoli se také stalo

Setkání jubilantů
Nejstarším účastníkem setkání byla paní Marta
Radostová, která ještě o dva roky překonala
pana Řezníčka. U dam se to sice nemá, prozrazovat jejich věk, ale její životní elán a výdrž by jí
mohli závidět i mnohem mladší. Žádné pasivní
vysedávání u stolu. Šup do kola s ostatními. Je
pravda, že na těchto setkáních dámy převažují, takže často si zatančí spolu a někdy k tomu
donutí i naše mladé pomocnice. Prosím zde je
důkaz nenápadně vyfocený mobilem.

V sobotu 25. 11. se konalo ve velkém sále polyfunkčního domu tradiční podzimní setkání
jubilantů. Jak je již tradicí, po zahájení starostou obce všem přítomným zazpíval sbor našich
školáků pod vedením ředitelky základní školy
paní Lucie Strejcové. Sbor pokaždé přichází
s nově nastudovanými písněmi a ani tentokrát
tomu nebylo jinak. Ovšem zakončení jejich vystoupení bylo tradiční. Zazněla totiž, dá se říci
již neoficiální hymna, Zvolský kostelíček, jejíž
Po skončení této neformálně-oficiální části se
již na pódiu našeho sálu připravila hudba a setkání pokračovalo. Po chvíli otálení se pomalu zaplnil i parket a naši jubilanti, jejich blízcí
i přátelé se svorně bavili tancem. První sólo
měl pochopitelně nejstarší jubilant. Nejen tanec dominoval. Samozřejmě si všichni o přestávkách velmi rádi popovídali a také se zajímali, co je nového.
text složil pan řídicí učitel Hájek někdy ve třicátých letech minulého století, pro maminku
paní Boženy Vodičkové.
Pak následovala gratulace a předání drobných
dárků přítomným jubilantům. Tentokrát jich
přišlo trochu méně než je obvyklé – poslední
dobou špatné a sychravé počasí si vybralo svou
daň. Nestarším z jubilantů byl pan Řezníček,
který letos dovršil úctyhodných 85 let.

Z přiložených fotografií je, doufám, vidět, že
se všichni dobře bavili a setkání si užívali. Je
báječné, že máme ve Zvoli hodně aktivních seniorů, kteří nelení a účastní se našich setkání,
těší se z nich a v tom podzimním předznamenávají tak trochu nadcházející dobu adventní
a vánoční. Děkujeme za to.
Lubomír Duda

Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s.
Skřítek Pohádka, lesní školka, působí ve Zvoli již od roku 2013. Ale
k 1. září 2017 Pohádka začíná psát novou historii, historii lesní mateřské školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Co přinesla a přináší tato skutečnost rodičům? V prvé řadě možnost splnění
povinné předškolní docházky dětí, dále pak možnost uplatnění části
školného jako slevy na dani. V neposlední řadě pak jistotu standardu
péče o předškolní děti dle platné legislativy.

A co přinesla a přináší tato skutečnost již zavedené lesní školce? Proces
zápisu do rejstříku škol a školských zařízení přinesl zřizovateli několik
administrativních úkonů navíc, také naplnění požadavků na dovybavení
zázemí a vyladění provozu dle hygienických a legislativních požadavků. Ruku v ruce s tím vším také zvýšení finančních nákladů na provoz.
Zvýšené náklady jsou však částečně kompenzovány finančním příspěvkem – dotací.
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Co se pak zápisem do rejstříku škol a školských zařízení nezměnilo?
Věřím, že duše Pohádky. Tedy děti, rodiče a průvodci, vztah průvodců
k dětem, možnost volného pohybu na čerstvém vzduchu a fungování
školky na komunitním principu.
Jak si děti v Pohádce užívaly podzimu? Září bylo prodchnuto odvahou,
odvahou přemoci draka… S pomocí průvodců si každé dítě vyrobilo svůj
dřevěný meč, se kterým se děti vydaly najít draka v okolním lese a ukázat
mu svou odvahu. Odměnou dětem pak bylo „srdíčkové“ jablíčko, které si
děti vychutnaly spojeny radostí nad odvahou, kterou v sobě některé lehce a „při ruce“, jiné hlouběji našly. Odvahu, se kterou děti vykročily do
tohoto školního roku v listopadovém martinském období, doplnila radost z pomoci kamarádům a z rozdělení se s kamarády. Prací se dřevem
a dalšími polytechnickými dovednostmi děti rozvíjejí zejména jemnou
motoriku, posilují koordinaci ruky a oka, rozvíjejí svou fyzickou a psychickou zdatnost, rozšiřují slovní zásobu, učí se novým dovednostem
a v neposlední řadě posilují svou vůli.
Koncem září jsme spolu s rodiči oslavili svátek Svatého Václava.
Slavnosti dávají dětem prožít si sílu společenství nejen v dětském kolektivu, ale i v kolektivu dospělých lidí, kteří spolu spolupracují, podílejí se
na společném cíli a prožívají společně strávené příjemné chvíle. V rámci
společenství děti (i dospělí ) rozvíjejí základní kulturně společenské
postoje, návyky a dovednosti.
V říjnu jsme se věnovali stromům. Stromy se nám měnily před očima.
A my jsme si o nich povídali, tvořili jsme z listů a dalších přírodnin
nejrůznější „mobily„ anebo jsme je lepili na papír do mandal, či jsme
mandaly skládali na zemi. 20. října jsme oslavili Den stromů. A jak?
Péčí o ně, dárky pro ně, zejména pak pro naši pohádkovou jablůňku.
Stromy a les nám daly prostor pro společné i samostatné tvoření.
Společnou prací si děti vytvářejí prosociální postoje, vnímají citlivost
ostatních dětí, vedou je k toleranci a respektu. Při společné práci děti
rozvíjejí kooperační dovednosti, stejně jako interaktivní komunikační dovednosti ať již verbální či neverbální. Je zde velký prostor pro
posilování prosociálního chování ve vztahu se svými vrstevníky a vytváření tolerance, vzájemného respektu. Hra a práce s přírodními,
člověkem doposud neopracovanými materiály, jsou základními stavebními kameny osobnosti dítěte, potažmo každého člověka, rozvíjejí fantazii a tvořivost, posilují vůli. Prací s přírodninami děti kultivují

Zvolský běh

svůj vkus, své estetické vnímání, cítění a prožívání. Skrze přírodniny
přírodu poznávají, mají příležitost pochopit její zákonitosti Pro každé roční období má příroda vždy nějaké trumfy v rukávu . A my
budeme bedlivě hledat a naslouchat, abychom je našli, a rádi se jimi
necháme pohltit.
V listopadu jsme se nechali vést martinskou atmosférou. Děti si vytvořily
z kartonů martinské řehtačky, vydlabali jsme si dýňová světýlka, vytvořili lampiónek. A konečně, při Martinské slavnosti jsem se opět s rodiči
a přáteli vydali do šeřícího se lesa za Svatým Martinem na bílém koni.
Lesem se rozléhaly písničky a básničky o lucerničkách, Martinovi a skřítcích, doprovázeny libými melodiemi flétny, lucerničky zářily. V lese děti
našly opravdickou podkovu, dárek od svatého Martina. Navzájem se pak
všichni podělili o křupavé rohlíčky – podkovičky. Připomínáním si tradičních českých svátků si děti budují úctu k tradicím a našim předkům.
Svátky doprovázejí koloběh roku a jsou nám studnicí nápadů pro tvoření,
zdrojem her, básniček a písniček. Prostřednictvím tradic se děti seznamují se světem, lidmi, kulturou a uměním a osvojují si základní poznatky
o prostředí, ve kterém žijí.
Každý pátek se čtyřleté a starší děti vydávají na výlety do okolí Zvole,
nezřídka se svezou vláčkem.
Na Výletech děti mají možnost se seznamovat s širším okolím Pohádky,
vytváří si povědomí o přírodních a kulturních souvislostech okolí, ve kterém žijí, o jeho rozmanitostech a neustálých proměnách. Prohlubuje se
také jejich samostatnost, pocit odpovědnosti současně se posiluje jejich
sebevědomí a sebedůvěra.
V Pohádce je kladen důraz na individuální rozvoj dítěte v rámci různorodého společenství s pevným středem, hranicemi danými pravidly a pravidelným rytmem, v čemž jsou odborníky spatřovány základní potřeby
dítěte. Toto vše je v Pohádce možné zejména díky faktu, že o maximálně
15 dětí pečují vždy 2 průvodci.
Lesní mateřská škola skřítka Pohádky vedle péče o předškolní děti také
podporuje kulturní akce organizované obcí Zvole a zvolskou školou.
Pravidelně ji najdete na Adventním a Velikonočním jarmarku, a podobných setkáních.
Krásné zimní dny přeje
Martina Švejdová
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Tradiční Zvolský běh se letos konal odpoledne v neděli 22. října. Přímo
ze sportovního soustředění v gymnastické hale dorazila tentokrát na
start i početná skupina členů oddílu Wu-Shu Zvole pod vedením Tomáše
Veselého. Rázem bylo účastníků téměř dvakrát tolik a bylo tedy komu
fandit. K závodníkům se přidala i paní Iva Valtrová se svojí smečkou
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Sibiřských huskyů a předvedla jízdu nikoliv na saních, ale na koloběžce
(scooter) a pak i běh (canicross). Byla tedy příležitost nejen k běhání, ale i k poučení. Nasazení jednotlivých účastníků můžete posoudit
na fotografiích.
Text a foto Jiří Knébl

Fotbalový podzim na zvolském hřišti
Po zasloužené dvouměsíční prázdninové pauze začalo fotbalové hřiště
zase ožívat poslední týden v srpnu, kdy jsme kromě běžných tréninků
pro všechny zorganizovali pro část dětí dvoudenní soustředění s přespáním ve stanech. Během září se naše řady rozrostly o dalších cca 10 dětí.
V nové sezoně hrají naši členové sedm soutěží pořádaných Fotbalovou
asociací České republiky – zkráceně FAČR. Dvě družstva z toho jsou
dospělých, pět mládežnických.

Mládež
Nejmladší kategorií v soutěži je mladší přípravka, kde nám oproti loňské sezoně hraje jen jeden tým složený z dětí narozených v letech 2009

a 2010. Tato skupina hraje systémem turnajů, po podzimní části jsou
zvolské děti na 2. místě v tabulce. Mladší děti jsme zatím do soutěže nepřihlašovali a budeme se snažit je na jaře zapojit do přátelských utkání,
aby nasbíraly potřebné zkušenosti.
Děti v kategorii starší přípravky (ročníky 2007 a 2008) jsme rozdělili pro tuto sezonu na dvě družstva. Pro devět dětí z ročníku 2008
jsme využili nabídky spřáteleného klubu FC Háje a umožnili jsme
dětem hrát tuto sezonu za zmíněný klub druhou nejvyšší pražskou
soutěž, která se hraje na dvou hřištích najednou. Zde se hráči utkávají se stejně starými dětmi z týmů, jako jsou Motorlet, Aritma,
Admira, ABC Braník, Dukla JM atd. Do jarní části sezony budou

6

Vánočn í Zvolské noviny

Vítězové s pohárem
vstupovat z 3. místa. Tito hráči trénují doma ve Zvoli, mistrovská
utkání hrají v Praze.
Druhé družstvo je složeno z dětí narozených v ročnících 2007 a 2008.
Zvolské kluky jsme doplnili o pár dětí z SK Vrané a utvořili jsme společný tým, který střídavě trénuje ve Zvoli a ve Vraném, mistrovská utkání
hraje ve Vraném.
Letos máme opět tým i v kategorii mladších žáků (ročníky 2005 a 2006),
kteří se také scházejí ve velkém počtu. Na konci podzimu jsou na 4. místě v tabulce, ale od třetího místa je dělí pouhé dva body.
Kategorii starších žáků se nám bohužel ani letos nepodařilo obsadit.
Hrají již na celé hřiště v jedenácti hráčích a my jsme si jich z ročníků
2004 a 2003 vychovali zatím jen 9. Hráče jsme pro tuto sezonu převedli do SK Olympie Dolní Břežany, kde doplnili vrstevníky ze zmíněného klubu a hrají krajskou soutěž. Pro většinu z nich je zkušenost
s velkým hřištěm nová a tak se během podzimu spíše rozkoukávali.
Výsledky ke konci podzimu ale slibují, že se můžeme na jaře těšit na
lepší výkony. V příští sezóně bychom již rádi viděli tým starších žáků
na zvolském hřišti.
Posledním týmem z mládeže je dorost (ročníky 1999-2002). Ten funguje již třetím rokem dohromady s SK Vrané. Kluci dokončili podzim
na 4. místě, ale pozitivní skóre 34:23 ukazuje, že kluci hrát fotbal umějí
a můžeme se těšit, že brzy doplní družstva dospělých.
Během podzimní a jarní části sezony trénuje minipřípravka a mladší přípravka dvakrát týdně, starší přípravka a mladší žáci dokonce třikrát. Kromě
sportovní fotbalové činnosti podnikáme s dětmi i jiné aktivity, jako např.
zájezd do divadla Minor na představení Klabzubova jedenáctka, výlet do
JumpAreny na Zličíně, dvoudenní soustředění, fotbalový kvíz atd.
Také se nám podařilo uvést do oběhu nové klubové logo, na jehož vzniku se podílely i děti. Do finálového výběru se dostala tři loga a členové
klubu si v anketě sami rozhodli, které je to pravé.

Po podzimních prázdninách jsme zahájili „zimní sezonu“, kdy využíváme s minipřípravkou a mladší přípravkou k tréninkům gymnastický sál ve
zvolské škole, se starší přípravkou a mladšími žáky sokolovnu ve Vraném.
Tady se snažíme s dětmi věnovat hlavně všeobecné obratnosti a gymnastice. Protože pro starší děti potřebujeme k tréninkům větší prostor, nově
máme každou neděli pronajatou halu v Lipencích a v areálu Hamr Braník,
kde mají děti k dispozici velikou halu a halu s umělou trávou. V nové hale
v Dolních Břežanech na nás i přes to, že jsme žádost podali již v lednu tohoto roku, nezbylo místo. Na pronájem hal nám přispěla Obec Zvole, za což
jsme nejen my, ale především rodiče dětí a děti samotné, vděčni.
Každá skupina má možnost jednou týdně chodit trénovat ven na tréninkové hřiště, ale tam během podzimního a zimního počasí nejsou podmínky
pro trénink optimální, terén je hrbolatý a podmáčený. Abychom podmínky
pro venkovní trénink zlepšili, podáváme každoročně minimálně jednu žádost o dotaci na rekonstrukci tréninkového hřiště s položením umělé trávy
III. generace. Bohužel jsme se v minulých dnech dozvěděli, že naše poslední
žádost byla opět neúspěšná.

Dospělí
A mužstvo vstoupilo do krajské I. B třídy úspěšně a po podzimní části je
na 5. místě v tabulce 14-ti týmů. B tým hraje IV. třídu okresního přeboru
a na konci podzimu mu z 2. místa na lídra soutěže chybí pouhý bod.

Závěr
Závěrem článku a zároveň kalendářního roku bych chtěla poděkovat
všem sponzorům, hráčům, funkcionářům, fanouškům, rodičům, obcím
Březová – Oleško, Ohrobec a hlavně našemu hlavnímu partnerovi, obci
Zvole, za podporu, kterou prokazují našemu oddílu.
Za Sokol Zvole
Helena Andronikova

Vánočn í Zvolské noviny
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Koncert Kabrňáků

Když jsem se před lety stala členkou zastupitelstva obce, rozhodla
jsem se, že svoji zastupitelskou odměnu (necelé 400 Kč měsíčně)
budu dávat na nějakou „bohulibou činnost“. Požádala jsem dámy
na úřadě, aby moji odměnu automaticky zasílaly na účet Světlušky.
„Posílejte si to tam sama! Vyplácíme pouze v hotovosti.“ byla jejich
odpověď a při tom se na mne dívaly, jako bych spadla z měsíce.
Vzhledem k tomu, že odměna je vyplácena v hotovosti, znamenalo to
přijít na úřad, vyzvednout si peníze a pak je někam poslat. Ze začátku
jsem peníze posílala na různé charitativní účty, ale nějak mi chyběl kontakt a přehled nad tím, kam peníze jdou a komu pomáhají. Proto jsem
byla ráda, když jsme se před pěti lety domluvili s Hankou Šiplerovou
a rozhodli se společně podporovat hudební vystoupení kapely Kabrňáci
z Centra sociálních služeb TLOSKOV. Kapela Kabrňáci vystupovala pravidelně na Zvolském babím létě a byla vždy oživením celé akce.
Počasí při některých ročnících nebylo zrovna ideální, ale to hudebníkům
nevadilo, aby zpříjemnili celou akci. V kapele
se střídá cca 15 chlapců a dívek a má široký
repertoár od lidových písní přes country, folk,
pop, rock, dokonce i vážnou hudbu. Mnozí
z hudebníků jsou nevidomí, hrají tedy po paměti a někteří dokonce na několik hudebních
nástrojů. Pouze jeden ze stávající sestavy umí
číst noty. Je vidomý a dokáže zahrát téměř na
každý hudební nástroj. Duší kapely je bývalý
ředitel CSP Tloskov Antonín Dušek, který se
kolektivu muzikantů neúnavně věnuje. Dělá kapelníka, koordinátora, řidiče...

Jsme s Hankou rády,
že letos Kabrňáci
mohli vystoupit v sobotu 11. listopadu
v polyfuknčním domě
a předvedli své umění. Z jejich hry tryská
nadšení, radost a čistá energie, která nás
nabíjí. Letošní setkání s Míšou, Ondrou,
Ráďou, Vaškem, Petrem, nás moc potěšilo a jsme rádi, že se všem daří
dobře.
Věřím, že se uvidíme zase za rok.
Jana Straková

Polyfunkční dům

Koncert Siempre Nuevo
Adventní čas. I letos k nám zavítal, i když ve zkrácené podobě. Jeho zahájení ve Zvoli proběhlo
již tradičně hned v neděli 3. prosince dopoledne
v našem kostele. Odpoledne jsme zahájili advent také v polyfunkčním domě, velmi příhodně,

koncertem kytarového dua SEMPRE NUEVO
s mezzosopranistkou Barborou Poláškovou.
Kytaristé, pánové Matěj Freml a Patrick Vacík připravili oproti lednovému koncertu nový repertoár
koncipovaný pro adventní čas. Zazněly jak kusy
pro kytary a zpěv, tak i skladby pouze pro kytary.
Většina předváděných skladeb byla samozřejmě
pro kytary upravena. Zazněly jak kusy starších autorů, jako například Adama Michny z Otradovic,
Vivaldiho, Mozarta, ale i upravené skladby moderních autorů. Na závěr jsme vyslechli také tradiční
vánoční písně, za všechny jmenuji i dnes populární
Ave Maria. Dlouhý potlesk, mohu říci nadšeného
publika, si vyžádal přídavek. Ten byl již ryze vánoční, a tak jsme si mohli spolu s výtečnou paní
Poláškovou zazpívat i několik koled.

Jako úvod do adventního času to byl velice
vydařený, výborně načasovaný počin, za který musím poděkovat naší organizátorce paní
Věře Humlové.
Lubomír Duda
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V Polyfunkčním domě
jsme pro vás zatím připravili:
Leden 2018
5. 1.
12. 1.
17. 1.
23. 1.

Novoroční Větvička
Cestovatelská beseda
7. koncert našich mladých hudebníků
Večer pro přátelé nekomerční
kinematografie
27. 1. Taneční zábava.
K tanci bude hrát Music Band Fonotest.

Únor 2018
14. 2. Večer povídání a také zpěvu s paní
Evou Pilarovou

21. 2. Čtené divadlo v podání herců
z Malostranské Besedy – Kačer,
Venclík, T. Fišerová a další

Březen 2018
26. 3. Koncert – Pavel Fischer, Norbi Kovacs,
Jitka Vrbová, Jan Frühwirt (Andělín)

Duben 2018
17. 4. Loutkové divadlo Jan Hrubec
27. 4. Koncert "bigbíťáků" Skupina Exelence

Samochvála někdy… víte co,
ale snad mi to odpustíte
Jsme na prahu roku 2018 a pomalu se blížíme k cíli čtyřletého fungování Polyfunkčního
domu (dále jen PD). Zároveň se blíží čtyřletá
doba mého působení v našem kulturním stánku. S úsměvem si vybavuji pro mne překvapivou nabídku od pana starosty, zda bych se chtěla věnovat řízení provozu PD.
Z poklidného důchodového období jsem skočila do rozjetého rychlíku a již se roztočila
spirála činností. Moje zlenivělá kůra mozková
začala bublat vzrušením při vymýšlení formy
a obsahu jak knihovny, tak společenského sálu.
S maximální podporou vedení obce se začaly
naše představy realizovat. Jak to dopadá, mohou posoudit ti, kteří knihovnu a akce ve společenském sále navštěvují.
Při zajišťování a organizaci kulturně vzdělávacích programů se mi otevřela okna do světa

známých a populárních osobností. Mnohdy
mě překvapila jejich skromnost, pokora a přátelský přístup při osobním kontaktu.
Celkem pro nás v PD vystoupilo 69 hudebníků,
herců, zpěváků, spisovatelů, cestovatelů, odborníků, sportovců, malířů, fotografů a některá vystoupení byla skutečně na světové úrovni.
Taktéž nezapomínáme na naši omladinu. Již
školkový potěr navštěvuje s paní učitelkami
knihovnu a také představení loutkového divadýlka. Jakmile se stanou školáčky, chodí
do knihovny se třídou na čtenářské dílničky.
Z mnohých žáčků se pak stávají aktivní čtenáři
a návštěvníci knihovny.
Jak jsem se již dříve zmiňovala, máme u nás
v obci pilné čtenáře jak dětské, tak dospěláky
a knihovna, se k mé radosti hojně navštěvuje. Však také máme co nabídnout. V letošním

roce jsme nakoupili 64 knižních novinek pro
dospělé a 58 pro děti a mládež.
Jsem přesvědčena, že náš PD plní v naší obci
roli propojovatele obyvatelstva jak starousedlíků, tak novousedlíků, posiluje pozitivní vztahy
a navozuje určitou hrdost na místo, kde žijeme.
Lidé se mají kde společně scházet, komunikovat, zatančit si, popít vínko a hlavně mnohdy se
od srdce a upřímně zasmát a pobavit. Leckdy
i máme možnost si vyříkat případná nedorozumění, která třeba vzniknou na základě neznalosti podrobnějších souvislostí. Rozumný dialog je to nejlepší pro klidné soužití.
Doufám, že se budeme nadále setkávat v přátelském duchu a výborně se bavit.
Krásný a úspěšný rok 2018 vám přeje
vaše Věra Humlová
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Černíky

Rok 2017 u zahrádkářů v Černíkách
Letošní rok byl v Černíkách ve znamení dalších rekonstrukcí a úprav na
zahrádkářské parcele.
Konečně se nám povedlo zprovoznit studnu a přivést vodu až do kiosku.
Provedla se také rekonstrukce rozvodů elektřiny. Na podzim se podařilo
upravit interiéry kiosku včetně úpravy podlah zahrnující vyrovnání a pokládku dlažby. Bylo instalováno nové zařízení tak, aby obsluha občerstvení byla co nejefektivnější.
V říjnu jsme uspořádali jedinou letošní tradiční akci, a to 6. ročník
Černické koloběžky. I když jsme byli nuceni přesunout závod až na počátek října, tak skalní příznivce neodradila špatná předpověď počasí
a opět přišli závodit a pobavit se. Myslím, že se akce povedla k všeobecné spokojenosti.
Pozemek byl letos několikrát pronajatý na soukromé společenské akce
jako svatby a oslavy narozenin či výročí. Zázemí zde také našel ochotnický spolek HROB ke svým zkouškám divadelních her.
Když jsme nemohli pořádat akce na pozemku, tak jsme nelenili a uspořádali výlety a zajímavé akce pro černické, zvolské a další přátele. Na počátku roku jsme jeli na výlet na Pražský hrad. Milým průvodcem nám byl
Vladimír Hudousek. Naplnili jsme celý autobus. I přes obrovský mráz v ten
den, jsme nikdo nelitoval, naopak! V listopadu jsme uspořádali výlet do
Barrandovských ateliérů. Opět krásná vydařená akce. Za organizaci moc
děkujeme Věrce Podhorecké a Martinovi Uhrovi, který vždy na akce zajistí
autobusovou dopravu z Černík, Zvole a Březové a sám ji odřídí.
Rozloučení s letošní sezónou proběhlo v pátek 1. prosince, kdy jsme se
sešli k slavnostnímu rozsvícení černického vánočního stromu. Tentokrát,
z provozních důvodů, byla akce pojata jako sousedské posezení u táboráku se svařákem, čajem, pečení buřtů. Mikuláše jsme pro tentokrát nepozvali. Přišlo kolem sedmdesáti sousedů a přátel a bylo z toho milé
setkání v nadcházejícím adventním období.

Příští rok již „pojedeme“ po staru a budeme pořádat pro naše sousedy
a příznivce tradiční akce. Na jaře nás čeká Černický slet maškar, můžete
se těšit na Dětský den, letní koncert – zábavu s živou kapelou, Černickou
koloběžku i tradičního Mikuláše.
Na jaro připravujeme další výlet. Tentokrát větší a dál, a to do Holandska.
Pojedeme se podívat nejen do nejkrásnějšího květinového parku světa Keukenhof, ale i do muzea s jednou z největších soukromých sbírek automobilů, samozřejmě navštívíme Amsterdam, Rotterdam, Haag
a mnoho dalšího. Pokud byste měli zájem, pár míst máme ještě volných,
tak napište na betincova@seznam.cz a můžete se na poslední chvíli ještě
v prosinci připojit k nám.
Letos patří obrovský dík chlapům z Černík v čele s předsedou Rosťou
Betincem, Martinovi Uhrovi, Romanu Maršíkovi, Tomáši Borešovi,
Petrovi Hanzlovi, Pepovi Špinlerovi za neskutečně mnoho brigádnických
hodin, které věnovali od jara odborným pracím v rámci rekonstrukce.
Jestli se Vám naše akce líbí a chtěli byste se na nich také podílet jakýmkoli způsobem (organizací, pomocí…), jste srdečně vítáni. Stačí se zastavit v potravinách Hrubý, kde se vždy najde některý z členů naší party,
který vám vše vysvětlí. S radostí vás mezi námi přivítáme.
O našich akcích se můžete dočíst nejen v mých článcích ve Zvolských
novinách, ale i na webových stránkách Zvole v sekci Černíky, kde fotky z akcí vkládám do
obsáhlé fotogalerie.
Pokud by měl někdo
čas a chuť naplňovat
facebookové stránky Černík, stačí, aby
se mi ozval na betincova@seznam.cz.

Vánočn í Zvolské noviny
Mnoho lidí, se mě ptalo, zda tam akce a fotky najdou. Stránky jsou
založeny, ale bohužel nemáme žádného aktivního správce .
Přejeme Vám všem krásné Vánoce a do nového roku zdraví a pohodu.
Těšíme se na Vás, že se s Vámi budeme opět setkávat, a že se u nás opět
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pobavíte, zapomenete na běžné starosti a užijete si naše akce. Proto to
vše děláme. Aby nám spolu bylo dobře, abychom se rádi setkávali, aby
Černíky stále žily .
Napsala: Lenka Betincová

Exkurze do filmového světa na Barrandově
Černičtí uspořádali v sobotu 4. listopadu 2017 další společný výlet.
Tentokrát jsme se mohli ponořit do krásných časů a prostředí natáčení filmů. Ráno jsme odjeli přistaveným autobusem z Černík a Zvole na
Barrandov do filmových ateliérů. Dýchla tu na nás atmosféra prvorepublikové doby z časů Adiny Mandlové, Lídy Baarové, Vlasty Buriana či
Oldřicha Nového, ale dozvěděli jsme se mnoho i o současných projektech

a hvězdách, které tu často natáčí. Prohlédli si stálou expozici s názvem
Filmový Barrandov – od historie k současnosti i dočasnou výstavu uspořádanou k sto pátému výročí narození režiséra Bořivoje Zemana.
V rámci stálé expozice jsme si vyslechli velmi poutavý výklad našeho
laskavého průvodce pana Petra Václava o historii, ale i současnosti filmových ateliérů a zhlédli krátký dokument. Průvodkyní další části nám
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byla milá paní Kučerová, která nás nejen provedla po expozici, ale i velmi zasvěceně vyprávěla o všem, co jsme zde mohli vidět. Měli jsme možnost si prohlédnout plno kostýmů, rekvizit či filmovou techniku jako
kamery a titulkovací zařízení, ale i spoustu fotografií nejen z filmů, ale
i z natáčení. Nechyběly plesové šaty z pohádky Tři oříšky pro Popelku,
prsteny a korunovační klenoty ze seriálu Arabela nebo auto ze sci-fi
seriálu Návštěvníci.
Našli jsme zde i k u l i c h a š á l u Va š k a
z Jak vytrhnout
velrybě stoličku, kostýmy ze Starců na
chmelu či Adéla ještě
nevečeřela.
Výstava „Filmy
B o ř i vo j e Zeman a“
u k a z u j e ko s t ý m y

Vánočn í Zvolské noviny

a rekvizity ze známějších i méně známých filmů tohoto významného režiséra. K vidění jsou například kostýmy Heleny Vondráčkové a Václava
Neckáře z pohádky Šíleně smutná princezna, kostým Jana Wericha i jeho
královských dcer z pohádky Byl jednou jeden král nebo kostýmy Květy
Fialové z komedie Fantom Morrisvillu i kostýmy z komedií s Andělem.
Největší překvapení a legraci jsme si však užili v částech výstavy, kde
Filmpoint nabízí náhled do zákulisí filmových řemesel, konkrétně do
kostymérny, maskérny a dílny, kde vznikají filmové dekorace. Mohli
jsme si pár kostýmů vyzkoušet a věřte, že nás to bavilo. Mnohé z nás
překvapila filmová dílna i ukázky finálního „díla“, které bylo pro ten,
který film vytvořeno. Například podrobné ukázky dekorací a relikvií
z tvorby filmu Anthropoid, Jan Masaryk a dalších.
Na závěr nám pan Petr Václav umožnil navštívit i jeden z nejstarších
ateliérů, který si „zahrál“ v šestidílné televizní minisérii Bohéma o osudech filmových hvězd první republiky za druhé světové války a po ní,
přesněji mezi lety 1938–1953. Zde nám na místě vysvětloval, jak se
točí, co vše je k tvorbě filmů potřeba zajistit a podobně.

Vánočn í Zvolské noviny

Tímto děkujeme pořadatelům, bez kterých by se akce neuskutečnila, a to Věrce Podhorecké a Martinovi Uhrovi. Vděční a spokojení
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účastníci zájezdu byli nejen z Černík, Zvole, ale i Březové, Vraného
a někteří i z Prahy.
Autorka článku: Lenka Betincová

14

Vánočn í Zvolské noviny

Ze Zvolské historie

Vzhůru ke stovce!
Letošní rok byl ve znamení jubilea celé obce, rok nastávající budou
jubilovat zdejší Sokolové. V květnu to bude už 95 let, co začali vyvíjet
svou sportovní činnost. Byly tu celé éry patřící k chloubě dosavadní
činnosti. Nejvíc sice dosáhli fotbalisté, i dnes drží historicky nejvyšší
příčky mistrovských soutěží. Hodně vysoko hrávali i hokejisté, jenže
klubů a soutěží bylo v porovnání s fotbalem méně. Skvěle se tu cvičívalo na nářadích (dnešní gymnastika), býval tu i stolní tenis a samostatnou úspěšnou kapitolou zaznamenali i šachisté. Významnou roli

hrávali tradiční rody:
Škobisové, Strnadové,
Hůrkové, Řezníčkové,
Malých z Ohrobce
i ze Zvole, Malířských
i Jasanských.
Vystřídalo se tu jedenáct předsedů (současník Jaroslav Malý
je odchovancem). Je
a bude na co vzpomínat. Na našem snímku jsou bývalí hráči
při posledním velkém
srazu (2004 – postup
fotbalistů do vyšší soutěže), scházejí se dodnes. A jako přídavek
kopie zakládací listiny
z roku 1923. Tak tedy:
vzhůru ke stovce místní
Sokolové!

Ostatní

Odkrývání tajemství – Vánoční rozjímání
Vánoční čas je jako stvořený pro rozjímání. Většina lidí si během celoročního uspěchaného života nevyhradí čas, aby se věnovala tomuto blahodárnému zklidnění. Mnoho lidí se nachází ve stresu a pro své odreagování volí naopak rozjaření, aby zapomněli na vše nepříjemné, co prožívají
v práci nebo také v rodině. Někteří podpoří své rozjaření alkoholem
nebo sledováním mnohdy bezduché zábavy v televizi.
Rozjímání je pravým opakem. Abychom mohli rozjímat, potřebujeme být
v klidu a o samotě. Rozjímání ale není přemýšlení v klidu o práci či o jiných
starostech. Je to vnitřní zklidnění a napojení se na svou duši. Potřebujeme
si uvědomit, že rozjímání by mělo být vždy spojeno s nějakým tajemstvím,
které jsme ještě neodhalili. Příkladem jsou základní otázky života a smrti:
„Kdo jsem, odkud jsem přišel, proč tu jsem, kam jdu, co je mým posláním
zde na Zemi a co je po mé smrti“. Není jednoduché najít tyto odpovědi,
které jsou pro člověka velmi významné. Pokud budeme k sobě upřímní, pak
nám pomůže rozjímat nejprve nad tím „proč tu jsem“.
„Já, myslící člověk, jemuž bylo dáno tak dokonalé tělo, které funguje zcela samo bez toho, že bych ho sám řídil, jsem dostal šanci prožít na této
planetě určitý čas a po jeho uplynutí mi tělo vypoví službu. Ohlédnu se
zpět na svůj život, abych viděl, co jsem za sebou zanechal. Jaké hodnoty,
jaké dobré skutky, čím jsem svůj život obohatil, k jakému poznání jsem
dospěl, čím jsem přispěl druhým lidem, co dobrého jsem ze sebe předal
svým dětem atd.“ Toto ohlédnutí nás přiměje k rozjímání nad tím, zda je
vůbec možné, abychom se narodili jen proto, abychom se dobře pobavili,
najedli, užili si sexuálního života, vydělávali peníze, postavili dům, koupili si auto, jezdili na dovolené, snad se i povyšovali nad těmi, kteří toho
nedosáhli, a potom jsme zemřeli.

Pokud takto postupně rozebereme sami sebe a svůj život, zatoužíme
objevovat jeho tajemství a najít odpovědi na všechny uvedené otázky.
Rozjímání nad sebou samými nás také přiměje k přehodnocení žebříčku životních hodnot a touze se postupně měnit k lepšímu. Rozjímáním
rozradostníme také svou duši. Naše duše jsme vlastně my sami, jen si to
dostatečně neuvědomujeme. Duše se těší tehdy, když radost vychází ze
srdce, a ta se výrazně liší od radosti vycházející z naší mysli. Můžeme si
vyzkoušet, jak by také radost duše mohla vypadat.
Každý člověk má ve svém podvědomí ukryto, že je jakousi jiskrou Boží,
která zažehla světlo jeho života. To je téma, nad kterým bychom mohli
ve vánočním čase také rozjímat. Pokud připustíme, že náš život pochází od Boha tak jako naše duše, pak uděláme své duši velkou radost tím,
když začneme Bohu za svůj život děkovat. Bůh je stvořitelem všeho, je
to všemohoucí a vševědoucí světelný zdroj s uzdravující mocí. Pokud se
necháme unášet dál tímto duchovním tématem, zpozorujeme, že stojí za
to, abychom tajemství života odkrývali stále dál. Když nad vším začneme
rozjímat z pohledu své duše, zjistíme, že je s Bohem neustále propojena,
a také to, že Bůh může vyslyšet každou prosbu, kterou duše pronese. Je
tedy třeba, abychom si uvědomili, jak úžasné by mohlo být propojení se
svou duší a tím i s Bohem.
Konzumní způsob života přispěl k tomu, že jsme ztratili lásku k Bohu,
který nám dal život. Na nevědomé úrovni tím přivádíme duši do
smutku a přehlušujeme ho povrchní radostí, která je nám nabízena.
Rozjímejme tedy o Vánocích nad tím, jak oživit lásku k Bohu, kterou
jsme možná každý z jiného důvodu ztratili, aniž bychom tušili, jak moc
tím ubližujeme své duši, tedy sami sobě. Rozjímejme, jak krásné by
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mohlo být, pokud by se nám vrátila pokora, vděčnost, úcta a víra, bez
kterých se při propojení s Bohem neobejdeme.
Ten, kdo jednou prožije vnitřní radost duše a sjednocení s Bohem, kdo
zažije uzdravující moc pána Ježíše, nikdy se nebude chtít vrátit do stavu odtržení, ze kterého vystoupil. Můžeme se také o Vánocích společně modlit za duchovní procitnutí všech lidí, aby mohli být i jejich duše
šťastné a naplněné Boží láskou navždy.
Krásné Vánoce všem čtenářům Jožka Wenkeová – Černíky

Saláty od Mariny

V době vánočních svátků si rádi dopřáváme tradiční i netradiční slavnostní
pokrmy a lahůdky. Po pár dnech lenošení, relaxu a slastného konzumování
bývá leckdo nepříjemně překvapen, když se postaví na osobní váhu.
Pro tyto případy jistě přijde vhod nějaké to odlehčení v podobě zajímavého
zeleninového salátu. Chci se s vámi podělit o recepty, které jsem získala od
Pokračování na další straně

Pozvánky
Tříkráloví koledníci opět ve Zvoli
Možná znáte projekt Tříkrálové sbírky Charity ČR, který se úspěšně
realizuje v celé České republice a její výtěžek slouží k podpoře různých
sociálních projektů doma i za hranicemi. Tříkrálová sbírka se bude konat již poosmnácté. Rádi bychom tuto sbírku opět uskutečnili ve Zvoli
a okolí. Jsme si vědomi, že pro mnoho z nás je tato sbírka novinkou, ale
také výzvou. Pomoci lidem v nouzi.
Tříkrálová sbírka ve Zvoli a Černíkách se uskuteční v sobotu 6. ledna
2018. Věříme, že se do ní podaří aktivně zapojit žáky místní školy, jejich rodiče a další dobrovolníky. Vytipovali jsme i záměr sbírky, který je
určen na nákup zdravotního polohovacího křesla pro mladého muže
Petra Škobise ze Zvole, který je v dlouhodobém léčení po rozsáhlé
mozkové příhodě.
Pokud tedy 6. ledna 2018 zrovna u vás zazvoní koledníci, neváhejte jim
otevřít nejen své domovy, ale i svá srdce (a také peněženky). Tři králové
se vám odmění milým úsměvem, malými dárky a přáním všeho dobrého
v novém roce. Děkuji vám za vaši štědrost.
Vladimír Hudousek
koordinátor Tříkrálové sbírky ve Zvoli a okolí

Ceník inzerce

1/1 – celostrana
poslední strana
184 × 248 mm

1/1 – celostrana
vnitřní strany
184 × 248 mm

1/2 – půlstrana
poslední strana
184 × 120 mm
89 × 248 mm

1/2 – půlstrana
vnitřní strany
184 × 120 mm
89 × 248 mm

1/4 – čtvrtina
vnitřní strany
89 × 120 mm

1/6 – šestina
vnitřní strany
89 × 80 mm

1/8 – osmina
vnitřní strany
89 × 60 mm

21. 12. 2017 (19 hodin)
J. J. Ryba – Česká mše vánoční
v podání Zpěváckého spolku Hlahol, sólistů a orchestru Artn
24. 12. 2017 (13–16 hodin)
Rozdávání Betlémského světla v kostele
24. 12. 2017 (22 hodin)
Půlnoční bohoslužba s koledami
25. 12. 2017 (16 hodin)
Zpívání koled u jesliček
1. 1. 2018 (9:30 hodin)
Mše k začátku nového roku
13. 1. 2018 (16 hodin)
Závěrečný vánoční koncert vokálního společenství CANTIO

Zpívání pod vánočním stromem
23. 12. 2017 (od 18 hodin)
Zpívání pod stromem, tentokrát u školy na návsi

Inzerce
PRODEJE • PRONÁJMY • PORADENSTVÍ

Ceník inzerce ve Zvolských novinách
Velikost
Rozměr

Vánoční a novoroční události
v kostele sv. Markéty ve Zvoli

Cena za otištění (Kč)

Pomohu Vám
s prodejem
nebo pronájmem
Vaší nemovitosti.

jednorázové

celoroční

3 000

10 000

1 800

6 000

Nabízím osobní
SĜtVWXSDNUHDWLYQt
ĜHãHQt

1 800

6 000

6SHFLDOL]XMLVHQD=YROL
DRNROt3UDKXD

1 000

3 500

600

2 000

500

1 700

400

1 400

Dagmar Zsáková
UHDOLWQtPDNOpĜSUR=YROLDRNROt

Pokračování na minulé strany
naší milé přítelkyně Mariny Kurbanovové. Její saláty měly velkou odezvu
strávníků Černík a Zvole a mnoho žen mě prosilo, abych od Mariny na ně
získala recepty. No a já se s vámi o ně ráda podělím.
Lenka Betincová

Jablečný salát
Jablka: 5–6 kusů
Vajíčka: 6–8 kusů
Sýr tvrdý (Eidam, Gouda): 300 g
Majonéza: cca 400 ml
Vlašské ořechy: 50 g
Postup:
1. Jednotlivé ingredience postupně ukládáme do salátové
mísy v postupných
vrstvách.
2. Jablka oloupeme
a nakrájíme na
kostičky, dáme do
salátové mísy a přidáme vlašské ořechy nakrájené nadrobno a smícháme
s majonézou – cca 200 ml (podle chuti a požadované konzistence).
3. Vajíčka uvaříme natvrdo a nastrouháme na hrubém struhadle.
Nasypeme na jablka ve vrstvě 1,5 až 2 cm.
4. Přidáme majonézu ve vrstvě 1,5–2 cm.
5. Nastrouháme tvrdý sýr a vytvoříme poslední vrstvu.
6. Necháme vychladit, porce salátu nabíráme tak, abychom do jednotlivých porcí naložili všechny vrstvy.

5. Bylinky podle chuti nakrájíme a vše smícháme v míse, přidáme slunečnicová semínka a dáme vychladit.

Pikantní cuketový salát
Cuketa: 2 ks středně veliké cukety
Papriky různých barev: 2 ks
Mrkev: 3–4 ks středně veliké
Cibule: 2 ks středně veliké
1 konzerva: Krájená rajčata v rajčatové šťávě
Koření: kari, chilli paprika podle chuti
Bylinky podle chuti: bazalka, rukola, čerstvý kopr
Česnek: 3–4 stroužky
Rostlinný olej, slunečnicová semínka
Postup:
1. Cuketu oloupeme a nakrájíme na kolečka a opečeme na pánvi na
oleji. Vyjmeme a necháme zchladnout.
2. Na pánvi rozehřejeme olej a osmažíme cibuli nakrájenou nadrobno
do zlatova, přidáme mrkev nastrouhanou nahrubo, pak přidáme na
kostky nakrájené papriky a promícháme. Směs restujeme cca 3 min.
3. Přidáme krájená rajčata se šťávou, podle chuti osolíme, přidáme koření, česnek a zamícháme. Vaříme cca 5 min a poté dáme
vychladnout.
4. Zpracujeme úplně vychladlé suroviny. Cuketu nakrájíme na kostičky,
přidáme směs z cibule, mrkve, rajčat, česneku a koření.
5. Bylinky nakrájíme podle chuti a vše smícháme v míse, přidáme slunečnicová semínka a dáme vychladit.

Avokádový salát

Lilkový salát

Avokádo: 3–4 kusy
Jablka: 3 kusy
Okurka salátová – hadovka: 1/2 ks
Mražená kukuřice: 300 g
Čínské zelí: 1/2 malé hlávky
Cibule: 1 ks střední
Bylinky podle chuti: rukola, bazalka čerstvá

Lilek: 1 velký
Papriky různých barev: 2 ks
Mrkev: 3–4 ks středně veliké
Cibule: 2 ks středně veliké
1 konzerva: Krájená rajčata v rajčatové šťávě
Koření: kari, provensálské koření
Bylinky podle chuti: bazalka, rukola, čerstvý kopr
Česnek: 3–4 stroužky – prolisovaného
Rostlinný olej, slunečnicová semínka

Zálivka:
4 lžíce kremžské hořčice
4 stroužky prolisovaného česneku
3 polévkové lžíce olivového oleje
2 polévkové lžíce bílého balzamikového octa
1 polévková lžíce červeného balzamikového octa
1 polévková lžíce sójové omáčky
1–2 polévkové lžíce majonézy

Postup:
1. Lilek oloupeme a nakrájíme na kolečka 2 cm vysoké a opečeme na
grilovací pánvi bez oleje do zlatova. Vyjmeme a necháme zchladnout
2. Na pánvi rozehřejeme olej a osmažíme cibuli nakrájenou nadrobno
do zlatova, přidáme mrkev nastrouhanou nahrubo, pak přidáme na
kostky nakrájené papriky a promícháme. Směs restujeme cca 3 min.
3. Přidáme krájená rajčata se šťávou, podle chuti osolíme, přidáme koření a zamícháme. Vaříme cca 5 min a poté dáme vychladnout
4. Zpracujeme úplně vychladlé suroviny. Lilek nakrájíme na kostičky,
přidáme směs z cibule, mrkve, rajčat, česneku a koření.

Postup:
1. Avokádo nakrájíme na kostičky.
2. Jablka nakrájíme na hranolky.
3. Okurku nakrájíme na hranolky.
4. Čínské zelí nakrájíme na drobno.
5. Cibuli nakrájíme na drobno.
6. Přidáme rozmraženou kukuřici.
7. Přimícháme bylinky.
8. Všechny ingredience zamícháme v míse a těsně před podáváním na
stůl zalijeme zálivkou a posypeme sezamovými semínky.
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