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Vánoční…

ČTĚTE

Tak se Vás už roky snažím přesvědčit o tom, že o Vánocích rozhodně nechci psát. Že je
nemám ráda a že mě vůbec nebaví. A ejhle! Letos je to najednou jinak… Už od listopadu
chystám vánoční výzdobu, pouštím si koledy, kupuji dárky a dolaďuji sváteční menu. Ne
vím, jak a proč se mi to stalo, ale je to tak. Těším se a předvánoční atmosféru si užívám
plnými doušky. Z toho plyne – vánoční tématiku v tomto Zpravodaji rozhodně čekejte!
Možná na to v dnešním rychlém a konzumním světě trochu zapomínáme, ale Vánoce
jsou přece především svátky křesťanské. I malé dítě ví, že se v tento čas v Betlémě na
rodil Ježíšek. Jen tento původní důvod velkých oslav poněkud přebíjejí velké nákupy,
velký úklid a velký shon.
Tak jsem se v tom shonu chvíli zastavila a hodinku si povídala s panem farářem On
dřejem Matulou. Ti, kteří v poslední době zavítali na mši do místní kaple sv. Jana Křtite
le, případně do kostela na Ranou, ho už znají. Já ho viděla poprvé v životě. Takový ten
předsudek, že katolický farář bude nejspíš s odpuštěním „suchar“ vedoucí nudný život,
mi vydržel jen pár minut. A možná to ani minuty nebyly. Opět jsem potkala někoho,
z koho vyzařovalo obrovské nadšení a energie a kdo mě tak nějak povznesl.
Vím, že se opakuji, ale psát Zpravodaj (především vymyslet smysluplnou náplň) je pro
mě čím dál těžší. A především díky tomu, že se v této souvislosti mám možnost potkat a
povídat si s tak zajímavými lidmi, že se vždycky seberu a píšu dál…
Velmi zajímavý a příjemný byl i rozhovor s Radkou Červinkovou o její práci ve škole
Montessori. A bavilo mě i povídání s Lindou Jandovou o jejím nadšení pro Pole Dance.
Možná to někteří z vás neznají. Jedná se o tanec nebo cvičení u tyče a na tyči. Je to vel
mi náročný a čím dál oblíbenější sport.
Těžko jsem si mohla vybrat rozdílnější témata a aktéry pro rozhovory. Dokonce jsem
přesvědčená, že každý z nich bude mít mezi čtenáři řadu příznivců i těch, kteří je úplně
„nemusí“. Čím víc ale o tom přemýšlím, tím víc jsem přesvědčená, že je něco, co je všech
ny spojuje. Je to nadšení pro to, co dělají. A jakkoliv budeme svou práci nebo jinou
činnost vykonávat dobře a poctivě, bez nadšení tomu bude vždycky něco chybět.
Přeji tedy všem našim čtenářům, aby do nového roku vykročili ve zdraví a
s nadšením. Život je přece škoda přežívat, je důležité ho žít a v tom nejlepším slova
smyslu si jej užívat.
Helena Kučerová

• Slovo
starosty

Prosincové číslo Holetínského zpravodaje je poslem, který nám oznamuje příchod
dvanáctého, a tedy posledního měsíce letošního roku. Přiblížily se dny, ve kterých si
všichni přejeme zažít rodinnou pohodu, vzájemné porozumění a krásnou atmosféru
Vánoc. Také já bych Vám všem chtěl popřát krásné a šťastné Vánoce a mnoho zdraví,
osobní pohody a štěstí.
Podobně jako každý rok také právě končící rok 2017 přinesl věci kladné i ty méně
pozitivní. Osobně věřím, že ty první převažovaly. V obci se událo množství úspěšných
akcí a projektů a tímto děkuji všem, kteří se na nich podíleli. Za práci v uplynulém roce
si poděkování bezesporu zaslouží všechna naše sdružení a spolky, a za vykonanou prá
ci bych rád poděkoval zastupitelům a také pracovníkům obecního úřadu.
Osobně bych si do roku 2018 přál, aby se nám podařilo realizovat všechny naše
další společné cíle, aby pro každého z našich obyvatel byl život zde stále lepším a aby
naše obec byla kvalitním a lákavým místem k životu.
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vám za sebe a za celé vedení obce Holetín popřát vše
nejlepší do nového roku 2018. Ať v něm Vás i Vaše blízké provází pevné zdraví, štěstí,
láska, optimismus a dobrá nálada, ať v něm najdeme porozumění, ohleduplnost, po
zornost a bližší cestu jeden k druhému.
Jan Břeň, starosta obce

• Usnesení

Vážení spoluobčané!
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Rozsvícení stromku
Adventní čas přivítala ZŠ a MŠ Holetín rozsvícením
vánočního stromečku na školní zahradě. Stalo se
tak již podruhé, neboť tato akce měla v loňském ro
ce svou premiéru. Po setmění se uprostřed zahrady
rozhořely svíčky po obvodu výukového altánu. Na
přivítanou zazněly známé koledy v podání zob
cových flétniček a rytmických nástrojů. Koleda J.
V. Sládka, básničky se zimní tématikou a vánoční
píseň zpívaná se sborem předcházely očekávané
mu okamžiku – rozsvícení stromečku. Vánoční at
mosféru podpořila ochutnávka v družině upe
čených perníčků, horké nápoje a hořící ohniště.
Peníze na nákup přenosného ohniště s ocelovou
konstrukcí jsme získali v loňském školním roce,
kdy školáci za pomoci rodičů nasbírali přes 116 kg
hliníku určeného k recyklaci. Roztopený, vskutku
čertovský oheň, nám posloužil k přípravě roz
manitých pokrmů. Opékala se uzenina, chléb, pe
čivo i jablka. Jak voní pečené brambory, ještě neví
me.
Ale věříme, že se na školní zahradě v čase ad
ventním zrodila nová tradice…
Kolektiv ZŠ

Advent ve školce
Vánoce na Veselém Kopci aneb Vánoční těšení je
název výstavy, kterou v pondělí 4. prosince navští
vily děti ze školky. Výlet to byl vskutku pohádkový,
neboť sníh zasypal okolní krajinu a tím byla
umocněna kouzelná atmosféra Veselého Kopce.
V chaloupkách nevoněly jen dávné časy, ale
i perníky a jehličí. Děti se mohly podívat, jak se vy
rábějí ozdoby z oříšku, korálků a zdobí modernější
skleněné ozdoby. Také nechyběl prostřený štěd
rovečerní stůl a pro mnohé bylo překvapením
i množství dárků pod vánočním stromečkem. Ano,
opravdu každý dříve dostával třeba jen jeden malý
dárek. Vánočně naladěni jsme se vrátili do školky
na oběd a o zážitcích z výletu dlouho vyprávěli. Ne
smíme zapomenout na poděkování holetínskému
ČV Jednoty Hlinsko za finanční dar, ze kterého
bylo uhrazeno vstupné pro všechny děti.
Následující den, 5. prosinec, je znám všem dě
tem i dospělým. Je pln očekávání na příchod
Mikuláše, čerta a anděla. Samozřejmě nezapomněli
ani na naši školku a dopoledne nás společně
navštívili. Bylo to laskavé setkání beze strachu a
slziček. A došlo i na obdarování všech přítomných.
Děti dostaly zdravé mlsání, perník, omalovánky,
samolepky a výrobky z Mlékárny Hlinsko. Za dárky
zazpívaly písničku a nechyběla ani básnička o čer
tech a Mikulášovi.
Nyní školkou znějí vánoční verše a koledy. Chys
táme se totiž na vánoční vystoupení pro rodiče a
prarodiče. Děti připravují malé překvapení pro své
blízké. A těší se, až předvedou, co se ve školce od
září naučily. Pak už jen zazvoní zvoneček a nedoč
kavě se půjdeme podívat, co nám letos Ježíšek na
dělil. Tak šťastné a veselé!
Jitka Jetmarová
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Výtvarné práce dětí ze
školy a školky

• Program rozvoje obce na období 2018–2022 dle
předloženého návrhu
• Tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu v roce
2018 dle předloženého návrhu
• Pasport komunikací obce Holetín dle předloženého
návrhu
• směrnici obce Holetín k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu dle předloženého návrhu
• Smlouvu o spolupráci mezi obcemi při zajištění
stomatologických pohotovostních služeb dle
předloženého návrhu
• vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého
hmotného majetku dle předloženého návrhu
Volí:
• místostarostkou obce Holetín Ing. Helenu
Kučerovou
• předsedou finančního výboru Mgr. Pavla Nováka
• členem finančního výboru Zdeňka Zemana
Stanovuje
• svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
– místostarosta: 7 000 Kč,
– předseda výboru: 950 Kč,
– člen výboru: 670 Kč,
– člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 460 Kč.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušně funkce. Při souběhu výkonu několika
funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva
náleží nejvyšší odměna.
Jmenuje:
• Janu Havlovou do školské rady ZŠ a MŠ Holetín
za zřizovatele s účinností od 12. prosince 2017

č. 5/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín
konaného dne 11. prosince 2017
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
• uprázdnění mandátu v zastupitelstvu obce
z důvodu neslučitelnosti funkcí – Ing. Lada
Horáková k datu 10. prosince 2017
• předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena
Zastupitelstva obce Holetín, pana Zdeňka Zemana
k datu 11. prosince 2017
• složení slibu člena zastupitelstva obce, pana
Zdeňka Zemana
• vzdání se funkce místostarostky obce Holetín Ing.
Lady Horákové z důvodu neslučitelnosti funkcí
k datu 10. prosince 2017
• splnění úkolů uvedených v usnesení č. 4/2017
• zprávy kontrolního a finančního výboru
• informace o činnosti mikroregionu Skutečsko –
Ležáky, SOMH a MAS Hlinecko, z. s.
• provedená rozpočtová opatření č. 8–9/2017
• informaci o realizovaných akcích
• Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Holetín na rok 2018 a
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní
školy a mateřské školy Holetín na roky 2019–2020
• jmenování inventarizační komise k provedení
řádné inventarizace majetku a závazků ke dni
31. 12. 2017
• příkazní smlouvu č. 01/2017 (přístavba MŠ) a
příkazní smlouvu č. 02/2017 (oprava MK),
uzavřenou mezi obcí Holetín a Ing. Janem
Dobiášem (JDdotace)
ZO osvědčuje:
• nástup do funkce člena Zastupitelstva obce
Holetín pana Zdeňka Zemana, narozeného
23. 8. 1962, bytem Horní Holetín 145 od
11. prosince 2017
Schvaluje:
• navržený program jednání
• Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 0–10/2011 na
zajištění svozu, třídění, recyklace a
odstranění komunálního odpadu
• záměry obce Holetín č. 7–8 /2017
• nákup části pozemku p. č. 1767/6, k. ú.
Dolní Holetín dle schváleného záměru
obce Holetín č. 7/2017
• prodej pozemku p. č. 12/3, k. ú. Dolní
Holetín dle schváleného záměru obce
Holetín č. 8/2017
• rozpočet obce Holetín na rok 2018 dle
předloženého návrhu
• finanční dar Sokolu Holetín,
Mysliveckému spolku Holetín, klubu
šipkařů Klikaři, farnosti Raná a Oblastní
charitě Nové Hrady u Skutče dle
předloženého návrhu
• Program rozvoje obce Holetín na rok 2018
Nový člen zastupitelstva Zdeněk Zeman
dle předloženého návrhu
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Schválený rozpočet obce
Holetín na rok 2018

Společenská kronika

Schváleno Zastupitelstvem obce Holetín
11. prosince 2017 usnesením č. 5/2017.

dne

V podzimních měsících oslavili významné životní
jubileum tito občané:
září:
Medunová Marie
80 let
Zlesáková Emilie
80 let
říjen:
Halamková Hedvika 85 let
listopad: Oplištilová Danuše
80 let
Jirmásek Zdeněk
85 let
Vokálová Jiřina
89 let
Všem jubilantům ještě jednou přejeme do dalších let
pevné zdraví a osobní pohodu.
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Kulturněspolečenské centrum
Uskutečnilo se:
Začátek měsíce října jsme započali tradičním sou
sedským besedováním, které dále probíhá každé
druhé pondělí v měsíci. První povánoční setkání je
plánováno na 8. ledna od 13:30 hod.
Následovalo zahájení tanečních kurzů pro páry,
které se odehrávaly každý středeční večer a vyvr
cholily prodlouženou lekcí 9. prosince.
28. října proběhly v kulturním centru
myslivecké hody, které měly velmi vysokou
návštěvnost, což jistě zapříčinilo výborné pohoštění,
které připravil místní myslivecký spolek.
4. listopadu jsme společně s panem starostou
přivítali nové holetínské občánky, které kromě dá
rečků čekalo také vystoupení dětí z místní školy.
17. listopadu proběhlo setkání občanů dů
chodového věku, večerem nás provázel pan Zvo
lánek, který hrál k tanci i poslechu.
25. listopadu se konal tradiční vánoční jar
mark.

Adventní atmosféru jsme načerpali z vánočního
koncertu, který proběhl v sobotu 16. prosince od
17:00 hod. v kulturním centru. Poslechli jsme si
celosvětové vánoční písně, ale i na tradiční české
koledy.

Na posledním předvánočním besedování vystoupili žáci místní
školy pod vedením paní vychovatelky Vokálové. Ve svém
vystoupení zarecitovali vánoční básničky a na flétny zahráli
koledy. Během odpoledne následovaly zábavné hry a kromě nich
si každý zúčastněný odnesl také malé překvapení v podobě
vánočního svícnu od paní Bělouškové.

Připravujeme:
O víkendu 12. a 13. ledna proběhnou prezidentské
volby, druhé kole voleb je pak předběžně stanoveno
26. a 27. ledna.
Na 9. února 2018 je plánován zájezd do Ho
ráckého divadla Jihlava na představení KOULE,
které zde bude hrát soubor Klicperova divadla.
Jedná se o divadelní zpracování skandální rozhla
sové hry, která rozpoutala lavinu soudních žalob a
mediálních emocí, aby se nakonec stala nej
stahovanějším pamlskem na internetu a vyhrála
rozhlasovou hru roku. V hlavní roli se nám před
staví Pavla Tomicová, která je známá z televizních
obrazovek, především jako kadeřnice Simona ze se
riálu Ulice. Cena vstupenky činí 430 Kč. Bude za
jištěna autobusová doprava za 62 Kč na osobu. Je
likož je o toto představení velký zájem a kapacita
míst je omezena, doporučuji zarezervování míst
v co nejbližším termínu, a to buď osobně na
obecním úřadě, nebo telefonicky na čísle
725 444 588.
Vendula Vondráčková

Vítání občánků proběhlo dne 4. listopadu
Syn Samuel
se narodil
15. 3. 2017
manželům
Martině a
Jiřímu
Stejskalovým
z Dolního
Holetína
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Syn Vojtěch
se narodil
21. 4. 2017
Nikole
Rompotlové
a Jakubu
Halamkovi
z Horního
Holetína

Dcera Eliška
se narodila
21. 2. 2017
manželům
Simoně a
Michalu
Kosařovým
z Dolního
Holetína.

Dcera Elen se
narodila
18. 7. 2017
manželům
Anně a Pavlovi
Kejvalovým
z Horního
Holetína.

Syn Daniel
se narodil
3. 4. 2017
Michale
Pluhařové a
Pavlu
Urbanovi
z Horního
Holetína
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Páter Mgr. et Mgr. Ondřej Matula
Katolický kněz, srdcem salesián, pedagog, teolog,
spirituál, herec, loutkář, kutil, turista, muzikant –
to je Mgr. et Mgr. Ondřej Matula. Seznamte se.
Mohu Vám nějak pomoci?
…tak tyto informace naleznete na úvodní webové
stránce pana faráře, který slouží mše i v naší kap
ličce. Zní to velmi zajímavě a úplně vybízí k delšímu
povídání. Tak tedy…
Můžete se nám na začátek představit?
Samozřejmě rád. Moje jméno je Ondřej Matula, po
cházím z Brna. Moje maminka ještě žije, tatínek mi
na jaře zemřel. Mám šest sourozenců. Většina naší
rodiny žije v Brně a okolí, ale starší bratr se oženil
a bydlí v Krucemburku, takže to mám teď k němu
blízko a můžeme se navštěvovat.
Mých předchozích povolání je celá řada. Od ma
la jsem například dělal tanec a čtyři roky v Brně
studoval taneční konzervatoř. Pak došlo ke změně a
dělal jsem opraváře lokomotiv. Vyučil jsem se a vy
studoval průmyslovku a nějaký čas pracoval na
dráze. Pak opět nastala změna. Pán Bůh si zavolal
a šel jsem do Prahy studovat teologii. V té době mi
bylo dvacet let. Mezitím jsem ještě stihl v Pardubi
cích na univerzitě studium pedagogiky. Můj život je
velmi pestrý, rád se pustím do lecčeho. A není to
zdaleka všechno. Ještě jsem vystudoval v Olomouci
Spirituální křesťanskou formaci. Jedná se o mezio
borové studium, které je zakončeno mimo jiné stát
ní zkouškou z psychologie, managementu… Moje
zatím poslední studium byla dvouletá loutkářská
konzervatoř, takže jsem i loutkář. To je můj velký
koníček. Ani jsem vlastně nečekal, že mám od Pána
Boha tak pestré dary. Rodiče nás tak vychovali, ač
koliv to byli obyčejní lidé. Tatínek byl zedník a ma
minka švadlena, neměli žádné velké vzdělání, ale
maximálně se nám věnovali a rozvíjeli naše zájmy.
Každému dítěti například zaplatili permanentku do
divadla. Tatínkovo vedení byla moje první pedago
gická fakulta s velmi moudrými zásadami.
Říkal jste, že jste teologii začal studovat ve dva
ceti. Měl jste k tomu z rodiny vybudovaný něja
ký vztah?
Ano, my jsme taková tradiční křesťanská rodina.
V neděli jsme tedy chodili do kostela. S modlením
to sice nebylo až tak slavné. V Brně, ve farnosti
odkud pocházím, působili salesiáni, kteří se vě
novali práci s mládeží. Přes tyto aktivity jsem našel
svoji osobní víru. Nejen takovou, že se chodí do
kostela, ale osobní vztah k Bohu a k Ježíši Kristu.
Možná bych si s tím i vystačil, měl jsem své plány,
ale v těch asi osmnácti devatenácti jsem pocítil, že
Bůh by si přál něco víc. Nějakou dobu jsem o tom
přemýšlel a rozhodl jsem se, že pokud si to Bůh
přeje, vydám se touto cestou.
Jaké byly rekce vašeho okolí na vaše roz
hodnutí?
Asi byli většinou překvapení. V mém blízkém okolí

je ale většina věřících a v naší rodině už takový pří
pad byl. Můj strýček studoval na kněze v padesá
tých letech. Zásluhou tehdejšího režimu však studi
um nemohl dokončit a věnoval se přírodním vědám.
Po mně se rozhodl ještě můj mladší bratr, který je
také knězem. Působí v Prostějově, kde se také vě
nuje pedagogice a práci s mládeží.
Vídáte se a vyměňujete si zkušenosti?
Vzhledem k veliké jeho i mojí vytíženosti to není
moc často. Mnoho let už ale podnikáme i se sestrou
sourozeneckou dovolenou a jezdíme v zimě na lyže.
To je takový čas, kdy máme možnost být hodně
spolu. Během roku toho času moc není.
Jak vypadá vaše pracovní náplň? To, co laická
veřejnost vidí – mše, pohřby, křtiny – to bude
asi jenom část, že?
Jistě. Jak to tak bývá u těchto profesí, které pracují
pro lidi. To, co vidíte, bývá tak maximálně polovina.
Každý proslov potřebuje přípravu. Ačkoliv jsem
knězem už 19 let, stejně si svá kázání chystám.
Nemohl bych mluvit stále to stejné, to se nedá.
Život se vyvíjí, člověk se vyvíjí a vzdělává. Ve svém
týdenním programu se snažím mít aspoň jeden den
volný, bývá to pondělí. Ne vždy se mi to ale podaří.
Ve středu učím na gymnáziu, čtvrtek a pátek učím
na základních školách ve Skutči, ve Žďárci,
v Prosetíně. Na Rané je málo dětí, takže chodí spíš
ke mně na faru. V Holetíně se momentálně nikdo
nepřihlásil, ale pokud by byl zájem, je to samozřej
mě možné. Pedagogická činnost tvoří velkou část
mé práce a dělám ji moc rád. Učím náboženství, ale
dřív jsem učil i jiné předměty, například počítače,
tělocvik a dokonce jsem i suploval šití. Když je po
třeba, nemám problém téměř s ničím. Hlavní
činností kněze jsou samozřejmě bohoslužby. Tady
ve farnosti Raná je máme jenom v pátek, neděli a
případně ve svátky. Je tu ale zvykem, že kněz, který
má Ranou, vydatně pomáhá skutečskému panu fa
ráři, který toho má opravdu hodně. Pak jsou sou
částí mé práce
mimořádné věci,
jako
křtiny,
svatby, pohřby,
ale těch není
zase
tolik.
Vzhledem k mé
mu založení se
věnuji
hodně
mládeži.
Mám
tři
loutkářské
skupiny – ve
Žďárci, ve Skut
či a na Rané.
Tam se jedná
o práci diva
delní,
režisér
skou a podobně.
Také se pořádají
pro
mládež
pravidelné i mi
mořádné akce.
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Když
si
připravujete
bohoslužbu,
berete
v úvahu, jací lidé tam budou a komu je určena?
Sledujete třeba i události ve světě a reagujete
na ně?
Samozřejmě, to je jedna z klíčových věcí při pří
pravě kázání, kterou nás učili na fakultě. Jací bu
dou posluchači. Jestli staří, nebo mladí, jestli jsme
ve městě nebo na venkově, jestli přijdou pravidelní
návštěvníci, nebo je to mimořádná událost, jaká je
roční doba, jestli zrovna došlo k nějaké významné
události. Všechno tohle se musí zohlednit. Další vě
cí je biblické slovo, na které mám kázat. Úkolem fa
ráře je i to, aby s lidmi žil a rozuměl tomu, co proží
vají. Proto sleduji i události kolem. Dávám si ale
pozor, abych například netahal příliš politiku do
kostela. V poslední době jsem se například ve svém
kázání zmínil o teroristickém útoku na věřící v me
šitě v Egyptě. Snažím se mít všeobecný přehled
o aktuálních událostech, přičemž se více věnuji vě
cem, které se týkají mých farníků. Jsou situace,
kdy se hodí, aby kněz řekl nějaké vysvětlující infor
mace. Není to však to hlavní.
Máte třeba tendenci přilákat mladší lidi do
kostela?
Přiznám se, že nejvíc blízko mám k těm nejmenším
dětem, takže celých devatenáct let svého kněžství
dělám loutková kázání. Pro malé děti je to mnohem
srozumitelnější. Zpočátku jsem se bál, že mě s tím
vyženou z kostela, ale naopak, má to úspěch i u
dospělých. Mě i děti to baví, více si obsah pamatují
a mohou se i zapojit.
Máte ještě čas na nějaké koníčky a zájmy?
Od dětských let jsem po tatínkovi kutil, takže leda
cos spravím a opravím. Například když jsem kdysi
dávno, někdy v sedmnácti letech chodil s dívkou,
tak jsem ji ušil koženou kabelku. Nebo když jsem
učil v Kutné Hoře ve školce, tak jsem dětem vyrobil
nádraží ke kolejišti a spravoval jsem jim hračky.
Moc rád pracuji s motorovou pilou. Máme farní les,
tak tam mám příležitost. A to jsem vlastně chtěl dě
lat odmalinka. Chtěl jsem být lesník. Tak teď se mi
to tak trošku splnilo.
Chodíte rád do lesa, aniž byste tam pracoval?
Samozřejmě. Mým dalším celoživotním koníčkem je
turistika. Zase to mám už od dětství, kdy nás ta
tínek hodně bral na výlety. Když změním místo své
ho působení, tak si vždycky nejdřív koupím mapu a
poznávám okolí. Zajímají mě i místní zvyky a jak
v tom místě lidé žijí a co dělají, jaké tu jsou po
věsti... Nakoupím si knížky s místní tématikou a
seznamuji se s krajem.
Jak dlouho jste na Rané?
Od loňského léta. První půlrok jsme opravovali
bydlení, proto toho času nebylo tolik. Takže stále
ještě poznávám a líbí se mi tu moc. A věděl jsem to
hned od první vteřiny, kdy jsem autem zastavil na
Rané. Už v tu chvíli jsem věděl, že tady se mi bude
líbit. A je tomu tak. Je tu krásná krajina a hodní li
dé. Pěkný kraj se svou zajímavou a pohnutou his
torií.

Do vaší farnosti spadá i Holetín. Mám pocit,
že se jedná o poměrně ateistickou vesni
ci. Máte představu, čím to je? Pokud tak tomu
je...
Když se bavím s lidmi, zjistím, že nějakou víru nebo
úctu má většina lidí. Možná jen ti lidé nemají ná
boženské vzdělání nebo je nikdo nenaučil chodit do
kostela. Mohlo se stát, že v nějaké životní situaci
ochabla jejich víra a nepotkali nikoho, kdo by jim
pomohl to překonat a posunout se dál v oblasti víry
a lidskosti. Do ranské farnosti patří osm obcí různé
velikosti. Holetín je zrovna z těch větších. Vždycky
když tudy projíždím, tak všem žehnám a říkám si,
že tady zrovna většinu lidí neznám. Zatím jsem ne
měl moc příležitostí je poznat, ale stál bych o to.
Vyhlížím tedy příležitost, jak aspoň někoho
oslovit a být k dispozici. Budu rád, když se nějaká
najde.
Podobná situace je ale na většině území naší
republiky. Jsou to nejspíš pozůstatky minulé doby,
kdy bylo uváděno, že víra a zbožnost je cosi špatné
ho. Přitom jakákoliv dobrá víra člověka i společnost
pozvedá.
V poslední době jsou přece jenom události spo
jené s vírou více přijímány širší veřejností. Příkla
dem jsou například adventní koncerty (i advent ja
ko takový), poutě, posvícení nebo žehnání po
třebným věcem. Tímto se opět křesťanství vrací
mezi lidi. Na mně je, abych se o to ze své pozice ta
ké trochu pokoušel. Nepreferuji však v tomto žádné
násilí, spíš nabízet to tak, jak jde život.
Přesunuli jsme se k tématu Vánoc. Jak vy vní
máte tyto svátky ze své pozice a co říkáte na
jejich současné pojetí ve společnosti?
Žijeme v dosti konzumní době, kdy na nás všude
křičí reklama. Samozřejmě, obchodníci chtějí
vydělat. O nic jiného jim nejde. Tak to je. Jak si ale
uděláme Vánoce, to záleží na každém z nás, na naší
rodině. Já vnímám to, že Vánoce jsou především
rodinný svátek. I ty úplně první, při narození
Krista, lze vnímat tak, že narozením dítěte vznikla
rodina. A ačkoliv v Betlémě tenkrát neměli téměř
nic, byli kompletní rodina a byli jistě šťastni.
Doporučil bych každé rodině, aby se zavčas
domluvili, jak chtějí Vánoce vlastně prožít. Aby
nedocházelo k tomu, že se ve shonu nakoupí za
strašné peníze dárky, na Štědrý večer se rychle
rozbalí a pak si každý sedne ke svému tabletu. To
je odstrašující příklad. Chápu rodiny, které se
domluví, že chtějí z toho shonu utéct a odjedou
třeba někam na chalupu, kde sice nemají pohodlí,
ale jsou spolu. Vánoce jsou požehnaný čas, který
každá rodina může prožít spolu. Nikdo by ne
měl být sám a každý by měl mít pocit, že někam
patří.
Na závěr mi dovolte, abych všem popřál krásné
Vánoce a požehnaný rok 2018.
Děkuji za příjemný rozhovor a i já přeji panu pá
teru Matulovi hodně zdraví a energie do další
práce.
(kuč)
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S Radkou Červinkovou o škole Montessori
Co ty a Montessori?
Minulý školní rok byl pro mě v tomto směru stu
dijní. Pod vedením německého profesora Clause
Kaula jsem v Praze vystudovala vzdělávací alterna
tivní systém Montessori. Tento systém celý vymys
lela a v praxi uvedla italská lékařka a pedagožka
Maria Monetssori. Časem se zjistilo, že je to vý
borný a smysluplný systém, který Maria prezen
tovala a šířila po celém světě. Později se této myš
lenky chytli různí pedagogové, jako například v Ně
mecku ClausDieter Kaul, od kterého jsem se nyní
učila i já.
Jak ses vlastně k tomu dostala?
Tento systém se mi líbí již víc jak 15 let a s myš
lenkou, že právě takto bych chtěla děti vzdělávat,
jsem si pohrávala už v době, kdy jsem učila ve
Žďárci. Ale až v okamžiku, kdy jsem tuto školu
opustila, mě potkala řada náhod a okolností, které
mi umožnily Montessori vystudovat a učit v něm.
Momentálně tedy učím na základní škole v Pardu
bicích Polabinách ve třídách pracujících v systému
Montessori.
Jaký je rozdíl mezi běžnou školou a školou
Montessori?
Tou úplně nejdůležitější myšlenkou je „Pomož mi,
abych to dokázal sám.“ Výuka je postavená na na
bídce vhodně připraveného prostředí a logicky vy
vozujících pomůcek. Díky tomu, že dítě pracuje a
trénuje s pomůckou, tak plynule pochopí danou
problematiku (učební látku) a osvojí si ji. Vše se
odehrává klidnou formou a v individuálním čase,
který dítě potřebuje. Zpravidla je to mnohem kratší
doba, než je v běžné ZŠ. Důležité je i jeho senzitivní
období, kdy k tomu dospěje. Je tedy na dětech
samotných, kdy ony si pro tu kterou pomůcku
dojdou a naučí se s ní pracovat. Samy si určí i ko
likrát ji potřebují použít, aby všemu porozuměly.
Samy nakonec přicházejí s tím, že už problematiku
látky zvládly a učitel se přesvědčí. Ne však, že je
učitel zkouší, testuje a dává jim známku tak jako v
běžné škole. Důvěra v pedagoga je ale veliká, děti
za ním přicházejí, radí se a žádají o pomoc s čímko
li. Mimochodem přátelské respektující prostředí je
podpořeno i tím, že učiteli tykají a oslovují ho jmé

nem. Děti si sami i určují, kdy potřebují čas na od
počinek. Pokud dítě něco neudělá dobře, nepohlíží
učitel na to jako na chybu. Jedná se o špatnou vol
bu, rozhodnutí ze strany žáka nebo pedagoga a je
třeba najít vhodnější postup. Další možností je, že
učitel nebo starší spolužák žákovi nabídne pre
zentaci. Tedy že mu látku s motivačním příběhem
vysvětlí. Řada věcí se zde ale prezentuje jinak než
v klasické škole. Montessori škola disponuje také
obrovskou knihovnou, kterou mohou žáci i učitelé
využívat.
Samozřejmostí je, že děti musí ovládat učivo,
které je stanoveno pro příslušné období běžné zá
kladní školy. Pokud jsou ale dříve připraveni
zvládnout látku vyšších ročníků, nikdo jim nebrání,
naopak jsou motivováni pro obtížnější úkoly. Ob
vykle pracují ve dvojicích, mohou se i navzájem
zkoušet.
Jak vypadají takové pomůcky, o kterých se tu
stále zmiňujeme?
Tak například násobilka se učí na tzv. Laboratoři,
což je systém barevných perel a zkumavek po 10 s
dřevěnou podložkou pro vykládání… Maria Montes
sori vymyslela, že každé číslo do 9 má svoji barvu.
Zrovna tak i jednotlivé řády. Děti si tak již od MŠ fi
xují spojení právě s barvami a množstvím. Jedno
dušeji se jim počítání pamatuje.
Ve školce Montessori děti nemají obvyklé hrač
ky, ale potřeby běžného života a kosmické výchovy,
do které patří i matematika a jazykovědy. Učí se tak
třeba krájet ovoce, leštit si boty, prát, přesypávat,
skládat věci, přenášet předměty, přelévat tekutiny.
Od malička si smyslově pohrávají s různým materi
álem, jako třeba s perlovým materiálem, s růžovou
věží či s červenomodrými tyčemi. Systém v MŠ je
koncipován tak, aby z nich byli zruční, samostatní
a zodpovědní lidé.
Obvyklé je, že pomůcky jsou pro danou skupinu
dětí jen v jednom provedení, což znamená, že zrov
na s nimi může pracovat jen jedna dvojice. Děti se
tak učí i trpělivosti a flexibilitě. Musí počkat, až
práci dodělá někdo jiný, a nebo si zvolí jinou po
můcku. Naučí se i úctu k tomu druhému, který po
třebuje nějaký čas pro svoji práci. Obvykle se
pracuje na koberečkách na zemi.
Začíná se ráno v osm hodin, kdy se pozdravíme
dobré ráno a nejdříve si dáme nějaké téma, na kte
ré se diskutuje. To je také pro děti velmi důležitá
dovednost. Pak si řekneme náplň dne, jaké budou
prezentace. Děti si samy mohou zvolit, co se ten
den bude prezentovat a které prezentace se zúčast
ní. Zajímavostí také je, že ve skupině jsou děti růz
ně staré – například první až třetí třída nebo třetí
až pátá třída. Využívá se tím poznatku, že starší dě
ti dokážou těm mladším se spoustou věcí pomoci a
vysvětlit jim je (tedy prezentovat problematiku).
Další zajímavostí u nás ve škole je to, že kolegyně,
která se mnou vede stejnou skupinu dětí, s nimi
pracuje a mluví pouze v angličtině.
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Jak se v takové škole hodnotí výsledky, kterých
žáci dosáhli?
V žádném případě se nepoužívají známky. Pouze
slovní hodnocení. A to i namísto vysvědčení.
Jak probíhá spolupráce s rodiči?
Nemáme klasické rodičovské schůzky. Konzultace
probíhají ve spojení rodič, učitel, žák, kde žák pře
bírá zodpovědnost za své učení a navrhuje co dál,
aby učení bylo efektivní a smysluplné.
My se konkrétně scházíme pravidelně v čajovně.
Pokud nastane nějaký učební problém (stává se, že
rodiče nechápou, jak je žákům podávána konkrétní
látka), je to především o důvěře. Stává se ale i to, že
se rodiče přijdou podívat na vyučování, aby po
chopili postup, jakým se dítě určitou věc učí.
Proč rodiče volí pro své děti tento způsob vzdě
lávání?
Myslím, že tím nejdůležitějším kritériem je to, že
děti jsou tu v pohodě a rády. Učí se bez stresu a

tlaku. Neméně důležitý je i příjemný a rovnocenný
vztah s učitelem. Prostě se jedná o velmi přátelské
prostředí, kde je dětem dobře a učí se pro skutečný
život se zodpovědností sám k sobě a k okolí.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně radosti a
uspokojení z další práce.
(kuč)

Omluva Holetínským trnkám
Omlouvám se spolku Holetínské trnky, že mi z mi
nulého čísla Zpravodaje vypadly fotky z vystoupení
v Mrákotíně. Napravujeme nyní.
Helena Kučerová

Hasičská sezóna 2017
Úspěchy na soutěžích nebyly letos bohužel tak
úspěšné jako v loňském roce, ale i tak se muži
umístili v Chrudimské lize na krásném 10. místě s
celkovým počtem 57 bodů a ženy na 9. místě s 39
body.
Co se týče činnosti hasičů, tak proběhla kontro
la hasičské zbrojnice – údržba techniky, kontrola
zásob pohonných hmot. Dále se hasiči zúčastnili
školení velitelů a dálkové přepravy, která probíhala
v Mrákotíně.
Sbor dobrovolných hasičů by Vás rád pozval na
tradiční hasičský ples, který se koná 3. 2. 2018 od
20:00. K poslechu a tanci hraje skupina MAT4.
Nakonec by Vám sbor dobrovolných hasičů rád
popřál příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku pevné zdraví, hodně pohody a radosti.
Veronika Pondělíčková
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Pole dance
S Lindou Jandovou jsem si povídala v jejím studiu
Dream Pole v Hlinsku.
Nejdřív nám prosím tě vysvětli, co to Pole Dan
ce je.
Je to tanec na tyči. Vidíte v něm spojení několika
druhů tance (od baletu až po moderní tanec), gym
nastiky a silové akrobacie (workout). Cvičí se na ty
čích a pomocí vlastní váhy těla. Výborně si zpevníte
a i vyrýsujete celé tělo a zvednete si sevědomí. Pole
Dance může provozovat téměř kdokoliv. Cvičí muži,
děti, ale nejčastěji ženy. Není to ani tak, že by to byl
sport vyloženě pro mladé a štíhlé, jak by se mohlo
zdát. Mám ve studiu ženy různých věkových ka
tegorií. Pole Dance je návykový sport, kde se může
te neustále rozvíjet dál, zdolávat a měnit nemožné
na možné, vzájemně se podporovat a motivovat.
Jaké musí mít zájemce o tento sport předpokla
dy?
V podstatě nemusí mít žádné předpoklady. Mám
cvičenky, které nedělají žádné jiné aktivity, mám
i takové, co vedle toho dělají aerobic, chodí do posi
lovny nebo třeba na trampolínky. Samozřejmě ta,
co cvičí i jinak, má větší sílu a je ve výhodě. Jde jí
to tu rychleji. Někdo může mít k tomuto sportu
i nadání. Měla jsem ve studiu holky, které nikdy
nic nedělaly a přesto byly moc šikovné. Tento sport
je i hodně o odvaze. Kolikrát nejde o to, že by ně
která z dívek cvik fyzicky nezvládla, ale spíš se bojí.
Časté je to u visu hlavou dolů. Samozřejmě jsem
tam nejen proto, abych je cvik naučila, ale i jistila,
aby nedošlo ke zranění. Další ochrannou po
můckou slouží pěnová matrace, která se umístí pod
tyč. Ta slouží někdy i jako „odbourávač“ psychické
ho bloku.
Jak ses k Pole Dance dostala?
Tento sport se mi líbí už docela dlouho. Prvním
impulsem byl samozřejmě internet. Když jsem se
sem před pěti lety přestěhovala, hledala jsem, kde
je nejbližší studio. Tenkrát to bylo až v Pardubicích,
kam jsem tedy dojížděla.
Co tě vedlo k tomu,
založit si vlastní stu
dio?
Mým původním plá
nem bylo rozvíjet sebe
a cílem zkusit si zasou
těžit na mistrovství.
Pak jsem souhrou ná
hod potkala jednoho
kamaráda a byl to
vlastně jeho nápad,
který mě k tomu přive
dl. Udělala jsem si
v Praze akreditovaný
kurz MŠMT Instruktor
Pole Dance & Fitness.
Našla jsem si vhodný
prostor a v únoru už to

bude rok, co mám vlastní studio. Začínalo se po
zvolna. Zpočátku mi chodilo asi 15 žen, ale teď už
jich mám zaregistrovaných téměř 40.
Na co jsi v této své práci pyšná? Co ti dělá ra
dost?
Za sebe to, že jsem si vyzkoušela trenérskou a lek
torskou činnost, která mě moc baví. Ale úplně nej
víc pyšná jsem na svoje svěřenkyně, když se něco
nového naučí. Ony mají obrovskou radost a já snad
ještě větší.
Jak taková lekce vypadá?
Začneme oblečením. Pro začátek, kdy se trénují
spiny neboli točky, stačí kraťásky a tričko. Později,
když už se leze nahoru na tyč, tak jsou potřeba
kraťásky upnuté a sportovní podprsenka. Důležité
je odhalené břicho, podpaží, ruce a nohy kvůli
kontaktu s tyčí, aby to neklouzalo. Cvičíme bosí,
bez bot i ponožek.
Lekce, která má obvykle šedesát minut, začíná
zahřátím při dynamické hudbě a protažením. To je
důležité, aby nedocházelo ke zraněním. Pak násle
duje točení a nácvik prvků na tyči. Končí se stre
činkem. Zase je potřeba protáhnout svaly, které
byly namáhané. Jako po každém silovém cvičení a
posilování, i tady pak svaly bolí. Na hodině zažijeme
spoustu modřin, spálenin, ale také legrace a ob
rovské radosti, když se podaří nový náročný cvik.
Kurz se skládá z dvanácti lekcí. Většina dívek
chodí jednou týdně, ale je možné chodit i dvakrát
za týden. Pak je pokrok samozřejmě rychlejší.
V současné době tu máme začátečníky i pokročilé,
které už trénují společnou sestavu.
Co na tuto tvou aktivitu říká tvůj přítel?
Samozřejmě se mu to líbí. Myslím, že je na mě
i pyšný a rád se pochlubí. A především mě podpo
ruje, což je hrozně důležité. My to máme tak, že
máme společné koníčky, ale i takové, které děláme
každý sám a v těch se snažíme vzájemně podpořit.
Pomáhá mi, když mám někde vystoupení, ale i tře
ba když se snažím naučit něco nového, tak mě jistí,
abych se nezranila. Jsem za to moc ráda a děkuji
mu.

– 11 –

Střípky z Vánočního jarmarku
Jarmark si užívala i Lada Horáková s dcerou. Ne
odolala jsem a zeptala se:
Jaké to je, když jsi poprvé na jarmarku v roli
účastníka. Jak si to užíváš?
Každopádně je to zajímavý pocit a užívám si to moc.
Šla jsem sem s lehkou hlavou a bez starostí. Líbí se
mi tady. Trošku mě mrzí, že je letos méně stánků,
ale to se nedá nic dělat.
Vybrala sis něco?
Určitě. Vždycky si vyberu. Tentokrát mě zaujaly
ozdobičky a nějaký šperk na krk.
Skleněné ozdoby jako tradičně prodávala Helena
Doležalová. Jako u odbornice na vánoční výzdobu
jsem u ní vyzvídala:
Prozraď nám, prosím, jaké jsou letos trendy ve
vánočních ozdobách. Dělali jste letos nějaké
nové vzory?
Letošní novinkou byli čerti, andělé a Mikuláši. Asi
se líbí, protože už jsou téměř vyprodaní. Každo
ročně se připravují nové vzory na PFka ve formě oz
dob. Co se týče moderních barev, letos Vánocům
vévodí fialovo bílá. Hodně se prodávají i ozdoby
v odstínech hnědé až bronzové barvy. Samozřejmě
stále krásná a vyhledávaná je klasika – červená, bí
lá, … Každý si vybere.
Jaký bude letos stromeček u Doležalů?
To ještě nevím. Ale pravděpodobně bílý nebo
s ozdobami připomínajícími perníčky. Uvidíme…

Poděkování za důvěru
Dovoluji si touto cestou poděkovat svým kolegům
zastupitelům, kteří mě 11. prosince zvolili
místostarostkou obce. Jejich rozhodnutí mě pře
kvapilo, ale samozřejmě mě důvěra a podpora potě
šila a velmi si toho vážím.
Zastupitelkou obce Holetín jsem už třetí volební
období. Za těch 11 let jsem došla k přesvědčení, že
pokud chce někdo něco dělat pro obec, nemusí být
proto zastupitel. A opačně, to že je někdo zastupi
tel, nemusí znamenat, že dělá něco pro obec. Já to
mám nastavené tak, že potřebuji být aktivní bez
ohledu na to, jestli zrovna sedím nebo nesedím na
židli zastupitele obce, případně na pár měsíců na
postu místostarostky.
Mám kolem sebe celou řadu lidí, kteří pracují ve
svém volném čase pro naši obec. Je jedno, jestli
prostřednictvím nějakého spolku, organizace nebo
individuálně. Věnují tomu svůj čas, energii a často
i prostředky bez nároku na honorář, pochvalu nebo
vděk. Chci poděkovat všem, kteří se takto starají
o kulturní a sportovní život v obci, pracují s mlá
deží nebo někomu nezištně pomáhají. Především
jejich zásluhou Holetín žije. Poděkování patří
i jejich rodinám, které na jejich počínání pohlíže
jí s větším či menším pochopením.
Také bych ráda poděkovala svojí rodině za pod

poru. Především svému statečnému manželovi, kte
rý to se mnou rozhodně nemá lehké. Je se mnou už
téměř 30 let a nikdy neví, co zas vymyslím nebo
v čem se budu angažovat.
Za pár dní budeme vítat nový rok. Dovolte mi,
abych už teď pozvedla skleničku a symbolicky
si s Vámi všemi připila. Tak „Na krásný život!“.
Helena Kučerová
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Blíží se konec roku, tedy čas, kdy se rekapituluje,
děkuje a vyhlíží nové zítřky. Máme za sebou další
rok holetínského fotbalu, který sebou přinesl lepší
i horší sportovní výsledky. Dařilo se především na
šim mládežnickým mužstvům. Jsme rádi za vý
bornou spolupráci se Sokolem Prosetín, která v ob
lasti mládeže trvá již několik let. Obrovskou radost
také máme z našich nejmenších fotbalistů ve spor
tovním kroužku, který vede Martin Chvojka za po
moci Františka Zuba.
Rád bych poděkoval všem, kteří se, jak já říkám,
„kolem holetínského fotbalu motají“. Díky patří
sponzorům, fanouškům, hráčům, trenérům a všem
dobrovolníkům, bez kterých by v Holetíně fotbal ne
fungoval.
Přeji všem krásné svátky, hodně zdraví a štěstí
v následujícím roce a těším se brzy na setkání
v našem krásném sportovním areálu.
Jaroslav Halamka, předseda klubu
Okresní přebor mužů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

+ 0 −
Skuteč A
10 2 1
Kameničky
9 2 2
Rváčov
9 0 4
Slatiňany B
8 1 4
Svratouch
8 1 4
Chroustovice
7 3 3
Miřetice A
6 2 5
Kočí
5 3 5
Ronov A
5 2 6
Křižanovice
4 2 7
Holetín
3 3 7
Heřm. Městec B 2 3 8
Rosice
2 0 11
Svídnice
1 0 12

Axam Krajský přebor dorostu
+ 0 −
1. Česká Třebová 13 0 0
2. Litomyšl
10 0 3
3. Letohrad
10 0 3
4. Holice
8 0 4
5. Třemošnice
8 0 5
6. Hlinsko
8 0 5
7. Choceň
7 0 6
8. Prosetín/Holetín 6 0 6
9. Slatiňany
5 0 8
10. Horní Jelení
4 0 9
11. Libchavy
3 0 10
12. Mor. Třebová
3 0 10
13. Přelouč
3 0 10
14. Lanškroun
2 0 11
Lion Sport Krajský přebor
+ 0
1. Litomyšl
11 0
2. Prosetín/Holetín 10 0
3. Slatiňany
9 0

skore
54:11
39:19
41:14
41:26
25:15
20:16
34:25
32:23
28:29
26:30
21:36
27:39
15:52
11:79

b. P+ P−
32 0 0
29 0 0
27 0 0
25 0 0
25 0 0
24 0 0
20 0 0
18 0 0
17 0 0
14 0 0
12 0 0
9 0 0
6 0 0
3 0 0

skore
103:9
54:17
74:20
46:33
28:25
28:38
42:31
31:24
20:42
26:46
17:51
12:59
14:68
15:47

b. P+ P−
39 0 0
31 0 1
30 0 0
24 0 0
24 1 1
23 1 0
21 0 0
19 0 1
14 1 0
12 0 0
9 0 0
9 0 0
9 0 0
6 0 0

st. žáků – skupina
−
skore b. P+
1
33:9
32 1
2
46:13 30 0
3
54:24 28 0

B
P−
0
0
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Letohrad
Libchavy
Přelouč
Nemošice
Heřmanův Městec
Žamberk
Přelovice
Moravany
Třemošnice
Lázně Bohdaneč

9
8
8
5
4
4
4
3
2
0

0 3
0 4
0 4
0 7
0 7
0 8
0 8
0 9
0 9
0 12

Lion Sport Krajský přebor ml.
+ 0 −
1. Přelouč
10 2 0
2. Moravany
9 2 1
3. Heřmanův Městec 8 0 3
4. Přelovice
7 1 4
5. Žamberk
6 3 3
6. Prosetín/Holrtín 6 1 5
7. Nemošice
5 1 6
8. Letohrad
5 0 7
9. Lázně Bohdaneč 4 1 7
10. Libchavy
4 0 8
11. Slatiňany
3 1 8
12. Litomyšl
2 0 10
13. Třemošnice
2 0 9

71:20
42:33
37:25
26:47
23:33
21:36
30:35
18:29
13:40
8:78
žáků –
skore
66:7
45:13
26:21
38:23
24:24
27:20
33:29
22:23
18:28
29:35
21:41
20:51
10:64

Vystoupení pole dance na forbalovém plesu

Rozlučka fotbalového kroužku
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27
24
21
16
13
13
11
9
7
0

0
1
3
0
0
0
1
0
0
0

0
1
0
1
1
1
0
0
1
0

skupina B
b. P+ P−
32 0 0
29 0 0
24 0 0
22 0 0
21 0 0
19 0 0
16 0 0
15 0 0
13 0 0
12 0 0
10 0 0
6 0 0
6 0 0

Rozlučka fotbalového kroužku

Švestkové jednohubky po moravsku
Na 20 kousků potřebujete: 1 malý chléb, 500 g libového
vepřového bůčku, 20 sušených švestek, 4 lžíce hořčice, kousek
čerstvého křenu, kmín, pepř, mletou papriku, sůl, 4 stroužky
česneku
Postup: Den předem upečte libovější bůček. Dochuťte ho solí,
pepřem, mletou paprikou, kmínem a česnekem. Bůček vložte do
zapékací mísy, podlijte vodou a pečte celý v kuse na 180° zhruba
2 hodiny dozlatova. Poté maso rozkrájejte na plátky a nechte ještě
rozpéct. Maso se provoní a zjemní.
Před servírováním vykrojte chléb do tvaru kolečka. Nechte je
na minutku rozpéct v troubě, aby se chléb prohřál, není to však
podmínkou. Po vyjmutí z trouby je potřete hořčicí, pro zpestření
můžete použít také výraznější francouzskou. Položte na ně plátek
masa a sušenou švestku. Na závěr posypte jednohubky
strouhaným křenem a podávejte.
Inzerce
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