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zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC PROSINEC 2006ZDARMA

Možná jste se někdy už zamysleli nad tím, jak dnes prožíváme vánoce. Hory jídla a cukroví, které nejsou
sto zkonzumovat ani početné návštěvy. Z rádia a televize se linou evetgreenové koledy a vánoční písně, ve
vyhrazených vysílacích časech a každý rok dokola. Za to Rybova půlnoční mše, to už je jiná síla! A při-
pojí-li se k ní z éteru vzpomínky prostých lidí nebo velkých umělců na vánoce jejich dětství, pak bychom
mohli být celkem spokojeni.
Takové jsou naše vánoce doma a ve sdělovacích prostředcích, dlouho předtím připravované a pečlivě 
naaranžované. Jenže opravdová poetika života je úplně jinde. Nespočívá v hmotných potřebách ani v pa-
sivní, reprodukované zábavě, ale vyvěrá z aktivní a tvořivé účasti na vytváření vlastního stylu života 
a jeho podmanivé poezie. Vánoce jsou pro takovou činnost jako stvořené. Cosi slavnostního je v ovzduší,
lidé jsou si blizcí a mají se víc rádi. A v takové příhodné chvíli se ozve písnička – vánoční koleda. Zpívali
a zpívají je snad všichni: věřící i neveřící, ba i ti zatvrzelí, kteří nevěří vůbec ničemu.
Koledy jsou mezi písničkami snad ty nejpěknější. Střídá se v nich pokora a uctivost s rozverností, ale je-
jich tón je vždycky radostný a srdečný. Je to možná i proto, že z nich vyznívá kromě prosté náboženské
víry a naděje také upřímná oslava zrození, života a důvěra v dobro. A také láska. Koledníci a darovníci při-
nášejí z lásky do Betléma co každý sehnali a sami si odepřeli. Vypočítávání darů zabere mnoho slok a jsou
to dary vpravdě královské: děti nesou oříšky, jabka a marcipán, pastýři zase sýr, med, smetanu nebo jen
pár zemáků či uzenou nohu z berana. 
Ani zvířátka v Betlémě nechybějí a protože nemají co dát, aspoň zazpívají – každé svým hlasem – a za-
tancují. Ta zvířátka v koledách jsou vůbec jako lidé: pracují, baví se, dovedou si i pořádně přihnout, ale
jakmile přijde čas Ježíškova narození, spořádaně a ve vší počestnosti defilují před jesličkami...
A jak jinak začít než starodávným, vánočním přáním, které se na Moravě říká: „Vinšujeme Vám šťastné 
a veselé vánoční svátky Krista Pána narození, co jsme si od milého Pána Boha vyžádali: předně zdraví, po-
koj svatý a po smrti království nebeské!“

Jaromír Pajer: Ten vánoční čas (Sto koled z Moravy)

Přejeme vám všem klidné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška a do nového roku hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti. 

e-
-

Zastupitelstvo obce Sokolnice
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PF 2007
přejme si přátelé, 
jen život krásný:
přejme si zdravíčko,
přejme si klid,
v duši jasné sluníčko,
cíl, pro nějž stojí za to žít,
přejme si svobodu,
kol krásnou přírodu, 
přejme si přátele 
s nimiž žije se vesele,
přejme si úspěch 
a štěstí pro další díl té naší Cesty.
A snažme se v lásce s každým mít,

[Přejí Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka a Jana Máchala (verše: Zuzana Sekalová)]

Vážená redakce, prosím o uveřejnění přání do nového roku v místním časopisu. Ve Vaši obci je velmi dobře činná
naše Sokolská jednota a má i podporu představenstva obce. Naše přání je vyjádřením díků za přízeň pana starosty
obce, představenstva obce, Vaší redakce a vlastně všech občanů obce. Pro členy Sokola to myslíme jako dík za 
báječné veřejné sletové vystoupení, které se u Vás uskutečnilo.

[S pozdravem Ing. Hana Řehořová Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka]

pochopení pro druhé vždycky mít,
mír po okolí neustále rozsévat,
na všechny se jenom usmívat,
otevřené, štědré srdce nabízet,

k témuž okolí své něžně vybízet,
ze života překypovat radostí,

vše přijímat s velkou vděčností,
v duši hledat svoje poklady,

jen pozitivní vybírat si příklady,
nezištně všem potřebným pomáhat,
a co nám patří zase klidně přijímat,
Prostě: šířit lásku, mír a harmonii,

tu nejkrásnější lidstva symfonii.

2. Co se stalo, přihodilo
v městě Betlémě,
narodilo se diťátko
v chlívě na seně.

1. Pokoj, zdraví, požehnání
vinšujeme vám,
néprv pano hospodáři,
potom i všem vám.

3. Nemá ani plénečke,
malý choďátko,
nemá ani peřinke,
to ubožátko.

4. Hospodáři, dé patáček
na kolíbečko,
hať jo dělá stolaříček
temo Ježíško.

POKOJ, ZDRAVÍ, POŽEHNÁNÍ
Z Brněnska

Tříkrálová sbírka 2007
V sobotu 6. ledna 2007 od 10 do 14 hodin se v naší obci uskuteční dnes již tradiční Tříkrálová sbírka. Skupinky 
koledníků – chlapců i děvčat pod vedením dospělé osoby, budou přát všem našim občanům štěstí, zdraví v novém
roce a zároveň je požádají o příspěvek na sbírku charity, jejíž výtěžek je z části určen na zabezpečení provozu 

hospicu v Rajhradě a z části na humanitární pomoc u nás
i v zahraničí. 
Tata sbírka je řádně vyhlášena a povolena a proběhne po
celé České republice. Pokladničky jsou úředně 
zapečetěné, jejich rozpečetění a počítání se zúčastní 
zástupce Obecního úřadu. Děkuji předem Vám všem 
za Vaše peněžité dary, případně za nějaké sladkosti pro
koledníky, kteří ve svém volném čase dělají něco pro 
dobrou věc bez nároku na odměnu. (Pominu-li štědrý 
honorář v takzvané vatikánské měně :-)

TJ Sokol Sokolnice přeje svým členům a příznivcům veselé vánoce, šťastný nový rok 2007, mnoho šťěstí,
zdraví a osobních a pracovních úspěchů.

Ing. Jan Dvořák
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Přijede-li svatý Martin 
na bílém koni, metelice 
za metelicí se honí. 
Mrzne-li na Kateřinu, na
Barboru prší.
Chodí-li Kateřina po ledě,
chodí Štěpán po blátě.
4. 12.
Svatá Barborka, vyhání 
dřevo ze dvorka. (4. 12. -
musí se hodně topit).

Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
Na svatou Barboru saně do dvoru.
Po svaté Baruši střez nosu i uší!
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
5. 12.
Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
O sv. Mikuláši snížek často práší.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň
tři měsíce z řeky.
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hod-
ně hrachu.
13. 12.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové
jsou též měsíce příštího roku.(12 dní - 12 měsíců)
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
24. 12.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.
25. 12.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Na Boží narození o komáří zívnutí.
Na Boží narození o bleší převalení.
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
vánoce:
Lepší vánoce třeskuté, než-li tekuté.
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.
Tmavé Vánoce - světlé stodoly.

Pranostiky
advent:
Když v první adventní neděli nastane daleko široko 
krutá zima, potrvá čtyři neděle. Je-li v první týden ad-
ventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati.
26. 12.
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko 
špatně urodí.
28.12.
O Mláďátkách den se omlazuje.
Je-li na Mláďátka mlha od Lysé Hory, kobzole se neu-
rodí, je-li mlha v údolích, bude kobzolí dost.
Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
31. 12.
O Silvestru papeži snížek si už poleží.
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne
zlato.
Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, nelze nám 
dobrého vína se nadíti.
prosinec:
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.
Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé vysočině.
Studený prosinec - brzké jaro.
Mírný prosinec - mírná celá zima.
Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu
mírnou.
Na suchý prosinec následuje suché jaro. 
Jaké zimy v prosinci - taková tepla v červnu.
Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.
Jaký prosinec, takový celý rok.
1 .1.
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Na Nový rok o slepičí krok.
Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.
Tři králové
Na Tři krále mrzne stále.
Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude 
úrodno. Na Tři krále hodně hvězd, je hodně kobzolí.
Je-li na tři krále jasno, zdaří se pšenice.
Na Tři krále o krok dále.
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Naši Ivu nám mohou leckde závidět
Dovolte, abych tímto poděkovala paní Ivě Fricové , která, naprosto nezištně a s láskou jí vlastní, organizuje v obci
akce nejen pro dospělé, ale i pro děti.
Zahájení adventu spojené s aranžováním věnců se uskutečnilo v neděli 3. prosince 2006. Maminky se mohly plně
věnovat ukázkám a výrobě věnců, zatímco děti si v klidu hrály v místní sokolovně pod odborným dohledem členek
Sokola.
Naši Ivu nám mohou leckde závidět, a s ní i paní Marcelu Uhlířovou (zajišťovala aranžérskou činnost při vazbě 
adventních věnců), Ctiradu Fialovou, Hanku Kučerovou, Lenku Weissovou (tři čerti), Toňu Tůmovou, Jitku
Královou (starost o hladové žaludky), Danu Struškovou a další sestry, které se podílely na organizaci Čertovského
odpoledne. Akce se účastnilo asi sedmdesát dětí. Celé odpoledne bylo ukončeno přítomností čertů a krásnou lout-
kovou pohádkou. Všem aktérům akce (i nejmenovaným) patří srdečný dík.

RNDr. Kateřina Chudá



Jinými tradičními vánočními výrobky byly ozdoby z vizovického pečiva. Jak už sám název
napovídá, jednalo se o techniku, pocházející z Vizovic na Zlínsku, kde se udržela dodnes.
Ovšem rozšířila se prakticky po celé republice. Z vizovického pečiva se dělaly nejen ozdoby
na stromek, ale i drobné hračky, svícínky, obrázky na stěnu a různé zvykoslovné předměty,
které nesměly chybět ani o vánocích a velikonocích. K těm vánočním patřila např. různá 
zvířátka, která se bud’ vešla na stromek nebo ukládala na misku na stůl. Každé mělo svou
funkci a žádné tudíž nesmělo chybět. Tak například ježek vypíchával zlo z chalupy, žába 
byla symbolem čisté vody, ryba symbolem mlčenlivosti, rak chránil před neštěstím, veverka
označovala dobrou hospodyňku, labuť lásku, děťátko radost, kohoutek přivolával štěstí. Lidé
věřili, že se symboly jistě v průběhu roku vyplní, a proto chtěl každý ve svém domě 
všechny tyto znaky mít.
Těsto se dělalo z té nejhorší mouky, která zbyla v pytlích a měla nejvíce lepku. Vezmeme 
1 kg hladké mouky a 4 dcl vody. V hromádce mouky si uděláme jamku, kam postupně 

přiléváme vodu. Je třeba vypracovat velmi tuhé těsto, ze kterého se dobře tvaruje. Na vypracování si musíme dát 
záležet, hníst alespoň hodinu, neboť to je základem celého úspěchu.
Zpracované těsto dáme do vlhkého hadříku nebo do igelitového sáčku a necháme asi dvě hodiny „odpočinouť’
v ledničce.
Připravíme si nůžky, nožík, hřebínek, pinzetu a obyčejnou hladkou skleničku. To jsou veškeré potřeby, které při tvaro-
vání využijeme. Pokud se chcete pustit i do zvířátek, budete potřebovat ještě malé černé kuličky na oči. Použít 
můžete semínka koukolu, pepře či směsi zobu pro kanárky.
Z těsta odkrojíme vždy jen takový kousek, který budeme právě zpracovávat. Zbytek ponecháme v igelitovém sáčku, aby
těsto neoschlo.
Tvarujeme podle fantazie. Skleničku používáme na rozválení kousků těsta, chceme-li tvořit tvary na ploše, hřebínek na

Vizovické pečivo

Vánočka
Vánočka má dlouhou historii a udržela se v oblibě až do dnešní doby. První zmínka o vánočce je z 16. století 
a za dlouhá léta prošla drobnými proměnami. V minulosti byla pojmenována jako húska nebo calta a někde se 
v Čechách dodnes setkáváme s nejrůznějšími pojmenováními - pletenice, pletanka, štědrovice, štědrovečernice, štric-
ka, štrucla, žemle, ceplík. Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci - pekaři. Od 18. století si 
je začali lidé péct doma sami. První z doma upečených vánoček měl dostat hospodář, aby se mu urodilo hojně 
obilí. Velká vánočka se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela. Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku 
dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly. 
Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípravě těsta, pletení a pečení vánočky udržovaly různé
zvyky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně měla zadělávat v bílé zástěře a šátku, neměla mluvit, při kynutí těs-
ta měla vyskakovat vysoko do výšky. Dávným zvykem také bylo zapékání mince. Kdo ji při krájení našel, měl jistotu,
že bude zdráv a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar. 
Vánočka je dodnes nezbytnou a nepostradatelnou součástí vánočních svátků, ať pečená doma nebo koupená 
v obchodě. I dnes jsou zruční jedinci, kteří dovedou spodní pletenec zhotovit ze sedmi pramenů (nejčastěji se plete ze
čtyř), anebo upletou celou vánočku najednou ze šesti pramenů.
ingredience: 3 hrnky polohrubé mouky, 9 lžic cukru, 1/8 másla, 1 polévková lžíce droždí, 1/2 hrnku mléka, 
1 žloutek, špetka soli, vanilkový cukr, citrónová kůra, uškátový oříšek, badyán, 3 lžíce rozinek, 3 lžíce mandlí, 
vajíčko na potření
postup: Do vlažného mléka rozdrobíme droždí, přisypeme 1 lžíci cukru, zaprášíme hladkou moukou a necháme 
v teple vykynout. Do mísy nasypeme mouku, 8 lžic cukru, vanilkový cukr, špetku soli, citronovou kůru, nastrouhaný
muškátový oříšek, žloutek, nastrouhaný badyán, přilijeme vykynutý kvásek a prohněteme. Nakonec přidáme 
vychladlé rozehřáté máslo a vše zpracujeme. Když se těsto nelepí ke stěnám mísy, přisypeme omyté rozinky, 
oloupané krájené mandle a těsto ještě prohnětem. Utvoříme v míse hladký bochánek, poprášíme jej moukou 
a necháme přikrytý kynout na teplém místě (při větším množství těsta i přes noc). 
Vykynuté těsto rozdělíme na vále na 9 dílů a upleteme vánočku. První vrstvu pleteme ze čtyř pramenů, druhou 
ze tří a třetí vrstvu ze dvou pramenů. Pergamenový papír potřený tukem položíme na plech a na něj postupně 
vrstvíme prameny vánočky. Chvíli necháme na plechu dokynout. Před vložením do trouby ještě potřeme rozšlehaným
vajíčkem a posypeme nasekanými mandlemi. Nakonec vánočku propíchneme u obou krajů i uprostřed 
špejlemi, aby se vrstvy těsta při pečení nezbortily. Pečeme zvolna asi 45 minut. 
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vyznačování vroubků třeba na držáku svíčky při zhotovení svícnů. Při nalepování 
jednoho kousku těsta na druhý musíme spoj navlhčit vodou. A teď, když víte to 
nejdůležitější, můžete se pustit do práce. Pro začátek přinášíme pár nápadů, které vás
určitě inspirují a pomohou překonat počáteční nejistotu. Pak už vám to jistě půjde 
samo. Vytvarované těsto necháme na plechu oschnout, potom všechny ozdoby potře-
me rozšlehaným vajíčkem a necháme v troubě sušit při nejnižší teplotě čtyři až pět 
hodin, aby těsto dostalo krásnou zlatavou barvu a nezměnilo tvar. Hotové ozdoby mů-
žeme podlepit kouskem modrotisku nebo kanafasu, přilepit stužku nebo párátko pro
zapíchnutí do květináče nebo do vánočního dortu.

Komise pro mládež 
prosinec 2006 až prosinec 2007

12. 2006 mezi vánočními svátky a koncem roku turnaj v ping pongu (sokolovna)
2. až 3. 2007 lyžařský zájezd – jednodenní (místo a datum bude včas upřesněno)
5. až 6. 2007 turnaj žáků v malé kopané na hřišti TJ Sokol Sokolnice
7. až 8. 2007 na hřišti za OÚ oprava branek (přivaření háků na síť, oprava nátěru, koupení sítí na branky), 

montáž košů na basketbal
9. 2007 podle úspěšnosti opakování turnaje v malé kopané pro žáky

12. 2007 vánoční turnaj v ping pongu

Libor Luskač, předseda Komise pro mládež

SILVESTR

Plesová sezona roku 2007

13. ledna 2007 školní ples
20. ledna 2007 sportovní ples
27. ledna 2007 myslivecký ples

17. února 2007 šibřinky
18. února 2007 dětské radovánky

Silvestr
Jméno latinského původu, z latinského silva, silvestris="les". 
Domácké podoby: Sil, Silva, Silvoušek ap. 
Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky, německy, latinsky Silvester, francouzsky Silvestre, Sylvestre, anglicky
Silvester, Sylvester, maďarsky Szilveszter, srbsky Silvestar, rusky Silvestr, polsky Sylwester.

Silvestr I. 
Svatý Silvestr I. (zemřel 31. prosince 335) byl papež katolické církve patrně od ledna (často se udává 
31. ledna 311 do 31. prosince 335. Byl rádcem císaře Konstantina Velikého. Katolická církev slaví jeho svátek 
31. prosince.
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Jedno pořekadlo zní - klín se klínem vybíjí. A tak starý osvědčený recept mého dědy, babičky, tatínka a dnes 
už i manžela zní: Když se opiji čistým alkoholem, tak se snažím z opice vyspat a hned po probuzení si na lačno dát
malého frťana čistého alkoholu. A jsem úplně fit.

Jana Kovandová - Libouchec

Sníst pět tablet živočišného uhlí, zapít dvěma deci studené vody, do které přidáme šest kapek čpavku.
Igor Pilčák - Lvov

Ve třech deci studené vody rozmíchat kávovou lžičku sody bicarbona, jeden centilitr octa a kávovou lžičku cukru.
Rudolf Šelong - Ostrava

Nejdříve vypijte nalačno jedno pivo a pak snězte talíř guláše z kyselého zelí, který je možné uvařit preventivně den
před pijatikou. Rozpustíme na kostičky krájený špek, přidáme nakrájenou cibuli a kostičky salámu. Vše osmažíme 
a zaprášíme moukou, kterou jemně se vším osmahneme. Přidáme skladkou i pálivou papriku a trochu koření ze smě-
si na výrobu čabianskej klobásy, na to pak nakrájené oloupané brambory a kyselé zelí, které jsme předem uvařili,

Příručka k léčení kocoviny: 
sousedská rada aneb jak přežít Silvestra

•Američan a Rus si telefonují ...
A: Ivane, teď říkali v televizi, že tam u vás jsou děsný 

mrazy, přes -60 stupňů.
R: To je blbina, nejvejš tak -20.
A: No ne, teď to říkali na CNN, prej přes -60.
R: Ale no tak možná někde třeba -25, ale to spíš 

výjimečně.
A: Jo, ale ty záběry byly děsný, ty omrzlý silnice, 

baráky ...
R: Jo ty myslíš venku ?!! No tak to jo.

•Přijde chlapík do baru a objednává si:
3x velkou vodku a jedno deci sody. Barman ho 
obslouží, chlapík vypije sodu a ty tři půldecáky všechny
naleje do té decové sklenice. 
Barman s údivem povídá:
Jeeej, vy jste kouzelník ? 
Zákazník vytahuje průkaz:
Ne, Česká Obchodní Inspekce ...

•Kapitán vyučuje policejní nováčky matiku: "5-7+2=0,
chápete?", ptá se.
Nováčci samozřejmě nechápou.
"Dobrá, vysvětlíme si to na příkladu: V autobuse jede
5 policistů, 7 jich vystoupí.
Kolik policistů musí nastoupit, aby v autobuse nikdo 
nebyl?"

•Po třech hodinách strávených ve frontě na Finančním 
úřadě a jednáním s otrávenými mizerně placenými 
úředníky, se vytočený chlápek vydal do supermarketu
koupit synkovi baseballovou pálku.
U pultu se ho prodavačka ptá: "Budete platit kartou 
nebo hotově?"
Chlápek naštvaně vyhrkne: "Hotově!" Pak si uvědomí,
že ta prodavačka si takové chování nezaslouží a vysvět-
luje: "Promiňte, strávil jsem dopoledne na Finančním 
úřadě..."
"Nic se nestalo... Chcete tu pálku zabalit, nebo se tam
ještě vracíte?".

•Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele,
podle jakých kriterii bude rozhodnuto, zda někdo bude
zavřen nebo ne? 
Ředitel vysvětluje: "No my napustíme vanu vodou, 
dáme kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl a poprosíme ho,
aby vanu vyprázdnil." 
Návštěvník povídá: "Aha, rozumím, normální člověk
vezme kýbl aby to šlo rychleji, že?"
Ředitel: "Ne, normální člověk vytáhne špunt. Chcete
pokoj s balkonem nebo bez?"

•"Co máte v tom kufru?" vyzvídá úředním hlasem 
celník. "Krmení pro králíky,"informuje občan.
"Ukažte!" Novák teda s nevolí otevírá kufr... 
V něm kafe, koňak, čokoláda, drahý doutníky, šunka... 
" Tak tohle budou žrát králíci?" zvedá obočí státní 
zaměstnanec. 
"Když nebudou, tak ať třeba chcípnou, mrchy zmlsaný!"

•"Manželka celou noc nepřišla domů, asi má milence."
"Prosím vás, to hned nesmíte myslet na nejhorší, třeba
ji jen přejelo auto."

•Stojí takhle dva kosmonauti na Marsu a čuměj střídavě
na sebe na Zemi na raketu, na Zemi na sebe na raketu 
a pořád dokola. Až to jeden nevydrží a vybuchne:¨
Co čumíš na mně? Já sem ty klíčky nezabouch!
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•Váš horoskop na zítřejší den:
Zítra Vás budou všichni jenom chválit, budou Vás na 
rukou nosit a zahrnovat květinami.
Jóóó, pohřeb už je takovej...
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ale ne úplně do měkka. Zalejeme vodou, zamícháme a vaříme
tak dlouho, až brambory změknou. Nakonec přidáme dva
stroužky utřeného česneku.

Božena Šiková Jablonec nad Nisou

Žáden obklad na hlavu, pijme dál s rozvahu.
Alkohol si dávkujeme, 
den co den ho míň pijeme.
Až budete bez promilí,
gratuluji, už jste v cíli!
Tělo si na to dobře zvyká,
nebolí hlava, žádná muka.
Kteří to občas přeženou,
na můj recept vzpomenou!

Olga Dudášová - Bohumín

Z brožury Miroslava Sehnala:
Lidový receptář na poopičí stavy (příručka k léčení kocoviny)

Bernardýni byli poprvé nasazeni k záchranným pracím v 17. století. Tehdy objevili mniši z augustiánského
kláštera z Bernhardského průsmyku jejich neobyčejné čichové schopnosti. Říká se, že dobře vycvičený 
bernardýn objeví člověka zasypaného lavinou i v hloubce 4 metrů. Nejslavnější bernardýn se jmenoval Barry
a během svých „služebních“ let (1800 až 1812) zachránil život více než 40 lidem. Je ale možné, že je 
to smyšlená historka. Stejně jako ta, že bernardýni nosili během záchranných akcí na obojku soudky s rumem.
Často se spekuluje, co vlastně bylo obsahem těchto soudků: rum, červené víno, pálenka, ovocný mošt nebo jen
čaj? Musíme vás zklamat. Bernardýni totiž nikdy takové soudky nenosili. Vše si to vymyslel jeden švýcarský
povídkář. Pravdou je jen to, že podle této povídky si mnozí „umělci“ vydělávali tím, že obrázky s bernardý-
nem a jeho soudkem nejen malovali, ale také je s úspěchem prodávali turistům.
Za 250 let zachránili bernardýni 3 tisíce životů těm, kteří v horách zabloudili nebo byli zavaleni lavinou. Psí
útulek je v malé vesnici Bourg Sr. Pierre ve výšce 2 500 metrů. Kromě živých bernardýnů zde najdeme na 
každém kroku plyšové kopie, které slouží jako ukazatele směru k benzínovému čerpadlu, ke kioskům 
a restauracím.
Výtažky z jalovce povzbuzují ledviny a ulehčují odvod tekutin z těla, aniž by s nimi byly vyplavovány 
i životně důležité minerály.
Zní to téměř neuvěřitelně, ovšem ženy, které po požití alkoholu řídí automobil, nebo jiné motorové vozidlo,

zaviní méně dopravních nehod, než muži se stejným množstvím alkoholu 
v krvi. Je to dáno tím, že na rozdíl od žen vyvolává alkohol u mužů za 
volantem nejen potíže s postřehem a s reakcemi, ale povzbuzuje i jejich 
agresivitu a riskantní chování při řízení motorového vozidla.
Tyto poznatky publikoval americký vědec Dr. Jack Mendelson 
z Harvardské univerzity a v Evropě je otiskl list Tirolen Zugaszeitung.
Poznatek, že ženy snášejí alkohol za volantem lépe než muži, není ovšem
žádným návodem pro číšníky na to, že mohou beztrestně ženám řidičkám
prodávat alkoholické nápoje, když vědí že jejich automobil stojí přímo pod
oknem. Ovšem ani ženy nejsou imunní proti tomu, aby alkohol ovlivnil 
jejich postřeh a reakce. Především však mají ženy, všeobecně slabší játra
než muži, takže se jim může stát, že po vypití menšího množství alkoholu
mají v krvi stejnou koncentraci alkoholu jako muži, kteří vypili alkoholu
mnohem víc!
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