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Milí sousedé, máme tu podzim, čas úrody a sklizně, čas ptačího 
cestování do teplých krajin, čas barevného listí.  Zabarví se i listy Čtyřlístku, 
který vám opět nabídne servis informací o dění v naší obci, ale i spoustu 
zábavy a zajímavostí. 

 Určitě si přečtěte rozhovor s Mgr. Josefem Benešem. Vyrostl tady u nás 
v Pohledu, ale pak procestoval kus světa a rád se s námi o své zážitky podělil.  

Víte, že 2. října to bude už 5 let, kdy byla slavnostně otevřena Kaple 
svatých Andělů Strážných v Deblově? Před pár dny proběhlo u kapličky další 
krásné setkání. 

Připravili jsme si pro vás také oblíbené střípky z historie, veselé 
básničky, luštěnky pro děti i dospělé, soutěž a spousty zajímavostí                          
o korálech z polí. Že netušíte, o čem je řeč? Přece o bramborách. Tak ať se vám 
Čtyřlístek pěkně čte.  

Vaše zastupitelstvo 

 

 

 

  Obec Mladoňovice                               02/2021 
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AKCE 

BURZA KNIH, OBLEČENÍ A VŠEMOŽNÝCH ZBYTNOSTÍ 

Od soboty 16. října do pátku 22. října sběr v předsálí KD Pohled (v době 

provozu COOP Jednoty, příp. hospody).  

V sobotu 23. října a 30. října od 8:00 do 12:00 prodej v sálu KD v Pohledu.  

Za přinesené knihy a drobnosti Vám poděkujeme, za odnesenou knihu 
zaplatíte 5 Kč za kus, ostatní dobrovolně ☺. Zbylé knihy, oblečení a věci budou 
věnovány Diakonii Broumov.  
 
 

SETKÁNÍ SENIORŮ 
V neděli 31. října 2021 se od 15:00 
můžete těšit na tradiční setkání seniorů.                
O kulturní program se postará soubor 
Kvítko, který uvede obnovenou premiéru 
„Zvláštního případu pana rady“,                                       

a skvělá východočeská hasičská 
dechovka „Šeucovská Muzika“.  

Tu někteří z vás znají nejen 
z četných hudebních festivalů, ale 
také z pořadu České televize „Ta 
naše kapela“. O dopravě vás budeme informovat.  

 

Mikulášská besídka  
s překvapením,  
rozsvěcení stromečku a živý 
Betlém.   
Sobota 4. prosince od 14:00 
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Připravované akce obecní knihovny  
(na OÚ Mladoňovice) 

 
Ve čtvrtek 4. listopadu v 17:00 – S Kvítkem po hříšné Praze 
Vše neznámé o známých písničkách v zábavné přednášce Jarušky Ozorákové 
st. ve spolupráci se souborem Kvítko.  
 
 

Čtvrtek 25. listopadu od 17:00 - 
do 20:00 
Výroba adventních věnců v obecní 
knihovně s floristkou Hanou 
Kropáčkovou. Korpusy, chvojí či túje 
a ostatní přírodniny na výzdobu 
s sebou.  
 
 

 
 

 

Farní charita Chrudim od roku 1992 poskytuje sociální a 
zdravotní služby v Chrudimi a v okolních více než šedesáti 
obcích našeho regionu. 

Od 1. 2. 2021 poskytuje nově i domácí hospicovou 
péči. O tuto službu je značný zájem, neboť mnoho 
pacientů preferuje možnost strávit poslední etapu života ve 
svém domácím prostředí, obklopeni svými blízkými a 
rodinou. V naší oblasti doposud chyběl stabilní 

poskytovatel této terénní služby. 

Jelikož jde o terénní službu, poskytovanou přímo v domácím prostředí 
pacientů nepřetržitě sedm dní v týdnu, je nezbytnou pomůckou pro zajištění 
služby také osobní automobil s pohonem všech kol, určený pro dojezd i do 
odlehlých a v zimním období obtížněji dostupných oblastí. 

S ohledem na cenu automobilu nejsme schopni z vlastních prostředků 
zajistit jeho zakoupení. 

Prosíme, podořte nás na DONIO   Auta pro domácí hospicovou péči | 
Donio ,  www.donio.cz  (lupa = auta pro domácí hospicovou péči). 

Pro pacienty tak budeme k dispozici za jakéhokoliv počasí a v 
místech jako jsou menší obce a osady, kde službu rovněž 
poskytujeme. Děkujeme!!! 
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Počátky združstevňování v našich obcích 
V roce 1957 už většina zemědělců u nás chápala, že není jiného východiska než 
společná „družstevní cesta“. Byly zde ale obavy z neznámého, jak to vůbec 
v družstvu bude. A projevovala se také opatrnost venkovského člověka: „Co když 
to nevyjde? Kdo to první odnese? Ten, kdo první podepsal?“ A tak v zápise ze 
schůze konané 27. června 1957 se uvádí, že byl proveden pohovor s některými 
zemědělci ze Rtenína. Všichni se shodli, že podepíší, až podepíší ostatní. 

Nutnost založení JZD nejdříve pochopili zemědělci v Deblově, což dokládá zápis 
jednání rady MNV ze dne 20. srpna 1957, ve kterém se uvádí, že již všichni 
zemědělci podali přihlášky do JZD. Ustavující schůze bude 28. srpna 1957 
v místnosti pana Františka Chvojky. Po dohodě s přítomným zástupcem 
budoucího JZD Deblov navrhuje rada MNV do návrhové komise tyto členy JZD: 
Jana Chvojku ml., Josefa Hrbolku a Václava Soudka st.  

A tak nastávaly změny, které nemají v historii venkova obdoby. Měly potom rychlý 
spád. Svědčí o tom zápis z jednání rady MNV 5. září 1957: K tomu dni byla 
ustavena tří družstva: JZD Deblov, JZD Rtenín a JZD Mladoňovice. Rada MNV se 
usnáší projednávat činnost JZD pravidelně na svých schůzích a zajišťovat 
družstvům všemožnou pomoc všemi prostředky. Vzhledem k tomu, že se 
připravuje založení JZD také v Petříkovicích, stává se soukromý sektor již 
bezvýznamným. 

O rychlosti zakládání družstev v našich i okolních obcích svědčí i vzpomínka pana 
Františka Chvojky, který na tuto dobu vzpomíná takto: V roce padesát sedm. 

Předtím bylo družstev málo. Začalo to až v padesátým sedmým, to šla jedna vesnice 

za druhou. Jeden den Morašice, druhý den Janovice, třetí den Bližnovice 

(Zbyhněvice), čtvrtý den Mladoňovice, to šlo jedno za druhým. 

V Deblově bylo pět statků, které se tam datují od založení osady. Před druhou 
světovou válkou tam bylo také pět domkařů, kteří podělkovali na oněch statcích, 
neboť vlastní půdy měli málo. Avšak v době založení JZD tam byly jen dvě 
obydlené chaloupky, z nichž se přihlásili do JZD čtyři členové. Protože ve statcích 
byly nepočetné rodiny, zápasilo toto družstvo zejména zpočátku s nedostatkem 
pracovních sil.  

Do JZD bylo svedeno 10 koní, 31 krav, 19 kusů mladého hovězího dobytka a 43 
kusů vepřového. Na záhumenkách zůstalo 7 dojnic. 

Patronátním závodem se stal slatiňanský cukovar, který projevoval o družstvo 
značný zájem, a jeho zaměstnanci při špičkových pracích hodně pomáhali. 

V Mladoňovicích začínali společný život vesele – s muzikou. Na ustavující schůzi 
vyhrávala improvizovaná hudba. Do prvních let společného hospodaření ale 
neměli nijak skvělé vyhlídky. Velkým zatížením pro ně bylo, když měli převzít 30 
ha půdy od bývalých statků rodiny Sedlákových a Jarošových. Půda byla několik 
let špatně obdělávaná JZD Tuněchody. Po dohodě s pohledskými družstevníky 
převzali od nich část pozemků ležících směrem k Pohledu. Protože byla v letech 
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1958 – 59 dobrá úroda a poctivě se snažili všechny těžkosti překonat, docílili toho, 
že pracovní jednotka nebyla daleko od odměny v druhých JZD. 

Ustavující schůze JZD Petříkovice se konala 11. září 1957 u Chvojků. Byli 
zvoleni funkcionáři: Předseda Josef Šustr, agronom František Blažek, zootechnik 
Bohumil Paulus, účetní František Petržílek. Výměra činila 102 ha, z toho 80 ha 
orné půda. Svedeno bylo 76 kusů hovězího dobytka, z toho 38 krav, 13 koní, 9 
prasnic, 38 prasat. V petříkovském družstvu se dobře zapojili do nových poměrů. 
Snad že měli příznivější podmínky, dosáhli nejvyšších jednotek. Zavedli si také 
kontrolu užitkovosti drůbeže a nejlépe plnili dodávky mléka. 

Nejmenší výměru v naší obci mělo JZD Rtenín. Bylo to celkem 69,54 ha, z toho 
46,52 ha orné půdy. Předsedou a agronomem zároveň byl zvolen František 
Meduna ml., zootechnikem jeho otec František Meduna st., účetním Josef Vašek 
a skladníkem Antonín Novák. Do družstva bylo svedeno 22 krav, 24 kusů 
mladého hovězího dobytka, 4 prasnice, 22 prasat na výkrm a 5 koní. Ačkoliv jsou 
u Rtenína nejhorší klimatické podmínky, které často mohou za menší výnos 
obilovin, dosáhli zde v roce 1960 rekordního výnosu pšenice. Pomohlo jim také 
pěstování heřmánku, kterým větší plochu oseli. Velkou péči věnovali také 
živočišné výrobě. V roce 1960 postihlo zdejší družstevníky třikrát krupobití. Bylo 
to 26. května, 5. června a 28. srpna. Škoda však byla kryta pojištěním. Další části 
obce tak zle postiženy nebyly. 

V zápise z jednání rady MNV ze dne 28. září 1959 je uvedeno, že zemědělci 
z Mýtek vstupují do JZD Deblov. Pro založení vlastního družstva na Mýtkách 
nebyly podmínky. Jen paní Anna Pilařová se již dříve přihlásila do JZD Čejkovice. 

Na Lipině zatím dál hospodařili dva soukromí zemědělci – František Doucha a 
František Štěňha. Začátkem roku 1961 se František Doucha s manželkou 
připojili také do JZD, takže František Stěňha zůstal posledním soukromě 
hospodařícím rolníkem. Jeho hospodářství za rok 1962 vykazuje tuto bilanci: 
zemědělská půda 10,16 ha, 7 krav, 8 kusů mladého dobytka, 1 prasnice, 2 koně. 
Jen pro představu uvádím, jak přísná byla státní dodávka: 25 q žita, 20 q pšenice, 
10 q ječmene, 5 q řepy, 55 q brambor, 26 q jatečného skotu, 9 q vepřového, 6100 
l mléka, 4300 kusů vajec a na daních zaplatili 11 000 Kč a přesto měli mimo tyto 
uvedené dodávky osivo, sadbu a živobytí pro rodinu a své hospodářství. 

Na podzim roku 1957, po založení místních JZD, byl uspořádán pro družstevníky 
cyklus odborných přednášek. Pořadatelem byla osvětová beseda a přednášejícím 
Ing. František Vavřina. Vyučoval na Střední zemědělsko-technické škole 
v Chrudimi. Svým vzděláním a praktickými zkušenostmi pomáhal obětavě 
k rozvoji zvláště rostlinné výroby. Byl nesmírně obětavý. Z Chrudimi do 
Mladoňovic jezdíval na kole a pomáhal našim funkcionářům v praxi. Pro naše 
družstevníky organizoval také exkurze a zájezdy a dá se říct, že dík jemu poznali 
velkou část zajímavých míst v naší vlasti.   
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Z MLADOŇOVIC AŽ NA KONEC SVĚTA 
 
Rozhovor s Mgr. Josefem Benešem   

 
Dobrý den, Pepo, my už jsme v našem 
úvodníku zmínili, že jste vyrostl tady u 
nás v Pohledu. V kolika letech Vás 
začaly lákat   dálky?  

Josef: Touha objevovat daleké kraje 
plné exotických rostlin a zvířat mne 
pronásleduje už od útlého dětství, ale 
svou první opravdu exotickou cestu 
jsem uskutečnil až na vysoké škole, a 
to do Indonésie. Není divu, jsem 
biolog a Indonésie, zejména ta 
ostrovní, je pro přírodovědce rájem.  

Není to objevování dalekých krajů dané 
i tím, že je u nás tak krásný výhled a že 
člověk má chuť podívat se až za obzor?  

Josef: U nás je sice hezký výhled, ale 
právě pohled na uniformní 
zemědělskou krajinu s minimem 
druhové rozmanitosti, která na 
našem území bohužel převládá, je 
tím motorem, který mne žene za 

poznáním člověkem nedotčené přírody v její původní kráse.  

Už jste zmínil Indonésii a o té si spolu budeme povídat někdy příště. Ale od 
Vaší maminky Vilmy víme, že jste mimo jiné procestoval i Peru a Bolívii.  
Že jste byl mezi skutečnými Indiány. Jak na ta setkání vzpomínáte?  

Josef: Na setkání s Indiány 
vzpomínám často a rád. V 
Amazonii samozřejmě žije i dnes 
spousta indiánských kmenů, 
které se s civilizovaným člověkem 
doposud nesetkaly. K takovým 
Indiánům jsem se bohužel 
nedostal. Nicméně setkání s 
původními obyvateli (ačkoliv už 
na první pohled jako Indiáni 
nevypadají) bylo neméně 
vzrušující a poučné, neboť i tito 

částečně domestikovaní lidé žijí v mnohých aspektech stále tradičním 
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způsobem života, který je od toho našeho tak odlišný.  
 

A je nějaké netradiční jídlo, které jste u Indiánů ochutnal?   

Josef: Ano, například jeden z národních 
Peruánských pokrmů zvaný Ceviche [Sevíče], 
což je syrové rybí maso marinované několik 
hodin v citronové šťávě s nejrůznějším 
kořením a bylinkami, včetně čili. Podává se s 
čerstvou nakrájenou zeleninou (rajčata, 
paprika, cibule,...), vařenou kukuřicí, 
smaženým banánem a praženou a solenou 
kukuřicí (Canchita) [Kančíta]. Bylo to skvělé!  
 

A co proslulá bolivijská koka?  
 

Josef: My jsme se s kokou setkávali zejména v 
peruánských Andách. Koka je ve vysokých 
nadmořských polohách denní samozřejmostí, 

dá se koupit normálně na ulici v podobě malých sáčků naplněných 
natrhanými čerstvými nebo sušenými listy koky. Buď se listy žvýkají 
nebo se z nich dělá velice chutný čaj. Obojí pomáhá překonat 
vysokohorskou nemoc, která nás Středoevropany postihne v Andách 
velmi snadno. Ani já jsem nebyl výjimkou:-).  Pár šálků čaje z koky a bylo 
po problému. Samozřejmě koka se pije anebo žvýká prakticky neustále, 
jinak by se příznaky vysokohorské nemoci opět vrátily, a to není věru 
žádný med.  

Mnohé z nás by lákal amazonský prales, doputoval jste až tam a jaké máte                 
z pralesa zážitky?  
 

Josef: Samozřejmě že 
jsme doputovali i do 
deštného nížinného 
pralesa Amazonské 
pánve. Zážitky z tohoto 
prostředí jsou velmi 
pestré. První, na co si 
vzpomínám, je 
samozřejmě vlhký a 
horký vzduch doslova 
jako v prádelně, a na 
nespočet bodavého a 
kousavého hmyzu. To 
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ale velice rychle přestanete vnímat a zcela Vás pohltí ta nádhera všude 
kolem. Neskutečně krásná zeleň osídlená nepřeberným množstvím 
živočichů. Těžko se to slovy popisuje. Jedno je ale jisté, když tam tak 
stojíte pod korunami pralesních velikánů, cítíte obrovskou pokoru a úctu 
k matce Přírodě.  

Připomněl Vám prales v něčem lesy v Mladoňovicích?  

Josef: To ani ne, ale nedokážu se ubránit představě, ve které jsou kolem 
Mladoňovic lesy smíšené, takové, které zde bývaly ještě v relativně 
nedávné minulosti. Bohaté na rostlinné i živočišné druhy, namísto těch 
jednotvárných a pustých smrkových monokultur, jež známe z dnešní 
doby. I u nás totiž bývaly pralesy (nikoliv deštné, i když ty také, ale to je 
přeci jen jiná epocha), které bývaly do značné míry obdobou těch 
tropických.  

A co Machu Picchu, jezero Titicaca, Copacabana a incké památky? Viděl jste  
je?   

Josef: Ano. Právě při čtyřdenním pochodu pohořím And po takzvané 
posvátné stezce Inků, která vede přímo do Machu Picchu. V průběhu 
cesty jsme viděli nesčetné architektonické skvosty incké kultury, ale 
také horský mlžný les, což je jedno z biologicky nejbohatších prostředí 
vůbec. Ani jezero Titicaca jsme nemohli vynechat, přece jen je to největší 
sladkovodní jezero Jižní Ameriky ležící v nadmořské výšce 3812 m.  
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Říká se, že polovina bolivijského obyvatelstva nemá žádný přístup k čisté  
vodě a že více než dvě třetiny tamních lidí žijí pod hranicí chudoby.  
Vás prý v Bolívii okradli?  

Josef: Ano, Bolivijci skutečně nemají na růžích ustláno. Je to dáno 
především drsnými přírodními podmínkami, které zde panují. Velkou 
část země zaujímá pro člověka nehostinná poušť, která se ještě navíc 
rozprostírá v náhorních plošinách And, tzv. Altiplanos. Když k tomu ještě 
přidáme mentalitu zdejších lidí, kteří práci rozhodně nevymysleli, 
nezbývá než těžit z turismu. Jenže většina turistů jsou nemovití lidé, ale 
i to málo, co mají, je pro Bolivijce obrovské jmění, a tak není divu, že zde 
kriminalita jen kvete. Ani my jsme tomu neunikli a předposlední den naší 
cesty jsme byli okradeni o zbytek peněz, cestovní dokumenty a 
fotovýbavu včetně většiny fotografií.  

Neodradil Vás takový zážitek od dalšího cestování?  

Josef: Samozřejmě, že ne. I s těmito eventualitami musí cestovatel 
počítat. Nakonec takové okradení sice cestu na čas zkomplikuje, ale 
dokud nejde o život, nejde…  

Pepo, moc Vám přejeme, ať se Vám všechny další cesty vydaří a ať se 
vždycky vrátíte šťastně domů.  
 

 
Užité fotografie: archiv Mgr. Josefa Beneše  
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Ten brambor, ta brambora 
Připravila: Jaroslava Ozoráková st. 

 
Obojí je správně. Ale možná 
bramborám říkáte okrošky, 
grule, žampáky, zemská 
jablka, kobzole, kartofle 
nebo erteple.  To všechno 
jsou brambory. Po staletí 
součást lidské i zvířecí 
potravy. 

 Všichni víme, odkud 
pocházejí. Jejich původ vtipně 

okomentoval český botanik a buditel Jan Svatopluk Presl: Brambory jsou 
"největší užitek, který mělo lidstvo z objevení Ameriky."  

Mnohé se o nich dozvíte z knihy Malé dějiny brambor. Napsal ji výtečný 
historik a spisovatel František Kutnar.                                                             
 

Brambory byly nejdříve pěstovány v horských oblastech Jižní Ameriky. 
Inkové u této plodiny rozeznávali velké množství odrůd už před staletími. Dnes 
je v Genetické bance Mezinárodního centra brambory v hlavním městě Peru, 
tedy v Limě, uloženo více než 5 000 vzorků bramborových odrůd, využívaných 
vědci a zemědělci z celého světa.  

Obecně Inkové brambory 
nazývají papa či papas. Vaří z nich 
polévku,  pečou chléb, brambory 
suší i mrazí. Zajímavý způsob jejich 
konzervace se nazývá „chunyo“. 
K jeho přípravě je nutné nechat 
brambory promrznout, pak 
namočit ve vodě, následně vodu 
vytlačit šlapáním bosýma nohama, 
a pak celý výrobek usušit na slunci. 
Takto upravené brambory mají 
mnohaletou trvanlivost. K další přípravě se ale musí znovu namáčet. 

Brambory měly a mají pro Inky takový význam, že podobu hlíz dali                            
i kultovním nádobám. K zvláštnímu obřadu určenému dívkám se používá 
odrůda „yuraq llumchuy waqachi“, vyhlížející, jako by někdo slepil k sobě 
maličké brambůrky.  Dívka se může vdát jen tehdy, dokáže-li tuto bramboru 
oloupat.                           
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 Do Evropy byly 
brambory spolu s rajskými 
jablky a slunečnicemi 
dovezeny v 16. století. Není 
zcela jisté, v které zemi se 
objevily poprvé. Španělsko? 
Anglie? Irsko? Svoje významné 
putování začaly brambory 
v botanických zahradách a 
klášterech na stolech šlechticů.  
 

U nás se nejspíš poprvé objevily roku 1632 na hostině pořádané Vilémem 
Slavatou v Jindřichově Hradci. Zmíněný pán je prý dostal jako pozornost 
darem od jindřichohradeckých františkánů. Zpočátku ale řada Evropanů 
nevěděla, co si s bramborami počít. Dámy nosily jejich nádherné květy ve 
vlasech. Kuchaři zkoušeli zelené bobule plodů smažit a sypat cukrem a 
skořicí. Avšak stačilo pochopit, že to pravé pochutnání se ukrývá 
v podzemních hlízách.  

Jakmile se brambory rozšířily, uchránily celé země od hladomoru. 
A také od kurdějí. Brambory jsou velmi bohatým zdrojem vitamínů a minerálů, 
ale i krmivem pro zvířata a surovinou pro průmyslovou výrobu škrobu a lihu. 
Pro potřeby kuchyně se brambory dělí podle varných typů.  

Celou rodinu by asi nakrmila největší vypěstovaná brambora. Její 
míry a váhy byly úžasné - délka 25 cm, průměr více než 70 cm. 

Velmi důležité místo ve vědě týkající se této plodiny má Výzkumný ústav 
bramborářský v Havlíčkově Brodě. Jeho činnost je velmi obsáhlá. Jsou zde 
dlouhodobě shromažďovány, uchovávány a zpracovávány genetické zdroje 
bramboru. Právě tady byla například vyšlechtěna modrofialová odrůda Val 
Blue. Její anthokyanová barviva se vyznačují antioxidační aktivitou, což je 
dnes velmi žádaná vlastnost.  

Brambory dokázaly vyhrát válku.  
Za vlády Marie Terezie 

a Josefa II., ke konci 
osmnáctého století, stáli 
proti sobě v Podkrkonoší 
vojáci rakouské a pruské 
armády. Všichni byli úplně 
vyčerpaní a především 
hladoví. A tak nebojovali. 
Pokoušeli se zahnat hlad 
nezralými švestkami. Ale 
hlavně se vrhli na bramborová pole u Mnichova Hradiště a Vrchlabí  a 
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brambory zoufale zhltali. Proto se té válce říká bramborová. Vítězem byly 
brambory! 

Války jsou to nejhorší, co si mohou lidé navzájem způsobit! Přesto i v tak 
krutých dobách hledají alespoň pár minut, pár okamžiků ulehčení. Za první 
světové války bylo prostředníkem mezi válkou a mírem také bramborové 
divadlo. Hrál je například První československý střelecký prapor záložní                         
v Bobrujsku v Rusku. Jiné prameny připomínají loutkové divadlo v zákopech 
na obou znepřátelených stranách, pro výrobu loutek posloužily nejen 
brambory, ale i dřevo či korespondenční lístky. Hrdiny vlasteneckých kusů 
bývali Karel IV., Jan Žižka a další osobnosti našich dějin.  

Brambory jsou 
nejen lidskou potravou, 
ale i krmivem pro zvířata 
a surovinou pro 
průmyslovou výrobu 
škrobu a lihu. Třebaže se 
od druhé poloviny 19. 
století začaly české půdy 
dělit na bramborářské a 
řepařské oblasti, brambory 
mají pro lidskou výživu neměnné a nezastupitelné místo. 

V dobách hladu a celkové bídy se příčinou značných nepokojů stávalo 
průmyslové využití brambor. Zvláště zpracování na líh hladovějící obyvatele 
nesmírně pobouřilo a přivedlo až k nezákonnému jednání. Například na 
Novém Městě v Chrudimi se v roce 1854 shromáždilo na 500 až 600 
obyvatel, ponejvíce nádeníků a tovaryšů, aby rozebrali brambory ze čtyř 
povozů odvážených z Chrudimi do lihovaru. Takových přepadů bylo 
v zemi mnohem více, zasahovali četníci.  

Brambory mají také mnohé škůdce. 
Jeden z nich je „americký“ nebo 
„collooradský brouk“, 
mandelinka bramborová.  
V Severní Americe k jejímu objevení 
(1811), popisu (1824) a rozšíření 
(1859) stačilo vlastně jen půl století.     

Raději se zabývejme 
veselejším bramborovým tématem. 
Jaká bramborová jídla vás 
napadají? Brambory na loupačku 

neboli v mundúru, pečené, šťouchané, kaše, přesbidlo neboli uhlířina, 
peciválky, škubánky čili trpalky, kostrbáče, chlupaté knedlíky – tolik 
dobrot! 
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A co bramborové lupínky neboli chipsy? Údajně poprvé je udělal 
výtečný americký kuchař George Speck, známý též jako George Crum, v roce 
1853. A proč? Jeden z jeho hostů měl příliš mlsný jazyk a dovolil si vznést 
stížnost na Crumovy smažené brambory. Kuchař mu proto usmažil jen 
tenoučké bramborové plátečky a pořádně je přesolil. Zákazník si ale velice 
pochutnal. Nové jídlo bylo na světě. Sice se prý recepty na tenhle trošku 
nezdravý pamlsek objevily už dříve, ale George Speck – či Crum – je obecně 
považován za jejich vynálezce.    

Dalším oblíbeným 
pamlskem jsou hranolky. 
Asi nelze přesně určit,  
v které zemi se objevily 
poprvé. O prvenství se pře 
hlavně Belgie a Francie. Ale 
v Belgii prý tyto kousky 
brambor smažené na pánvi 
dokázaly v třeskuté zimě 
nahradit pokrm z malých 
rybek. Hranolky se pak 
staly belgickým národním 

jídlem. Smaží se nadvakrát a jsou prodávány v kornoutu.  Belgičané jim 
prokazují takovou úctu, že pro ně ve městě 
Bruggy mají i první světové muzeum hranolků. 

Brambory jsou ale také námětem pro 
nejrůznější umělecká díla, zvláště ve 
výtvarném umění.  

A ještě jedna poznámka - slupky ze 
syrových brambor se prý mají při topení 
přidávat do kotle, komín pak tolik 
nedehtuje. 

Dětem pro jejich výtvarnou činnost 
skvěle poslouží bramborová tiskátka.  

A co dělat, pokud vás někdo pošle do 
BRAMBOR? Jeďte. Obec Brambory je ve 
Středočeském kraji, v okrese Kutná Hora. 
Pobuďte v hospodě Pod Vedralkou. Kdo může 
říci, že si skvěle poseděl v BRAMBORÁCH? 
 

Zdroj fotografií: Google 
 

SOUTĚŽ o balíček dobrot: Kolik tzv. „drůbežáren, které již neslouží svému 
účelu, stále ještě stojí v našich obcích? 
Odpovědi zasílejte na e-mail: obec.mladonovice@tiscali.cz 
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Podzimní kvíz  
1.Chrudimská, původní název Vaňkova – o jaký ovocný strom 
jde?  Plody jsou tmavomodré, ojíněné, výborné v čerstvém stavu i 
zpracované, například na povidla. 

a) jeřáb                    b)  raná švestka                  c)  pozdní třešeň 
 

2.Kadlátka (karlátka) mají název podle Karla IV., který u nás zavedl 
jejich pěstování.  O jaké plody se jedná? 

a)  velmi malá jablíčka           b)  zelená rajčata                 c)  švestky 

 

3. Jeřáb je    a)  strom           b)  pták             c)  stroj  

 

4. Granátové jablko (plod marhaníku granátového)  je 

a)  lusk                       b)  bobule                   c)    peckovice   

 

5. Koňský kaštan je   a)  ježkovník hnědý   b)  ježkovník skvrnitý                    

                                    c)   jírovec maďal  

 

6. Ježkovník je   a)  podzemní příbytek pro ježka         b)  cukroví                         

                            c)  guláš pro ježky   

 

7. K čemu slouží čert? 

a)  k vyorávání brambor   b)  k česání zvlášť rozcuchaných vlasů   

c)  ke strašení dětí 

 

8. Topinambur se pěstuje kvůli hlízám. Je to   
a)  kukuřice    b)  slunečnice             c)  obilí   

 

9. Solanka  je    a)  ptáček podobný sýkorce         b)  hrušeň                                  

                          c)  druh vosy, která má ráda sůl 

 

10. Stěhovaví ptáci     a)  zpívají lidem při stěhování                                                           
                                     b)  pomáhají v práci firmám stěhujícím nábytek   
                                     c)  na zimu odlétají do teplých krajů 
 

1 – b,  2 – c,  3 – a,  b, c, 4 – b,  5 – c,  6 – a,  7 – a, c,   8 – b, 9 – b,    10 - c 
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Připravila Jaruška Ozoráková ml.  
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Podzimní veršohrátky Jendy Ozoráka 
 

Nezapomeň! 
Jedno staré moudro říká: 

Na podzim zvi kominíka! 

 Nosí štěstí do domu! 

A ohnivou pohromu 

odvrátí od Anči, Bětky, 

když na komín 

vezme štětky! 

 

Na svatého Františka 

Na svatého Františka 

zabouchla se nám liška 

do hafana z naší vísky. 

Jejich vztah je vážně blízký, 

a to hodně, hodně moc. 

Láskyplnou měli noc. 

Jsem z toho fakt dojatý, 

vidím pelech s mláďaty. 

 

 

Dušičková 
 

V listopadu na Dušičky 

zapalují lidé svíčky. 

A někdy se z hrobu hloubky 

ozve: „Lidi, já chci doubky - 

odborně též chryzantémy, 

s nimi vesele je mi. 

 

Lásky v době podzimní 
 

Když se nám zvěř páří, 

na léto jde stáří. 

Podzim přebírá si vládu 

a čas spěje k listopadu. 

 

Hubertova jízda 
 

Hubertova jízda koňská, 

ta letošní, jak ta loňská 

jistě bude zase skvost. 

Jezdců snad tam bude dost. 

A ten první s ocasem 

vrátí se snad v zdraví sem. 

 

 

Vlčí mák 

 
Den válečných veteránů 

slaví ti, co nejsou v Pánu, 

na svatého Martina. 

Krásně smutně prolíná 

se bílý sníh a s ním tak 

sytě rudý vlčí mák… 

 

Na svatého Martina 
 

Na svatého Martina 

pokryla se krajina 

bílým sněhem z nebe. 

Aj! Aj! To to zebe! 

 

Tak si skryjme rouškou líce, 

ručky strčme v rukavice 

a užijme mrazu, ledu! 

Líp už to říct nedovedu. 

 

Na svatou Kateřinu 

 
Když jsi muž či žena činu, 

tak na svatou Kateřinu 

užiješ si vážně dosti 

předadventní veselosti! 

 

 
Na Čtyřlístku spolupracovali: Jarča Ozoráková, Jenda Ozorák, Jaruška 

Ozoráková, Jana Ozoráková, Ivana Blehová, Josef Beneš m., Tonda Opletal,  
Petra Petrová a František Tuček 


