
● Eck, Johann, 1486-1543: Ježíšův křest ●

Březen 2012
Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj

život jako výkupné za mnohé. Marek 10,45



Milé sestry, milí bratři, milí přátelé.
Letošní postní období mi při příležitosti křtu nabídlo krásnou možnost opako-
vaných zamyšlení nad tím, co pro nás znamená evangelium. Vždyť hned ve 2. ne-
děli postní byl pokřtěn malý Toník a na Boží hod velikonoční bude pokřtěn Josef
Šlerka. A tak jsem směl promýšlel smysl křtu ať už pro malé dítě nebo pro do-
spělého. A chci vás všechny pozvat do toho zázraku také.

Ono to totiž není jen tak. My do toho promýšlení vstupujeme každý se svými
zkušenostmi, každý se svým životním postojem, každý se svým hledáním místa
v životě. A není to vždy snadné. Pocit určité bezmoci vzhledem k událostem v ži-
votě společnosti i v životě osobním má každý z nás a čeká bezesporu i naše děti.
Vidíme a uvidíme kolem sebe pokusy najít svoji identitu, své místo v životě.

Už Jan Křtitel vstoupil do tohoto našeho hledání s ujištěním, že je i pro nás
možné otevřít budoucnost života. Že existuje cesta, kterou hledáme. A že je tu
cesta pokání, na jejímž konci je odpuštění hříchů. Že tato možnost není iluzí, ale
co iluzí je, je hledat cestu jiným způsobem a vyhlížet jiný cíl jako řešení.

Ježíš do tohoto Janova ujištění vstupuje a naplňuje jej životem. Cílem už není
odpuštění hříchů, narovnání vztahu s Bohem, s lidmi, se svým životem. Jan
Roskovec to krásně vyjádřil slovy: „Názorně bychom mohli povědět, že křesťan-
ský křest už není jen kající vykročení Bohu vstříc, nýbrž přímo vklouznutím do
Jeho náruče, která je v Kristu otevřena.“ (TR 1998/1 str. 39) A právě díky kon-
krétním křtům v našem sboru se mi naplňují tato slova obsahem. Všechno to, po
čem toužíme a co hledáme a co před našima očima otevírá slovo evangelia a če-
ho je křest znamením. Svědectví o Ježíši z Nazareta, který byl ukřižován a vzkří-
šen. To je ústřední událost, která všechno změnila a mění. To je událost Veliko-
noc. A křest nás odkazuje k tomuto centru. Vždyť jsme byli pokřtěni v Krista,
v Jeho jméno. Můžeme říci s apoštolem Pavlem, že jsme Krista oblékli. V něm se
před námi otevírá život. A k tomu odkazuje křest.

Všimněme si, k čemu nás naše úvahy o křtu dovedli. Ke zřetelnému svědectví,
že Vzkříšený, Kristus, je nám přítomen. Že jsme Duchem svatým povzbuzováni
k víře, že to není iluze, ale že se skutečně smíme spolehnout na to, co pro nás náš
nebeský otec v Ježíši Kristu učinil. K víře, že je nám Ježíš Kristus přítomen.
A všechno ostatní – všechno ostatní můžeme řešit s touto jistotou. A k této jisto-
tě vést naše děti.

Jsem vděčný, že se smím stále znovu setkávat se svědectvím křtu. A jsem vděč-
ný za to, že se s tímto svědectví smíme setkávat spolu s vámi v našem sborovém
společenství.

Jiří Ort
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Zápis 
ze schůze staršovstva dne 9. 2. 2012

VARHANY
Roman Horný přišel podrobněji vysvětlit, jaké jsou možnosti nákupu nových varhan.  

FINANČNÍ ZPRÁVA – 
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ A NÁVRH ROZPOČTU

Věra  Adamcová předložila výsledky hospodaření za rok 2011 a návrh rozpočtu
na rok 2012. Proběhla velká diskuse o výhledu hospodaření sboru.
V tuto chvíli máme naspořeno 500 000 Kč, z toho 200 000 Kč bude stát rekon-
strukce sborového bytu. Ve chvíli, kdy nebudeme moci spoléhat na příjmy z by-
tu (bude v něm bydlet nový farář), bude činit čistá roční ztráta sboru 50 000 Kč.
Teoreticky bychom tedy za šest let byli bez úspor, na nule. 
Ort: nejdřív je třeba si vyříkat, jaký je smysl sboru a církve. Co chceme a co na-
bízíme. Třeba se pak zvýší finanční obětavost. Návrh rozpočtu schválen 8-0-0.

HLEDÁNÍ NOVÉHO FARÁŘE
Ondřej Macek odmítl, Tomáš Matějovský je stále ještě možný – uděláme výpravu do Jab-
lonce nad Nisou. Hledání kazatele se budeme dál věnovat po sborovém shromáždění.

RŮZNÉ
• Katakomby: otázka, zda tisknout nebo mailovat. Zřejmě budeme tisknout i na-

dále, měli bychom ale nabízet pro eventuální zájemce i elektronickou verzi
(úspora na poštovném).

• Výměna filtrační jednotky.
• Je třeba pokračovat ve sbírce na židle – stále ji připomínat.
• Bylo by vhodné začít zamykat kancelář a nějak vyřešit úložné prostory – zatím

se vše dává do kanceláře. Diskuse o inovaci haly.           Zapsal: Tomáš Hrubý

Zápis 
z mimořádné schůze staršovstva dne 9. 2. 2012

Mimořádné staršovstvo svolané za účelem přípravy programu na sborové shro-
máždění 26. 2. 2012.

Návrh na svolání mimořádného staršovstva k tématu hledání nového faráře
Do příštího staršovstva bychom se měli pokusit si zformulovat, jaké vlastnosti
má námi hledaný farář mít. Nabídneme při sborovém shromáždění všem účast
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na mimořádném staršovstvu s tématem hledání faráře (proběhne 22. 3.). Do-
mluvili jsme se, že faráře budeme hledat i pomocí inzerátu v evangelickém tisku.

Hospodářská situace sboru, komunikace staršovstva navenek, předchozí
schůzka Jiřího Orta a Tomáše Vokatého se sponzorem, úpravy v modlitebně
a) nebudeme zhodnocovat cizí majetek = zamítáme velké zateplovací investice,

spolu s elektřinou pro sporák zavedeme do kuchyňky přímotop.
b) výměna koberců – eventuálně nové řešení podlah ve sborových místnostech,

ještě se domluví, co kde přesně bude
c) nákup nových varhan – ano či ne?
b) a c) navrhneme sborovému shromáždění ve dvou otázkách, zdůrazníme, že je
přislíben významný dar a na zbytek je třeba vypsat archovou sbírku. Otázka bu-
de, zda chce sborové shromáždění tyto sbírky vypsat. K varhanám bude navíc
výklad, protože loňské sborové shromáždění zadalo staršovstvu úkol se eventu-
alitou nákupu nových varhan zabývat.
Problémem bezbariérového přístupu do sborových prostor se budeme nadále
zabývat, vhodné řešení zatím nemáme, vše, o čem je možné uvažovat, je nutné
provést v součinnosti s majitelem objektu.

Zvýšení příbytečného Ortovům na 102 000 Kč ročně
Schváleno 11-0-0

Náhradníci do staršovstva
Tomáš Jelínek odmítl, Eva Gembalová a Míša Otterová se dosud rozmýšlejí.
Další možní kandidáti: Jitka Černošová – zeptá se Lucie K. Bára Masopustová.
(Budou osloveny jen v případě, že obě předchozí kandidátky odmítnou.)

Finanční výhled sboru do budoucna
Připraví Tomáš Vokatý: názorný graf zachycující možné budoucnosti vývoje
sborových financí. Apel/prosba na každoroční pětiprocentní zvyšování salárů
všemi salárníky – řešení finanční situace.

Různé
4. března bude pokřtěn Toník Míka. Jeho rodiče Martina a Kryštof Míkovi chtě-
jí vstoupit do našeho sboru.                                                         Zapsal: Tomáš Hrubý
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Výroční sborové shromáždění 2012
Příloha sborového dopisu

Na 26.2.2012 bylo svoláno výroční sborové shromáždění našeho sboru. Veš-
keré informace k němu najdete v příloze sborového dopisu, kterou si můžete vy-
zvednout ve sboru nebo se na ni podívat na internetu na sborových stránkách. 

http://vrsovice.evangnet.cz/dopis/sborove_shromazdeni.pdf
Přílohu neposíláme poštou, protože by se příliš navýšilo poštovné.                 JO

Saláry a sbírky v našem sboru v roce 2011
Opět se ohlížíme za minulým rokem a to pokud se jedná o příjmy v našem sbo-

ru. Podrobnou zprávu o hospodaření sboru v r. 2011 vyslechli ti, kteří byli na vý-
ročním shromáždění 26. února t.r.

Nejdůležitějším příjmem sboru je salár – to je dar sboru (církvi), který má dle
svých finančních možností složit každý řádný člen sboru (výdělečně činný a dů-
chodci). V r. 2011 obdržel náš sbor od svých členů na salárech 295.000,- Kč od
82 plátců. Bylo to o 15.350,- Kč více než v r. 2010 od 76 členů. Je třeba si všim-
nout, že 31 plátců salár zvýšilo, 42 platilo stejně a 9 salár snížilo. Všimněme si,
jaká je skladba salárů. 16 plátců platilo od 100–800,- Kč, 52 jich platilo do
1000–5000,- Kč a 14 plátců více než 5.000,- Kč v celkové částce 153.000,- Kč.
Poděkování patří všem, i těm, co předávají nízké částky, s přáním, aby se jejich
finanční situace zlepšila a mohli svůj salár zvýšit. Za připomínku ještě stojí, že
salár platí 38 důchodců v celkové částce 87.550,- Kč.

Podíváme-li se na celkovou obětavost členů sboru, kdy mimo salár jsou zde
sbírky při shromážděních na potřeby sboru a vyhlášené celocírkevní sbírky
 (Dia konie, bohoslovci, Jubilejní toleranční dar, tisk aj.) včetně každoroční sbír-
ky pro Jeronymovu jednotu (pomoc sborům při opravách kostelů, far, varhan
aj.), pak je to 434.000,- Kč. Je to o něco méně než v r. 2010, ale to je tím, že v mi-
nulém roce byla velká sbírka na Haiti a povodně (55.000,- Kč).

Je třeba opět, jako každý rok, připomenout důležitost placení saláru a jeho
postupné zvyšování (připomínám, že kupř. v r. 1998 platilo 117 salárníků je-
nom 177.770 Kč). Provozní náklady stoupají jak ve sboru, tak i v domácnos-
tech, ale na náš sbor (a církev vůbec) nesmíme zapomínat, chceme-li, aby nám
v něm bylo dobře.

Uvádím pro pořádek, že salár můžete platit při návštěvě shromáždění hotově (i
ve splátkách) nebo přes banku. Náš účet je 0280963329/0800, variabilní symbol
je 10 (u Jer. jednoty 20, u předplatného časopisů 30) a k tomu vaše osobní číslo,
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které je uvedeno na adrese sborového dopisu. Někteří z Vás platí pravidelně mě-
síčně částky ze svého účtu u banky, což je jistě rozumné, protože si vydání roz-
kládáte do celého roku. Těm, kteří platí složenkou, ji přikládám.

V závěru ještě připomínám pravidelnou sbírku na Jeronymovu jednotu, kde
žel naše sbírky klesají. V r. 2011 to bylo 21.880,- Kč pouze od 35 plátců, což je
dosti smutné. Jakmile obdržíme propagační letáčky, připojíme je do sborového
dopisu. Můžete platit hotově na sběrací listinu při shromážděních nebo složen-
kou. Sbírka je do konce května. Emil Veber

Než…
Alois Volkman
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Než kohout dvakrát zakokrhá
třikrát mě zapřeš.

To je malá násobilka
našich velkých zrad.

Před námi si není jista
ani vlastní tvář.

„Zapři sebe sám…“
Jsme hluší. Kapounovatíme.

…

Od provolání Hosana
k volání ukřižuj
vede cesta
mé zateisované generace.

Sípavé volání o pomoc
zaniká v té vřavě.

Ilu
st

ra
ce

:I
va

n
St

ei
ge

r



Jak žije Středisko pro zrakově postižené?
Sborové shromáždění pověřilo staršovstvo k vypsání účelové archové sbírky pro čin-
nost Střediska Diakonie ČCE pro zrakově postižené. Poprosili jsme sestru Janu Čer-
veňákovou o bližší informace o středisku, které se dlouhodobě snažíme podporovat.

Středisko žije…
… i když trochu jinak než dřív. Z rozhodnutí vedení Diakonie ČCE přestalo být to-

tiž Středisko po 18 letech samostatným subjektem a od 1.1. 2011 se stalo součástí
většího celku, nově vzniklého Střediska celostátních programů a služeb. Nové stře-
disko zahrnuje celkem 4 zařízení a jeho vedením byla pověřena paní ředitelka
ing. Eva Grollová. Pro nás to znamená především změnu v oblasti administrativní
a také určité navýšení rozpočtu o položky společné celému velkému středisku. Jaká
jiná pozitiva či negativa přinese tato změna v budoucnu, teprve poznáme.

Středisko žije…
… to je snad dobrá zpráva pro ty, kteří služby Střediska využívají. V současné

době je to asi 200 zájemců, většinou středního a staršího věku. Všechny služby
Střediska zůstaly i po administrativní změně zachovány, jsou poskytovány pra-
videlně a v plném rozsahu. V minulém roce jsme se soustředili na intenzivnější
rozšiřování fondu zvukové knihovny. Myslím, že svůj cíl jsme v zásadě splnili,
i když tempu některých čtenářů stále nestačíme. O řadu titulů jsme navýšili i se-
znam elektronické (digitální) knihovny. Zde patří velký dík zvláště některým vy-
davatelstvím, která jsou ochotna nám texty jimi vydávané literatury poskytnout.

Novinkou v naší nabídce je zvuková podoba Českého bratra, kterého stejně jako
ostatní zvukovou literaturu nabízíme buď na kazetách nebo na CD ve formátu MP3.

Středisko žije…
…to je jistě zajímavá nabídka pro všechny ty, kteří mají problémy s četbou běž-

ného tisku. A protože jsme přesvědčeni o tom, že takoví lidé existují a o našich
službách nevědí, snažíme se informovat letáčky, vývěskami, někdy články
v křesťanských časopisech. Ověřili jsme si však, že nejdůležitější jsou nabídky
od člověka k člověku. A proto chceme vyzvat i Vás: nemáte ve svém okolí něko-
ho, komu by služby našeho Střediska mohly být k užitku?

Každému zájemci poskytneme podrobnou nabídku, seznamy literatury i in-
formace o průběhu služby.

Středisko žije…
…jak dlouho bude tato informace ještě platná? Pokud by záleželo na nás, tak stá-

le. Protože jsme přesvědčeni o tom, že služby Střediska jsou důležité a potřebné. Je
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však řada dobrých a potřebných zařízení, především neziskových organizací, kte-
ré zanikly, protože chyběly finance na jejich činnost. A ani pro nás není v této chví-
li finanční situace růžová. Především proto, že nám pro letošní rok nebyla přiděle-
na žádná dotace z MPSV. Nějaké finance sice ještě máme a budeme samozřejmě
psát další žádosti, ale upřímně, z lidského pohledu si velké naděje neděláme. Tak-
že: jak dlouho ještě?

Středisko žije…
…zatím však tato informace platná je. A my děláme plány do budoucna. Na-

příklad opět připravujeme 2 týdny letních rekreačně-turistických pobytů na Šu-
mavě. Na pobytech rozhodně nejde o to ušlapat co nejvíce kilometrů. Jde o to být
v hezké přírodě, být spolu, mít čas na sebe i na Boží slovo. A tak věříme, že i le-
tos budeme moci společně prožít hezký čas. A pokud by se snad chtěl někdo při-
dat, ať již jako účastník (se zrakovým postižením) nebo průvodce, bude vítán.

Jana Červeňáková, vedoucí střediska
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Co je vlastně to Bělorusko?
Na únorovém setkání seniorů byl hostem Jan Škrob, který nám tak trochu otevřel
oči pro pohled na Bělorusko. S potěšním vám nabízím něco málo z Honzova poví-
dání. JO

Bělorusové jsou národ s pohnutou historií. Od 13. století bylo dnešní Bělorusko
součástí Velkolitevského knížectví a předchůdkyně moderní běloruštiny úředním
jazykem tohoto státu, který se v průběhu staletí transformoval v Polsko-litevskou
unii. Až v 18. století se po trojím dělení Polska připadá větší část Běloruska Rus-
kému impériu a dochází k výraznému potlačování běloruské kultury. Běloruská
národní republika, jež vznikla v roce 1918 a měla znamenat pro Bělorusy nezávis-
lost, hned o dva roky později zanikla a Bělorusové se dostali pod novou nadvládu,
tentokrát sovětskou. Původní snahy skloubit komunismus s národními kultura-
mi, které znamenaly nejen pro Bělorusy další rozvoj jazyka, literatury, ale napří-
klad i filmu, neměly dlouhého trvání a pod dohledem Josifa Stalina docházelo od
třicátých let k masivní rusifikaci celého Sovětského svazu.

Národní symbolika Bělorusů je dodnes režimem diskreditována za to, že v době
nacistické okupace mnozí ze zoufalství a ve snaze postavit se Stalinovi kolaborovali
s Hitlerem. Současné státní symboly Běloruska vznikly v roce 1951. Vlajka má sym-
bolisovat revoluci (červená) a běloruské lesy (zelená), přičemž ji doplňuje folklórní
ornament jako znak lidovosti. Je produktem sovětské, respektive ruské nadvlády.

Běloruština, jazyk režimem formálně uznávaný, ale v praxi potlačovaný, je
zcela svébytná a sami Bělorusové obvykle tvrdí, že má – podobně jako celá jejich
kultura – blíže k polštině než ruštině, i když se oficiálně píše azbukou přizpůso-
benou jejím potřebám. Člověk, který na veřejnosti hovoří bělorusky, je už z prin-
cipu podezřelý jako oposičník, běloruské školy se zavírají a president republiky
Lukašenko tvrdí, že se v běloruštině nedají vyjadřovat žádné velké myšlenky.

Presidentem byl Lukašenko zvolen poprvé v roce 1994 po několika letech ne-
závislosti a naděje. Prosadil změny ústavy, mimo jiné znovuzavedení sovětských
státních symbolů a snížení pravomocí parlamentu. Pěstuje si kult osobnosti a je
náležitě hrdý na to, že je posledním evropským diktátorem. Od dob Sovětského
svazu se současný stav liší v podstatě jen tím, že se nejedná o vládu jedné strany,
ale jednoho člověka.

Běloruská oposice, která je mimochodem často kromě Polska a Litvy svázána
také s Českou republikou, v nedávné době posílila díky tomu, že do Běloruska se
zpožděním dorazila ekonomická krise a i dosud spokojeně mlčící obyvatelé za-
čali dávat najevo svou nelibost. Společně s oposicí posílily samozřejmě také re-
prese proti ní, ale i tak se zdá, že lze mluvit o určité naději. Otázkou zůstává, ku-
dy se bude osud Bělorusů ubírat potom. Jan Škrob
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Kronika vršovického sboru – 7. díl
Minule jsme kroniku opustili po odchodu faráře Jelínka popisem aktivit, které teh-
dy započaly. Některé další se k nim přidaly i v letech pozdějších. Kronika je přepi-
sem osobních zápisků br. Ing. Jana Nováka.

K prohlubování znalostí Písma založil tehdy člen našeho staršovstva J. M. Loch -
man společenství třicátníků. Významným tématem pro delší dobu byly tehdy
spisy Dietricha Bonhoffera, z nichž některé J. M. Lochman překládal do češtiny.
Byly to zejména spisy Následování a jednotlivec, Pospolitý život a Etika.

Společenství třicátníků trvá ostatně dodnes, i když už v následujících genera-
cích, protože ta první překročila věk „třicátníků“ více než dvojnásobně a účast-
ní se dneska setkání seniorů.

Od počátku se ve sboru projevoval velký zájem o nový překlad Bible. Proto jsme
v rámci místní Kostnické jednoty, vedené tehdy prof. Čudovou, pozvali nejprve sta-
rozákoníky. Když o činnosti překladatelů promluvil a četné ukázky v porovnání
s Kralickou předvedl prof. Bič a řekl pozornému shromáždění, které až přeplnilo
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Než…
Alois Volkman

Ukřižuj ukřižuj
zaznívá dějinami
ozvěna davu
propouštěných Barabášů.

….

Každá mince
má dvě strany.
I proradné Jidášovy stříbrňáky
nezvoní jen v kapsách
ale po věžích
do všech stran
v z k ř í š e n í.

…

Být sám svým pánem!
Může být něco víc?
Panovat sám sobě -
opanovat se
ne opanovat jiné.
Panovat nad sebou -
učinit poddanými
své vášně chyby hřích.

Být sám svým Pánem!

Smiluj se
nad „svými pány“
Pane.



modlitebnu: „a teď se do nás můžete pustit“, bylo přijetí nadšené. Zakrátko s Novým
zákonem tedy předstoupili další překladatelé a sklidili nemenší ohlas a úspěch.

Pravidlem se staly sborové výlety a zájezdy. To ještě v době, kdy bylo zapotřebí doporu-
čení Kostnické jednoty asouhlas Církevního úřadu. Organisovali je ing.Adamec aDr.Jo-
el Pokorný. Vzpomínám jen na jeden zájezd, který se neuskutečnil: Měli jsme objednanou
loď s kapacitou asi 80 míst na celodenní plavbu proti proudu Vltavy přes Vrané až na Sla-
py. Bohužel stav vody v řece poklesl přes léto tak, že plavba se nemohla uskutečnit.

Snad se nyní k tradici sborových výletů opět vrátíme.
Postupem doby se začaly objevovat i další programy:
Byly zavedeny tzv. rodinné neděle. Ráno probíhají bohoslužby s Večeří Páně,

následuje společný oběd, který připravují sestry a výjimečně i bratři ve sborové
kuchyni. Odpoledne zpravidla pozvaný host má vlastní program, při kterém bý-
vá bohatá diskuse. Děti mají vlastní program.

Pro nejstarší generaci zorganizoval br. Joel Pokorný, dnes seniorátní kurátor,
měsíční schůzky a společně s Veberovými připravuje bohatý program. Začíná-
me zpěvem, modlitbou a biblickou úvahou, následuje program pozvaného hos-
ta s debatou a pestré církevní zpravodajství. Pravidelná účast je kolem 20 dů-
chodců ve věku od 60 do 90 let.

Nemáme však žádný důvod se chlubit, protože dnes některé zavedené aktivity
pohasínají:

Kdysi kvetoucí pěvecký kroužek zanikl postupně tím, že staří zpěváci zemřeli
a mladí se takřka bezezbytku odstěhovali.

Přerostla, popřípadě odešla bez nástupců kdysi početná mládež, zdobená ta-
kovými jmény jako jsou dnešní synodní senior Smetana, faráři Reichrtové,
dnešní farář Otter a mnozí další. Mládež vždy probírala aktuální programy, od
dorostu jsem většinu z nich dobře znal, protože jsem byl jejich patronem, když
se schůzek nemohl zúčastňovat farář Jelínek.

Zbytek Kostnické jednoty, kdysi početné a činné, se přihlásil na Vinohrady,
kde dožívá.

Z křesťanské služby zbývá dnes jen několik málo obětavých sester, především
sestra Škraňáková. Kdysi pravidelné návštěvy, rozvržené ve staršovstvu a pečli-
vě evidované, jsou dnes spíše výjimkou.

Bylo by křivdou tvrdit, že hlavní vinu na poklesu v některých oblastech sboro-
vého života má především farář a staršovstvo. Je to spíše úspěch tlaku minulé
ideologie a dnes také touha po uplatnění se na hospodářsko-ekonomickém poli.
A ti, kteří dříve odešli ze sboru pod nátlakem moci, se sice nestali atheisty, ale
bohužel si vyzkoušeli, že bez církve se v životě obejdou i v době svobody.

V příštím pokračování se vrátíme do událostí, které přišly po nástupu dr. Pet-
ra Pokorného na sbor.
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Recept na salát z 60tin Michaela O.

V polovině února oslavil Michael Otřísal svoje 60. narozeniny. Oslava to nebyla
ledajaká, jednoho sobotního podvečera, večera a noci se sešlo v prostorách na-
šeho sboru mnoho různých lidí, aby spolu pobyli, popovídali, poslechli hezkou
muziku a hlavně byli u toho, byli s Michalem.

V této rubrice se samozřejmě musím zmínit i o jídle. Připravené občerstvení to-
tiž k velkoleposti oslavy rozhodně přispělo.

Mnozí z těch, kdo se oslavy zúčastnili i z těch, kdo přišli druhý den do kostela
ochutnali zeleninový salát s těstovinami. Protože měl velký úspěch, poprosili
jsme o recept jeho autorku, Ivanů Fojtů. Ivana napsala toto: Marie Ortová

Postup: Připravujeme den dopředu. Do mísy postupně vrstvíme ananas, ku-
kuřici, šunku (drobně pokrájet), celer, vejce (na kolečka a ještě rozčtvrtit), poso-
líme, nahoru nadrobno pokrájený pórek, znovu mírně posolit a zalít zálivkou:
smícháme tatarku se zakysanou smetanou. Necháme nejlépe přes noc uležet
v chladu, ráno „prošťoucháme“ vařečkou ať zálivka proteče a ještě chladíme.
Promícháme těsně před podáním. Můžeme přimíchat podle chuti i vařené těsto-
viny. Na Michaelovu oslavu jsem měla část s těstovinami a část bez těstovin, šun-
ku jsem nedala, maso bylo jako příloha. Pro menší počet strávníků servíruji
zvlášť salát a zvlášť těstoviny, každý si smíchá dle chuti. Dobrou chuť!

Ivana Fojtů

Dávka pro cca 10 strávníků.
1 konzerva ananas kousky – scedit
1 konzerva kukuřice – scedit
1 sklenice sterilovaného celeru (nudlič-

ky) zn. EFKO – scedit
6 vajec natvrdo uvařených

10 – 15 dkg šunky
pórek – nakrájet najemno
sůl, tatarská omáčka, 
zakysaná smetana

může být i s těstovinami


