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SOCHA SV. ZDISLAVY V KŘIŽANOVĚ

PODPOŘTE VÝSTAVBU PAMÁTNÍKU

Prosíme, 

POMOZTE!

Vaše podpora pomže

v rodišti sv. Zdislavy - v Křižanově 

zřídit na náměstí její památník. 

Je to světice, která vyšla světu od nás z Moravy. V dnešní době 

pokleslé morálky potřebujeme přece vzory, které ukazují směr!

Děkujeme Vám za jakoukoli výši Vaší podpory.

Nezapomeňte, že souhrnný dar 1.000 Kč a více za rok 

(nejvíce do 10.000 Kč) je odečitatelný od daňového základu.

Dkujeme Vám.

V š

Modlitb
a

Bože, Ty jsi naučil svatou Zdislavu

BB
kráčet cestou dokonalosti plněním

úkolů manželského života, 

mateřství a konání skutků lásky.

Dej na její přímluvu, aby křesťanské 

rodiny rozkvétaly po jejím vzoru 

a vydávaly tak o Tobě svědectví vírou

a životem.

Svatá Zdislavo, buď mluvčí našich 

á

rodin u Pána a popros za naši snahu, 

aby se v tvém rodišti - v
 Křižanově,

podařilo vybudovat památník, který by 

všem připomínal Tvoje mimořádné

vlastnosti, z k
terých bychom si měli

brát příklad.
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obě 
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podpory.

č a více za rokokk 

ového základduuu.

me Vámm..

podací znaky

Kód banky

symbol

Odesílatel

Slovy

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -
Kód banky

Ulice
dom PS dodávací pošta

Kód banky
Podací lístek

Cena

47114983

platby
ČESKÁ POŠTA

ČESKÁ POŠTA

Jméno

0300

x

2100409371/2010

Nadační fond Betlém nenarozeným

Českobratrská 1229/13 

702 00 Ostrava
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Církevní středisko volného časusv. J. Boska
Haškova 1, 736 01 Havířov
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Církevní středisko volného časusv. J. Boska
Haškova 1, 736 01 Havířov

214110627

Tiskárna  
Gemmapress,
spol. s r.o. nabízí:
÷   poštovní poukázky
÷   letáky s poukázkou pro vkládání do KT
÷   brožury a knihy již od 50 výtisků

n í z k é  c e n y   ÷   s t á l á  k v a l i t a   ÷   s p o l e h l i v o s t

 311 670 872, 737 239 555   
 obchod@gemmapress.cz    
 www.gemmapress.cz tr
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Takto má dělati:
Vezmi octa vinného, vína bílého a vody, což 
rozuměti muožeš, a vlož tam ryby a nařež 
tam jablek, křížalky a cibule trochu také, 
když dva kapry, dosti jablek, litomerek šest 
a cibule tři, a vař spolu a okořeň pepřem, 
zázvorem, šafránem, muškátovým květem.
Štiky s limony, také z koření rovně jako i toto 
jedné. Vezmi limúny nařezati je, a vložiti k ní, 
nechť vře. 

Přepis receptu:
Vezmi vinný ocet, bílé víno a vodu, přidej 
porce ryby. Na dva kapry nakrájej dost ja-
blek jako na křížaly, citronů šest a tři cibule. 
Přidej pepř, zázvor, šafrán a muškátový květ. 

Vše provař.
Budeš-li dělat štiku, přidej citrony a koření 
stejné, dobře uvař.

Uvař si dnes:
500 g porcované štiky
1 l  bílého vína (doporučen Ryzlink rýnský)
2 lžíce vinného octa
2 jablka nakrájená jako na křížaly

1  citron oloupaný
a nakrájený na plátky a kousky

1 střední cibule na plátky pokrájená
Pepř mletý, zázvor, šafrán, muškátový květ, 
sůl a med k dochucení, petrželová nať.
1.  Porce štiky uvaříme ve víně s vinným

octem a kořením. Štiku vyjmeme na talíř.
2.  Do vína vložíme jablka, citron 

a cibuli a provaříme do měkka. 
Přichutíme medem a solí, 
vložíme rybu a prohřejeme ji. 
Dozdobíme petrželovou natí.

Za posledních několik desetiletí 
z českých talířů téměř vymizela 
ryba coby postní jídlo. I to 
je důvod, proč se současní 
rybáři snaží rybu (nejen) na 
postní stůl vrátit. Historicky je 
v našich krajích ryba s postem 
spjata pravděpodobně již od 
dob sv. Václava. Ovšem – ne 
každý si ji mohl dovolit.

Historička Irena Korbelářová ze Slezské uni-
verzity v Opavě říká, že ve středověku bylo až 
192 dnů v roce postních (vedle předvelikonoč-
ní doby to byl advent, pátky, středy i další dny), 
a proto se ve společnostech, které byly zvyklé 
jíst maso (tedy zejména šlechta a vyšší klérus), 
hledaly místo masa náhražkové potraviny. Pa-
třilo k nim vše, co je spojeno s vodou. Tedy ve-
dle potočních, říčních, rybničních i mořských 
ryb například raci, šneci, žáby nebo také bobr 
či vydra. Irena Korbelářová vypráví úsměvné 
historky, jak se lidé kdysi snažili obejít půst 
tím, že nakládali vepřové maso do slané vody 
nebo naháněli divočáky do rybníka, aby ná-
sledně snědli živočicha „z vody“.

Ryby nebyly pro každého

V některých oblastech a společenských vrst-
vách byl však půst prožíván důsledně. Lidé ne-
jedli ani živočišný tuk nebo mléčné výrobky. 
Historik Josef Macek ve svých zdrojích uvádí, 
že se cizinci smáli, jak jsou Češi v dodržování 
postu důslední: že Čech by radši ukradl ko-
ně, než by v pátek snědl vejce. „Ale neplatilo 
to obecně, vše se různilo regionálně a podle 
konkrétního prostředí,“ poukazuje historička 
Korbelářová. Ryby totiž nebyly dostupné všem 
strávníkům. Zatímco pro duchovenstvo a aris-
tokracii byly od středověku běžnou součástí 
jídelníčku a zámožnější měšťan měl možnost 
koupit si je na trhu, venkovan se k rybě obvykle 
nedostal. „Půst znamenal nutnost zařadit jiná 
jídla než maso a vejce zejména pro hospodáře, 
kteří pak jedli více obilovin a luštěnin. Chudi-
na jedla skromně (bez masa) celý rok, a půst 

pro ni tedy ve stravě velký rozdíl oproti běžné-
mu jídelníčku neznamenal,“ říká profesorka 
Korbelářová a cituje Eustacha Deschampse, 
básníka a vyslance francouzského krále, že pro 
obyčejný lid je v Čechách půst tou nejhorší do-
bou, protože to pro něj znamená jíst shnilé ze-
lí, jablka, trochu chleba, pórek a otruby nebo 
kaši z hrachu.

Mistr kuchař a znalec rybích pokrmů Edu-
ard Levý připomíná, že dostatek ryb v církev-
ním prostředí pomáhaly zajišťovat od 12. století
kláštery, které budovaly rybníky, kde to krajina 
umožňovala. Podle jejich vzoru začala rybníky 
budovat šlechta, a tak jsme se v Čechách i na 
Moravě vypracovali během 15. a 16. století do 
takzvaných „zlatých časů rybníkářských“. Z té 

doby pocházejí první české kuchařské knihy 
s recepty pro postní dny určené pro šlechtic-
ké a měšťanské stoly. Také v klášterech máme 
doloženo, že ryby dostával představený kláš-
tera, zatímco běžný člen konventu měl ještě
v 16. i 17. století ve střední Evropě spíš luště-
niny, moučná jídla a kaše. Ryby byly jen dopl-
něním jídelníčku, i toho postního.

Ne každý ovšem byl za ryby vděčný. Eduard 
Levý vypráví úsměvnou historku, jak se čelád-
ka a pracující lid na rožmberském panství bou-
řily, že nechtějí jíst lososa víc než třikrát týdně. 
„To byl ale losos výrazně lepší kvality a chuti, 
než jakého známe dnes, dovezeného a vykr-
meného granulemi,“ podotýká s tím, že ryba 
tak byla náhražkou bílkovin a kvalitní stravy 
po dobu postu. 

Tisíc let staré recepty

„Ryba se kdysi často vařila ve vodě nebo v pi-
vě, pro šlechtu ve vínu, přidával se med, zá-
zvor, hřebíček. Lidé také připravovali rybu na 
česneku či na uherský způsob s jablky. Zají-
mavý pokrm je lampreda neboli mihule, kdy 
se drobné rybky nahází do vína, a když se opijí, 
dále se zpracovávají,“ popisuje Eduard Levý, 
který má posbírány stovky receptů na ryby – 
od původních (několik staletí starých) až po 
moderní, které sám vytvořil a jimiž hostil na 
rautech různé osobnosti včetně několika pre-
zidentů. Část jich pak zveřejnil ve své první 
knize Sladkovodní ryby, recepty (nakladatel-

ství Typ, 2018) a letos by mu měla vyjít druhá 
kniha. 

„Rybí recepty obsahovala i nejstarší němec-
ká kuchařka z doby kolem roku 1350, vytvoře-
ná v prostředí biskupského dvora v bavorském 
Würzburgu. Její opisy, vyhotovené v klášter-
ních skriptoriích, se dostaly i do rakouského 
benediktinského kláštera. Jeho představené-
mu byla tato kniha přinesena jako dar,“ vy-
práví Irena Korbelářová. O mnoho podrob-
nější a zajímavější kuchařská kniha pochází 
z  pražského premonstrátského kláštera ze
17. století a sepsal ji Jiří Evermod Košetický. 
Je to jeho autorská kniha receptů a obsahuje
mj. osmnáct receptů na postní jídla (až na je-
diný jsou všechny z ryb či raků). Vedle návo-
dů, jak připravit nadívané ryby či raky, jsou 
tam obyčejnější recepty na různé karbanát-
ky, knedlíky či šišky z ryb. Oblíbené byly také 
paštiky z obraných zbytků kapra nebo štiky. 
Profesorka Korbelářová k tomu vysvětluje, že 
lidé byli dříve zvyklí využít rybu opravdu do 
posledního kousíčku. 

Dále připomíná korespondenci sestry pol-
ského krále z rodu Jagellonců Hedviky, kte-
rá poslala své sestře Žofii v zapečetěném listu 
recept na bílou rybí huspeninu. „To se rozva-
řovaly rybí šupiny a kostičky na rosol, pak se 
do toho přidalo rybí maso. Je to docela prac-
né a asi to zprvu i páchlo,“ usmívá se Irena 
Korbelářová, která v  rámci svých výzkumů 
tyto staré recepty rekonstruuje a prezentuje
na veřejnosti. KATEŘINA ŠŤASTNÁ

Dříve se lidé postili častěji

Ryba na uherský způsob Týdenní menu členů konventu, klášter Mondsee, Solnohradsko, r. 1538

V postní dny jedli členové konventu jen 1x denně, opat 2x.

Neděle (oběd): telecí maso, hovězí maso a kohouti, zelí; pečená zvěřina v pepři; hrách.
Neděle (večeře): telecí pečeně a zajíci, telecí maso, řepa, plíčka.
Pondělí: sádelná polévka, zelí s kousky marény, vařený kapr, fíková pěna.
Úterý: mandlová polévka, ovesná kaše s muškátem, vařený losos, hrachová jícha.
Středa: hrachová polévka, zelí, vařený kapr, vařená obilná kaše.
Čtvrtek: ovesná kaše, syrovátková polévka s vařenou ouklejí, treska.
Pátek: hrachová polévka, zelí s herynkem, uzený losos, prosná kaše.
Sobota: ovesná kaše, zelná polévka s kousky marény, kapří sulc, rýže v hrachové jíše.

Kaše z kaprového mléka připravená podle historických pramenů.  Snímky Eduard Levý

Kyselice z kapřích šupin, jak ji jídali naši předkové.


