
CHRUDIMSKO a okolí

Pořádáte zajímavou kulturní, sportovní či
společenskou akci? Chcete, aby se o ní
dozvědělo co nejvíce lidí? Přidejte ji do
nové rubriky Tipy Deníku, kterou najdete na
stránce:

www.chrudimsky.denik.cz/tipy/pridat/

Stačí, když zde do kolonky Přidat akci připojíte
facebookovou adresu vaší události.

Dejteejte o sobě vědět

ČRo Pardubice frekvence
104,7 (Krásné)
Středa 23. listopadu
Z programu vybíráme:
8.35 Máme hosty: : Ivo
Roškanin, manažer pro-
jektu a účastník aktuální
mise na Haiti.
11.20 Radioporadna: MVDr. Veronika Milerská – léčba pa-
poušků. MVDr. Veronika Milerská se specializuje na léčbu
malých, středních i velkých papoušků. V dnešní Radiopo-
radně nám řekne, jak se o papoušky starat a kdy vyhledat
odbornou pomoc.
16.04 Humoriáda – hodina plná humoru na vaše přání.
Vybírejte si scénky v hodině plné humoru na přání. Dnes
vám scénky nabízí Pavel Nový a moderuje Patrik Rozehnal.
Hlasujte formou SMS ve tvaru HUMOR A nebo B na číslo
90 011 04 nebo volejte 731 800 900.

ČeskýČeský rozhlas Pardubice

V Chrasti se koná vánoční jarmark
Chrast – Městské muzeum zve širokou veřejnost
na vánoční trhy, které se konají v sobotu 25. listo-
padu od 10 do 17 hodin. Celá akce se bude konat na
chrasteckém zámku.
Návštěvníci se mohou těšit na betlémy, med, vá-
noční věnce a ozdoby, cukroví, svíčky, různé po-
chutiny, hračky nebo keramiku. Dále pořadatelé
připravili od 14 hodin tvořivé dílničky, kde si každý
může vyrobit různé dekorace, přání nebo připínací
placky. Po celou dobu jarmarku bude zajištěno ob-
čerstvení a děti si budou moci ozdobit vánoční
stromek vlastnoručně vyrobenými ozdobami z
tvořivé dílny. (vk)

Komunál a Dymytry ve Slatiňanech
Slatiňany – V pátek 1. prosince zažije slatiňanská
sokolovna pořádné dunění. Vystoupí zde rockové
kapely Komunál a Dymytry. Vstupenky lze zakoupit
jak v předprodeji, tak přímo na místě. (rp)

Povídání o Africe
Košumberk – Hamzova léčebna v Luži – Košum-
berku pořádá dnes od 15:30 ve svém areálu před-
nášku nazvanou Povídání o Africe. „Přijďte si po-
slechnout povídání Martina Košťála, který jako ne-
závislý cestovat navštívil téměř dvacet afrických
zemí a strávil jejich poznáváním dva roky,“ uvádějí
v pozvánce pořadatelé. (lv)
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Obec si pronajme obchod
Dokončení ze str. 1

Podle starostky Exnerové
za tímto problémem stojí
především rychlý nárůst
minimální mzdy. „Provozo-
vatel obchodu na obci těžko
z tržeb financuje zaměstna-
nou prodavačku a další
provozní náklady. Dalším
problémem je přehuštěná
sít hypermarketů. Zatímco
obce začínají ze svého do-
tovat cizí nebo vlastní pro-
voz prodejen, zisky řetězců
odplouvají do zahraničí,“
dodala Exnerová.
Obdobnou situaci zažili i

v obci Barchov. „Obchod zde
již bohužel nemáme a viet-
namští prodejci nemají zá-
jem. Problém je hlavně u

seniorů, kteří kolikrát
nejsou schopni si zajet na
nákupy do Pardubic. Dva-
krát týdně k nám jezdí po-
jízdná pekárna z Přelouče,
zkoušela jsem najít i něja-
kou pojízdnou prodejnu, ale
nic,“ popsala starostka Iveta
Krebsová. To ve Starém
Mateřově a v Čepí již dva
roky vedou prodejny viet-
namští provozovatelé a
obyvatelé si je nemohou
vynachválit. Hlavním pří-
nosem je podle nich pro-
dloužená otevírací doba i
širší sortiment. „Provoz sa-
mozřejmě dotujeme, ale dle
vyjádření starousedlíků
vládne spokojenost,“ řekl
starosta Starého Mateřova
Pavel Sehnoutek. (als)

U Vlčkovic na Orlickoústecku se
při zákroku postřelil policista
Vlčkovice – Střelným zraněním policisty skončil víken-
dový policejní zákrok. V noci ze soboty na neděli pro-
následovali policisté na Orlickoústecku vozidlo ukradené
v katastru obce Boříkovice. Pronásledování skončilo v
neděli po půlnoci v poli u Vlčkovic výstřelem, při kterém
byl zraněn zasahující policista. Podle informací Deníku
však nešlo o útok ze strany pachatele, ale o nešťastnou
manipulaci se služební zbraní jedním ze zasahujících
policistů. „Ano, došlo ke střelnému zranění příslušníka
žamberské policejní hlídky při služebním zákroku. Zra-
nění policisty je předmětem dalšího šetření ze strany
pracovníků Odboru vnitřní kontroly, kteří si vyžádali i
znalecké posudky, které by měly pomoci stanovit příči-
nu výstřelu,“ potvrdila mluvčí policie Lenka Vilímková.
Policie oficiálně žádné další údaje poskytnout nechtěla.
Podle informací Deníku se 29letý policista výstřelem
zranil na lýtku, zranění naštěstí nebylo vážné nebo život
ohrožující. Služební zbraň měla údajně vystřelit při za-
souvání do pouzdra. Policista měl při jejím ukládání
zpět zavadit o část výstroje či uniformy. (sejk)

Nepečené cukroví Vánoce rozhodně nezkazí
Litomyšl – Co takhle citró-
nový košíček? Čokoládové
košíčky sypané sušenými ja-
hodami? Kokosové kuličky
obohacené o mladý ječmen?
V raw kuchyni nic neobvyk-
lého.
Vše vypadá jako normální

vánoční cukroví, ale přesto
se od toho klasického liší.
Nic není pečené. Jednotlivé
zákusky jsou bez umělých
sladidel, které jsou nahraze-
ny medem, datlemi či agá-
vovým sirupem. Základem
korpusů a košíčků jsou se-
mínka, ořechy a sušené
ovoce.
Suroviny na stále ještě

netradiční pochutiny jsou
běžně dostupné. Výroba je
časově stejně náročná jako u

klasického cukroví, ale vý-
hodou je, že nemusíte hlídat
troubu. Navíc je tento druh
sladkostí mnohem vydat-
nější, takže zapomeňte, že
sníte tác cukroví na poseze-
ní. Chuť jednoho kousku vás
obohatí natolik, že po dalším
sáhnete jen z důvodu, že vás
láká vyzkoušet další věci.
Ovoce nabízí navíc zají-

mavé látky, které dokáží
obohatit jídelníček. O kla-
sickém cukroví lze toto tvrdit
jen stěží. Rozhodně se však
nejedná o dobroty, po kte-
rých by se hublo. Tuky a
cukry zkrátka plodiny jako
ořechy a datle prostě obsa-
hují. Dané produkty jsou
bezlepkové, ale alergici na
ořechy mají u některých

kousků smůlu.
„Klasické cukroví nemá

výživovou hodnotu. Mouka a
cukr tělu příliš neprospívají.
Raw cukroví je nejen dobré,
ale cukry a oleje z plodin,
které používám, mi prospí-
vají. Navíc, kdo by nechtěl
mlsat zdravě a bez pocitu
viny,“ říká o svých produk-
tech Jitka Jílková z Litomyšle.

STAČÍ PRAXE A MIXÉR
Jak na nepečené delikatesy
doma? „Stačí trocha praxe a
mixér, který zvládne rozemlít
ořechy. Z vlastní zkušenosti
vím, že když někomu vy-
světluji technologický po-
stup, tak za hodinu vše
zvládá a pak už jen nastu-
puje kreativita každého,“

dodává Jitka Jílková.
Letošní vánoce jsou pro

mnohé o cenách másla a
vajec. Cukroví z těchto suro-
vin může stát i 700 korun za
kilogram. Raw verze se dá
pořídit za 850 korun za ki-
logram. Rozhodně však k
uspokojení chutí není potře-
ba takové množství, jak je v
mnohých rodinách zvykem.
Je to něco jiného, ale roz-

hodně se nejedná o módní
výstřelek. Spíše o snahu ně-
kterých lidí si Vánoce užít a
neskončit s bolestí břicha.
Zpestřit stůl si však může
naprosto každý a i zarputilý
fanoušek vanilkových ro-
hlíčků a lineckého pečiva si z
pestré raw nabídky vybere
oblíbený kousek. (pš)

Drahá vajíčka ženou lidi
za chovateli. Cukráři zdražují
Nejdřív máslo a teď
vejce. Měsíc před Vá-
noci se zdražuje.

IVETA NÁDVORNÍKOVÁ

Ústeckoorlicko, Svitavsko
– Vejce za tři koruny? Bý-
vávalo. Dnes se cena za
jedno vajíčko blíží k šesti
korunám. Měsíc před Vá-
noci se drahé máslo a vejce
odrazí i na ceně cukroví.
Zemědělci odhadují, že vy-
soké ceny vydrží do Veli-
konoc. Na vině jsou
aféry v zahrani-
čí.
„O cenách

vánočního
cukroví
jsem roz-
hodovala v
září. Nevě-
řila jsem, že
cena másla
poletí tak
nahoru. A teď
vajíčka. Nebylo by
ode mě solidní, abych
cukroví zdražila teď, když
už mám objednávky,“ říká
Anna Taberyová z Domácí
cukrárny v Lubné. Naproti

tomu ale musela zvýšit ce-
ny zákusků. Vajíčka vždy
nakupuje zhruba na měsíc
dopředu. „To byla cena ješ-
tě na hraně. Za šest korun
je vejce drahé, ale co se dá
dělat,“ dodává cukrářka. Na
Vánoce napeče více než
400 kilogramů cukroví.

VEJCE DOŠLA
Vysoká cena vajec v ob-
chodech žene lidi k chova-
telům na vesnice. Jitka
Kratochvílová nabízela
plato vajec za devadesát
korun a ještě před několika

dny hlásila, že vajíček
je dost. Dnes už
ne. Zájem byl
obrovský.
Mnoho lidí
telefonuje i
na farmu do
Hnátnice.
„Trochu jsme
vejce zdražili.
Dodáváme do
obchodů a do
Prahy. Ze dvora

vůbec neprodává-
me,“ říká Hana Šilarová

neprodává-
Šilarová

neprodává-
z

farmy v Hnátnici. Podle je-
jích slov slepice nesou
úměrně ročnímu období,
takže nyní méně.

To potvrzuje i Helena
Dvořáková z Českotře-

potvrzuje
Českotře-

potvrzuje

bovska. „Dříve
jsme si dávali
vajíčka k sní-
dani a hodně
pekli. Musí-
me se
omezovat,
slepice ne-
nesou a ku-
povaná jsou
drahá. Blíží se
Vánoce, kdy je
velká spotřeba do
cukroví a vaječného ko-
ňaku,“ podotýká žena.

KUPUJTE ČESKÁ
Společnost AG Maiwald z
Benátek u Litomyšle pro-
dukující Arnoštova vajíčka
hlásí, že česká vejce jsou.
Vyšší ceny jen odráží situ-
aci na evropském trhu, kde
je vajec nedostatek. Zvýšila
se tak poptávka po českých.
„Naše nosnice snesou mě-
síčně jedenáct milionů va-
jec, což představuje deset
procent české produkce,“
uvedla za společnost Mar-
cela Maiwaldová.
Jako zemědělci nemají z

vysokých cen radost a radí
lidem, aby žádali u ob-

chodních řetězců česká
vejce. Jen tak si spotřebitel

zajistí dlouhodobě
cenově dostupná
a navíc čerstvá
vejce. „Na na-
šich farmách
v Pohořelicích
a Libotenicích
se snažíme
držet cenu
okolo 4,50 ko-
run dle velikosti
i před Vánoci,“

dodává Marcela
Maiwaldová.
Kdo může za vysoké ceny
vajíček? Zemědělci se hájí,
že jejich vina to není. Podle
nich je nárůst ceny spíše
evropská záležitost než do-
mácí. „Zemědělci na vajíč-
kách dlouhodobě tratili.
Vyskočení ceny souvisí
zřejmě s aférou v Německu,
kde došlo kvůli závadným
vejcím k vybíjení chovů
drůbeže. Tím vznikla na
trhu díra a obchodníci toho
hned využili a zvedli ceny.
Trochu se bojím, že to bu-
de jako u másla a země-
dělci z konečné ceny ne-
budou mít skoro nic,“ míní
ředitel Agrární komory ve
Svitavách Josef Gracias.
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