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Kuchařka ze Žďárska vařila...
(Dokončení ze str. 12)

Suši? Jen to ne!
Dnes už také Marcela Červenková 

s úsměvem vzpomíná na zámecké 
„suši období“. Tento asijský závitek 
z mořské řasy, rýže a ryb paní hra-
běnka přímo milovala. 

„A když přišlo její suši období, 
opravdu celý měsíc jsem vytvářela rol-
ky na ,x´ způsobů,“ říká. Každé ráno 
s paní hraběnkou sedly k obvyklé-
mu naplánování denního menu, a 
kuchařka jen čekala, zda nepřijde 
ona věta… “A suši si dáme…“.

„Ale je pravda, že v suši jsem se tedy 
zdokonalila,“ směje se. 

Další věcí, kterou paní domu 
„mohla“, byly surimi, tyčinky z kra-
bího masa. „Vzpomínám, že jsme 
jednou plánovali recepci pro čtyři-
cet hostů, a já dostala úkol vymyslet 
předkrm ze surimi,“ vybavuje si paní 
Marcela. 

Tři dny trénovala, jak má před-
krm vypadat. Vždy, když přinesla 
paní hraběnce ochutnat, ona chvi-
linku přemýšlela, a pak řekla:  „No, 
ještě mi tam něco chybí. Zítra to zku-
síme znovu…“

Na větší recepce přijížděli nó-
bl princové a hrabata, a to se pak 
vytvářely hostiny i o šesti chodech. 
Ještě náročnější bylo období honů, 
kdy se večeře, třeba i pro padesát-
ku hostů, skládala nejméně z pěti 
chodů.  Tehdy Marcele přijížděla z 
Čech na pomoc sestra, také vyuče-
ná kuchařka. 

Španělské inspirace
Česká kuchařka následovala hraběcí 

rodinu i při jejím přesunu do vily na 
Malorce. Zde se jí otevřel svět dosud 
nepoznaných chutí. „Ze všeho nejví-
ce jsem si zamilovala paellu, vynikají-
cí rizoto s kuřecím masem či mořskými 
potvůrkami, se zeleninou, a připravené 
na šafránu. Do vily totiž docházela vařit 
ještě španělská kuchařka, a já jí koukala 
pod ruce,“ přiznává sympatická žena. 

Bratr zůstal v Německu déle, ale 
Marcela ve svých skoro třiceti cítila, 
že je čas na rodinu. „Rozloučila jsem 
se, a ujížděla k domovu. Dnes mám dce-
ru a kluky-dvojčata,“ říká jejich šťastná 
máma. Jeden ze synů si ve vaření také 
libuje. Že by ono pověstné jablko…? 

Plný talíř, ať se dobře
najedí i chlapi…

Říká se, že pachatel se vrací na mís-
to činu, a tak paní Marcela, po návra-
tu z mateřské, opět stanula před Baló-
novým hotelem… „Jsem z Bobrůvky, 
tak to mám při cestě s dětmi do školy,“ 
vysvětluje. 

Ale mnoho hraběcích diet zde neu-
platní. Na venkově se musí vařit, aby 
se najedli chlapi. Tedy plný talíř za 
rozumnou cenu. No, a zvláště tady 
platí, že svíčková je svíčková a řízek je 
řízek! 

„Jídelní lístek měníme čtyřikrát do roka, 
aby byl zajímavý a lidem u nás chutnalo. 
A protože pan majitel má pivovar, zla-
tého moku hojně využíváme i k vaření,“ 
poodhaluje královna zdejší kuchyně. 

   Největší
  výběr 
   elektrokol

Zdár n. S., ulice Palachovaˇ
‘

Život za První republiky, takový je 
název nové knihy Zdeňka Geista 
z Jihlavy. Autor na základě dobových 
novin – především českých Jihlav-
ských listů a německých Mährischer 
Grenzbote – v šestnácti velkých 
kapitolách, od automobilismu, kri-
minality, módy, chudoby, mravnos-
ti až po tehdejší významné události, 
dokázal vytvořit plastický obraz sku-
tečného života v letech 1918-1938. 
Knihu vydalo nakladatelství Parola. 

Autor Zdeněk Geist (*1971) vystu-
doval estetiku a hudební vědu na FF 
Masarykovy univerzity v Brně. Je 
autorem několika knih, například 
Löwovi (2017) o rodu významných 
textilních továrníků.  -pk-

Jak se žilo před sto lety


