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Zrcátko, květová špička, roš-
těnec či svíčková... To jsou 
v řeznickém žargonu názvy, při 
nichž milovníci kvalitního gri-
lování zpozorní. 

Jde totiž o speciálně steaková masa 
na minutky a gril. Pokud jsou odbor-
ně ošetřena a vyzrálá, chuťové pohár-
ky se mají na co těšit.

Vítejte na české farmě JOKA maji-
tele Čeňka Marečka v Křídlech na 
Žďársku. Obec leží 17 km jihový-
chodně od okresního města, směrem 
na Dolní Rožínku.

Jak se majitel této rodinné firmy 
ohlíží, v roce 1992 ji založili s otcem. 
Dva zemědělští inženýři, Vincenc a 
Čeněk Marečkovi. Společnost vlast-
ní zemědělské farmy v Olešné a Kří-
dlech a její hlavní činností je export 
dobytka. 

Za 29 let působení na evropském 
trhu si firma JOKA vybudovala síť 
stálých obchodních partnerů. „Razí-
me krédo našich spokojených zákaz-
níků. Máme v týmu zkušené a obětavé 
lidi,“ chválí si majitel. 

Takřka všichni zahraniční partneři 
se prý ptají, co znamená název JOKA. 
Je pravda, že zní tak trochu mexicky. 
Ale Čeněk Mareček se směje. „Jsou to 
počáteční písmena dvou prvních vnou-
čat mého táty. JO-Jonáš a KA-Kateřina. 
Tak tedy JOKA,“ vysvětluje.

Ve svém sídle v Křídlech začala fir-
ma v roce 2019 prodávat vyzrálé 
hovězí maso přímo z farmy a setkává 
se s ohlasem fajnšmekrů. 

Farmář uvádí, že pro zrání pečlivě 
vybírá kusy masných plemen, české-
ho strakatého skotu nebo i kříženců. 
Zárukou firmy JOKA je jasný původ 
zvířat, narozených v ČR.

Kvalitu masa zvyšuje proces zrá-
ní. Dle vysvětlení Čeňka Marečka 
spočívá v tom, že dochází ke štěpe-
ní kolagenu ve svalových vláknech, 
tím se maso postupně stává křehkým 
a šťavnatým, znásobuje se typické 
hovězí aroma. Známe dva druhy zrá-
ní hovězího masa - suché a mokré. 
Při suchém visí maso ve čtvrtích na 
hácích, při mokrém se maso vakuuje 
do sáčků. „My používáme mokré zrání. 
Maso zraje při řízené teplotě 1 °C cca 3 
týdny,“ říká.

Malá steaková lekce:
V čase, kdy rozpalujeme grily, se 

s Čeňkem Marečkem zaměříme prá-
vě na steaková masa. 

Pupek - Flank steak (zrcátko) - 
jemné maso ze spodního šálu pup-
ku. Ideální je grilovat celý kus a ten 
pak nakrájet na jemné plátky kolmo 
k vláknům.

Květová špička -Rump steak - 
ideální volba pro ty, kteří mají rádi 
velké, křehké a šťavnaté steaky. Ten-
to kus hovězího masa je též vhodný 
k dušení.

Nízký roštěnec - Sirloin steak 
- libovější, podlouhlá část hřbetu. 
Hodí se ke grilování, na dušení či na 
roastbeef.

Vysoký roštěnec-Ribeye steak 
- prorostlejší kus hřbetu s jemným 
mramorováním. Ideální kousek masa 
ke grilování. Typická je také úprava 
jako roastbeef.

Svíčková-Tanderlion - nejjem-
nější a nejlahodnější část hovězího 
masa. Nachází se pod roštěncem a 
maso je křehké, vláknité, libové a 
velmi jemné. Za tento požitek zapla-
tíme nejvíce. 

Mleté maso - je ideální k přípra-
vě hamburgerů, nebo v kombinaci s 
trochou vepřového masa na sekanou 
a karbanátky.

Recept na nejlepší
grilovačku

Čeněk Mareček říká, že není jed-
noduché poradit jeden recept na nej-
lepší zahradní grilovačku, jak ji má 
rád on sám, protože rozdíly v chu-
tích žen a mužů jsou výrazné.

„Dámám bych doporučil steak z níz-
kého roštěnce nebo z pravé svíčkové, 
protože se jedná o velmi libová a křeh-
ká masa. Pánům z vlastní zkušenosti 
doporučuji pěkně prorostlý kus vysoké-
ho roštěnce. Tuk nosí chuť,“ poukazuje 

FARMÁŘ Čeněk Mareček. Foto: archiv JOKA

Nejšťavnatější steak na gril je z vyzrálého 
hovězího, říká farmář Čeněk Mareček

farmář.
Radí minimálně jednu hodinu před 

přípravou maso vyndat z lednice, 
osušit je papírovou utěrkou a nechat 
„nadechnout“ při pokojové teplotě. 
Mezitím si roztopíme zahradní gril, 
až jsou uhlíky červené. 

„Maso nakrájejte na plátky silné asi 
2,5-3 cm. Potřete olivovým olejem, 
osolte a opepřete. Nedoporučuji na 
hovězí steaky jakékoliv druhy marinád 
- spíše to masu uškodí. Jednotlivé plát-

ky masa vložte na gril a opékejte podle 
toho, jak propečený chcete steak mít,“ 
radí Čeněk Mareček. 

A opět ty rozdíly mezi ženami a 
muži… Sám upřednostňuje steak 
jemně propečený - rare, až středně 
propečený – medium, z každé stra-
ny dvě a půl minuty. „Dámám bych 
z vlastní zkušenosti spíše doporučil 
opékat steak o půl minuty až minutu 
déle,“ říká gurmán. 

Po vyjmutí radí maso vložit do 
alobalu a dát na 10 minut „odpo-
činout“ do trouby vyhřáté na 
100 °C. Popř. stačí alobal s masem na 
10 minut odložit na chladnější místo 
grilu. 

„Kousky masa pak z alobalu vyndá-
váme postupně a hostům krájíme tzv. 
přes vlákno plátky o tloušťce asi 3 mm. 
Podáváme jednoduše s pečivem a dob-
rou pepřovou omáčkou. Na ni mám 
výborný recept, ale to až příště,“ slibuje.

Aby se vše povedlo
Čeněk Mareček přidává i pár 

důležitých rad pro grilování hovězí-
ho steaku. Jak říká, největší chybou je, 
když lidé přijdou do řeznictví, kou-
pí si libový kousek hovězího masa a 
myslí, že z toho udělají šťavnatý steak. 
„Tak to bohužel nefunguje. Důležitý je 
ten proces zrání,“ připomíná. 

Chybu děláme i v případě, kdy maso 
necháme na grilu moc dlouho. Vysuší 
se a ztrácí své typické chuťové vlast-
nosti. 

„Ale nerad bych končil chybami. 
Lidem chci popřát pěkné a slunečné 
léto, které si mohou zpestřit posezením 
s rodinou a přáteli u dobré grilovačky,“ 
vzkazuje Čeněk Mareček. (PI)

Kulturní léto ve Žďáře navzdory 
doznívajícímu koronaviru začíná. 

Jak uvádí místostarostka Ludmi-
la Řezníčková (ANO 2011), měst-
ské organizace a další pořadatelé 
na rozvolnění ihned zareagovaly a 
postupně vrací oblíbené akce. 

První akce letošního léta začaly již 
o posledním májovém víkendu. V 
zámku otevřely Kouzelné zahrady 
s tématem Pojďme se nadechnout 
a konal se modní Mint Market. 
V sobotu 29. 5. se na nám. Repub-
liky konal Žďárský farmářský trh.

„Městská organizace Active-SVČ 
otevřela sportovní akce. Pro ten-
to školní rok již nebude obnovovat 
kroužky. Pořádá venkovní workshopy 
pro děti, na něž se mohou děti přihlá-
sit. Konají se za platných hygienic-
kých podmínek,“ říká místostarost-

ka. 
Zde je orientační přehled let-

ních akcí ve Žďáře, který se snad již 
nezmění.

� Sobota 26. 6., 24. 7. a 21. 8. 
nám. Republiky (8.00-11.30)

ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
- tradiční trh regionálních potravin 
se bude vracet jednou měsíčně.

� Od 1. 6. do 15. 8. Regionální 
muzeum Tvrz: PŮVAB KROJO-
VANÝCH PANENEK - ojedinělá 
výstava z dílny Marie Žilové a Evy 
Jurmanové.

Regionální muzeum také obnovi-
lo komentované prohlídky města a 
věže kostela sv. Prokopa. První byla 
na Den dětí 1. 6. Zážitková pro-
cházka městem.

 (Pokračování na str. 7)

Žďárské kulturní léto začíná


