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Ireno, jsi blbá?
aneb Proč kandiduji do Senátu
Celým dětstvím mě provázely rady mé babič-
ky. Byla přísná, ale zároveň milující a chápající.  
I když jsem si často (hlavně jako puberťačka) 
myslela o jejich radách své, vždy se později uká-
zaly jako správné. 

Když mě letos oslovili přátelé, abych kandidova-
la do Senátu, představila jsem si, co by mi asi 
babička řekla: „Ireno, jsi blbá? Co holka z Hané 
zmůže ve velké Praze? Kdo ti bude naslouchat? 
Navíc ani nemáš svého kmotra jako politici, kte-
ré znám z televize.“ A když bych dodala, že chci 
kandidovat za ANO, asi by pokračovala: „No ale 
co ten Babiš? Kalousek v  televizi říkal, že je to 
zloděj, který při stavbě toho Čapího hnízda ošidil 
republiku.“

Babička měla jednu krásnou vlastnost. Uměla 
nejen rozdávat rady, ale taky naslouchat. A tak 
jsem dlouho přemýšlela, co bych jí odpověděla. 
Řekla bych jí:

„JAKO STAROSTKA POMÁHÁM LIDEM. 
BUDU V TOM POKRAČOVAT I V SENÁTU.“

Lidé z Vranovic-Kelčic mi ve čtyřech volbách dali 
tolik hlasů, abych za ně rozhodovala v obecním 
zastupitelstvu. Čtyři roky jsem byla místosta-
rostkou a posledních osm let starostkou. Za tu 
dobu jsem se naučila, jak jim pomáhat a jak se 
starat o to, aby byla naše obec dobrým místem 
k životu.

Přece si to, babi, nenechám pro sebe… V Pra-
ze mě nebudou brát jako holku z Hané, ale jako 
senátorku. Můžu se vyjadřovat k zákonům, na-
vrhovat nové, a hlavně: Můžu kdykoliv zakle-
pat na dveře ministra a říct mu, co lidi opravdu 
potřebují. Jako starostku by mě poslal za svým 
úředníkem. Pro senátorku bude mít nejen kafe 
a chlebíček, ale i čas pobavit se a řešit skuteč-
né problémy. A to řešení pak přivezu domů na 
Hanou.

„ŠKOLKU, OBCHOD A POŠTU DO KAŽDÉ DĚDINY“
Určitě bych zašla za ministrem školství a vysvět-
lila bych mu, jak důležitá je pro každou vesnici 
školka. Ministryni pro místní rozvoj bych předa-
la dopis od starosty Dobrochova, který se snaží 

vybudovat v  obci obchod, protože staří lidé do 
nejbližšího supermarketu pěšky nedojdou. A mi-
nistrovi vnitra bych poděkovala za projekt Pošta 
Partner a požádala ho, aby pomohl s  jeho roz-
vojem v  dalších obcích. Je mi jasné, že by se 
ty problémy nevyřešily mávnutím kouzelného 
proutku, je to běh na dlouhou trať. Ale já jsem 
vytrvalá…

Babička by snad kývala hlavou, ale nezapomněla 
by na svou další výhradu: „A co ten Babiš?“ Já 
ti nevím, babi. Vzpomínáš, jak jsi bránila Lojzka, 
o kterém spousta lidí z vesnice říkala, že krade 
železo? Nakonec se ukázalo, že jsi zase měla 
pravdu, všechno bylo jinak… Já myslím, že by-
chom neměli žádného člověka odsuzovat, pokud 
ho neodsoudí nezávislí soudci.
  

Irena Blažková
starostka obce Vranovice-Kelčice

kandidátka do Senátu na Prostějovsku (ANO 2011)
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Jak jsem se nenaučila vařit
Na své první rande jsem v šesti letech pozvala 
kamaráda z první třídy domů na čaj. Kdybych si 
nespletla cukr se solí, možná by mi první vztah 
vydržel déle než jediný den.

Doma ze mě chtěli vychovat pravou hanáckou 
hospodyni. Když jsem odložila míč nebo kolo, 
hned mě postavili k plotně. Ale většinou to ne-
dopadlo slavněji než ten čaj. Z prvního pokusu  
o palačinky vznikly uhelné placky, první kuře 
bylo naopak na talíři ještě skoro živé.

Pak přišla puberta. Od rodičů jsem v  té době 
dostala pro inspiraci hezkou kuchařskou knihu 
a zároveň úkol, abych z  ní na narozeninovou 
oslavu něco uvařila. Babička mě zastihla zrovna 
ve chvíli, kdy jsem na straně „zajíc na divoko“ 
narychlo schovávala fotku šikovného Petra z ve-
dlejší třídy. 

Tenkrát mi babička řekla, tak jako obvykle, mou-
drost, která poznamenala celý můj život. „Ireno, 
jsi blbá? Ty si nemůžeš hledat chlapy podle toho, 
jak vypadají, ale jestli umí vařit!“

Možná proto se moje první manželství tak úpl-
ně nepovedlo, i když máme s bývalým mužem 
dodnes hezký vztah a šikovnou dceru Žanetu.  
A možná jsem se babiččinou radou podvědomě 
řídila při „výběru“ druhého muže, se kterým nám 
to klape už 21 let. Milan prostě umí vařit! Je vy-
učený pekař a mnoho let si užíval roli šéfkuchaře 
v naší rodinné vesnické restauraci.

A tak jsem zjistila, že láska opravdu prochází ža-
ludkem, a některá jídla jsem se od něj dokonce 
naučila vařit. Hlavně několik tradičních hanác-
kých pokrmů, které dnes nabízím i vám. Protože 
knedle s meruňkami, vepřovou kýtu na smetaně 
nebo pečené koleno s  kedlubnovým zelím by 
měla zvládnout každá žena z Hané, i když vařit 
vůbec neumí.

Irenina vepřová kýta 
na smetaně

Nemusíte se obávat, své stehno vám k  za-
kousnutí nenabízím. Jde o starý rodinný recept, 
který moje babička zdědila po svých předcích. 
Tehdy šlo o sváteční jídlo: maso a navrch ješ-
tě smetana… Tyto ingredience používali naši 
předkové opravdu jen při mimořádných příleži-
tostech.

Dnes připravujeme vepřovou kýtu na různé způ-
soby běžně. Manžel ji většinou dusil na kořenové 
zelenině – až do té doby, než nám v lednici zůstal 
kus slaniny…

Co budeme potřebovat:
✓  1 kg vepřové kýty

✓  3 mrkve

✓  1/2 celeru

✓  petržel

✓  malou cibuli

✓  nové koření

✓  celý pepř

✓  bobkový list

✓  sůl

✓  200 g slaniny

✓  smetanu

✓  citron

✓  lžíci hladké mouky

✓  1 lžičku hořčice

✓  cukr

✓  olej

✓  máslo

Postup:

1. Kýtu osolíme a necháme odležet (ideálně 2-3 hodiny, aby 
sůl přirozeně prostoupila do masa). V kastrolu rozehřejeme 
trochu oleje a lžíci másla (pozor – máslo je pro výslednou chuť 
důležité!), přidáme slaninu nakrájenou na kostičky a nechá-
me chvíli opékat. Přidáme nakrájenou zeleninu, cibuli, koření  
a smažíme asi 5 minut.

2. Vložíme maso a zprudka ze všech stran opečeme. Podlije-
me vodou, přikryjeme a dusíme. Měkké maso vyjmeme, roz-
mícháme mouku v trošce studené vody, přilijeme k omáčce  
a provaříme.

3. Nakonec zjemníme smetanou, dochutíme citronem, cuk-
rem, můžeme přidat lžičku hořčice. Omáčku rozmixujeme. 
Maso nakrájíme na plátky a servírujeme s omáčkou a hous-
kovým (ideálně domácím) knedlíkem.

Při obědě se můžete strávníků zeptat, jestli v  jídle cítí více 
chuť celeru a petržele, nebo slaniny. Každý má chuťové pohár-
ky jiné, takže správné budou všechny odpovědi. Tedy pokud 
vám někdo neřekne, že cítí mouku…



Babiččiny knedle 
s meruňkami

Na tetičku z jižní Moravy jsme se vždycky těšili, 
mimo jiné i na obsah její velké tašky. Tatínkovi 
přivezla slivovici, která „řetízkovala“, babičce 
dobré víno a nám dětem meruňky. V tehdejších 
samoobsluhách se moc neprodávaly, takže to 
pro nás byl velký svátek.

Už jsem věděla, co bude následovat: Babička 
okoštuje víno a řekne: „Irenko, konečně ti můžu 
uvařit tvoje zamilované knedle.“ 

Moje milá babička už nežije, ale vždy, když zrají 
meruňky, vzpomenu si na ni a pustím se do va-
ření. Příprava knedlíků podle jejího receptu sice 
zabere mnohem více času, než kdybych použila 
těsto z  prášku, a navíc je mi jasné, že po ky-
nutém budu kynout i já… V duchu se ale chlá-
cholím tím, že jde o ty meruňky, ty jsou přece 
zdravé. 

Co budeme potřebovat:

✓  300 g hrubé mouky

✓  100-130 ml mléka

✓  špetku soli

✓  3 lžičky cukru

✓  žloutek

✓  5-6 g droždí

✓  meruňky na plnění

Na polití:

✓  tvaroh

✓  mléko

✓  cukr

✓  vanilkový cukr

(umixujeme do hustoty řid-

šího pribiňáku a uložíme do 

lednice)

Postup:

1. Droždí, cukr, trochu mouky a mléka rozmícháme a necháme 
asi 20 minut vzejít. Přidáme zbytek surovin a vymísíme těsto, 
které necháme vykynout.

2. Vykynuté těsto propracujeme, rozválíme na plát a pokrájíme 
na čtverce, do kterých zabalíme meruňky.

3. Zakulacené knedlíčky pak trochu poválíme v hrubé mouce 
a necháme vykynout.

4. Vaříme je ve vodě přibližně 6 minut. Po vytažení z vody je 
můžeme opatrně propíchnout vidličkou, aby se nesrazily.

5. Na talíři knedlíky přelijeme tvarohovým krémem a ozdobí-
me kouskem ovoce.
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Hovězí kostky 
na zelenině

Zatímco meruňkové knedle a kýtu na smetaně 
jsem milovala už jako dítě, této specifické úpra-
vě hovězího jsem přišla na chuť až mnohem 
později. 

Teď naopak patří mezi má nejoblíbenější jíd-
la, hovězí díky  příchuti česneku a celeru získá 
neopakovatelnou chuť a na jazyku se doslova 
rozplývá… 

Co budeme potřebovat:

✓  800 g hovězí kýty

✓  1/4 celeru

✓  2 mrkve

✓  2 hrsti hrášku

✓  4 stroužky česneku

✓  2 lžíce hladké mouky

✓  2 lžíce oleje

✓  sůl

✓  pepř

✓  brambory jako přílohu

Postup:

1. Maso nakrájíme na kostky a opečeme na rozpáleném oleji 
ze všech stran. Zaprášíme moukou a ještě chvíli restujeme.

2. Utřeme si česnek se solí a přidáme společně s pepřem  
k masu. Vše podlijeme vodou a dusíme pod pokličkou 70 mi-
nut doměkka.

3. Celer a mrkev oloupeme, očistíme a pokrájíme na kousky. 
Zeleninu včetně hrášku vložíme do osolené vody a povaříme 
deset minut.

4. Uvařenou zeleninu vložíme k masu a vše společně dusíme 
ještě 30 minut, aby se všechny chutě propojily.

A můžeme servírovat – ideálně s bramborami, ale hodí se i 
domácí bramborový knedlík.



Pečené koleno s kedlubnovým zelím 
a bramborovými knedlíky
opravdu tradiční hanácké jídlo

ZELÍ

Postup:

1. Kedlubny oloupeme a nastrouháme. Dáme do 
hrnce, osolíme, okmínujeme a zalijeme vodou 
asi do poloviny hrnce. Vaříme tak dlouho, až jsou 
měkké.

2. Zatím si uděláme ze sádla, cibule (na kostičky) 
a hladké mouky světlou jíšku.

3. Kedlubny slijeme, ale vodu si dáme ještě 
stranou. Kedlubnové zelí pak zahustíme jíškou, 
přidáme cukr a ocet. Podle potřeby zředíme od-
loženou vodou. Hotové zelí je k nerozeznání od 
normálního zelí.

Co budeme potřebovat:
✓  3 velké kedlubny
✓  1 cibuli
✓  2 lžíce hladké mouky
✓  1 vrchovatou lžíci sádla
✓  sůl, kmín, cukr
✓  ocet

PEČENÉ KOLENO

Co budeme potřebovat:
✓  1 vepřové koleno (cca 750 g)
✓  sůl, kmín, cibuli, česnek

Postup:

1. Koleno řádně nasolíme, nakmínujeme a vetře-
me česnek. Maso necháme krátce odležet do 
chladna.

2. Poté koleno vložíme do pekáčku, kde jsme 
již na dno dali nakrájenou cibuli.  Podlijeme vo-
dou a pečeme v uzavřeném pekáči 90 minut na 
150–180 °C.  Poté sundáme víko a dopékáme 
na horní ohřev nebo gril, vytvoříme tím křupavou 
kůrčičku.

BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY

Co budeme potřebovat:
✓  70 dkg brambor
✓  20 dkg hrubé mouky
✓  2 vejce
✓  špetku soli

Postup:

1. Brambory uvaříme ve slupce (nejlépe den 
předem), oloupeme a nastrouháme na hrubém 
struhadle. Přidáme hrubou mouku, sůl a vejce. 
Vše prohněteme rukama a pořádně propracuje-
me.

2. Když je těsto pořádně zpracované, uválíme  
z něj válečky – knedlíky. Mně většinou vyjdou tři. 

3. Nakonec si postavíme vodu, kterou osolíme 
a přivedeme k varu. Do vařící vody ponoříme 
knedlíky a vaříme je 10–12 minut. Já osobně 
vařím knedlíky 6 minut na jedné straně a pak 
je otáčím.

4. Po vyjmutí z vody hotové knedlíky propícháme 
špejlí, aby se nesrazily. Na krájení knedlíků se mi 
nejvíce osvědčila zubní nit.
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Bramborové knedlíky od babičky jsou vynikající 
přílohou k už tak úžasnému jídlu, po kterém se 
bude každá návštěva „olizovat až za ušima“.

Zeleninový salát 
s kuřecím masem

Tento recept uvádím záměrně až poslední, není 
totiž tak úplně od babičky. Základ je podobný – 
kuřecí maso a zelenina. 

Právě ve složení zeleniny se salát liší nejvíce, 
naši předkové používali jen to, co vypěstovali na 
svých zahrádkách. Manžel ingredience trochu 
obměnil a přizpůsobil našim mlsným jazýčkům.

Co budeme potřebovat:

✓  1 cibuli

✓  1 salátovou okurku

✓  1 zelenou kapii

✓  ½ hlávky čínského zelí

✓  ½ hlávky ledového salátu

✓  0,5 kg kuřecích  

 stehenních řízků

✓  pepř

✓  bylinkovou sůl

✓  olivový olej

Postup:

1. Všechny suroviny důkladně očistíme a omyjeme. Cibuli 
nakrájíme nadrobno, okurku a čínské zelí na kousky. Všechny 
tyto nakrájené ingredience smícháme, osolíme, trošku opepří-
me a zamícháme.

2. Kuřecí stehna naklepeme, osolíme, opepříme a osmahneme 
na oleji. Naporcujeme na menší kousky.

3. Na talíř vložíme nejdříve zeleninovou část salátu a na ni 
měkké šťavnaté kuřecí kousky. Můžeme přizdobit rajčátkem 
nebo jinou barevnou zeleninou dle chuti. Podáváme s kous-
kem kvalitního pečiva.
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Kam poslat tajenku a jak se zúčastnit soutěže o ceny? Čtěte na str. 11.

Milí čtenáři,
kuchaři a kuchařky,

blíží se volby, které jako obvykle doprovázejí předvolební kampaně. Otevřete noviny nebo internet – a 
vyskočí na vás předvolební sliby kandidátů. Pustíte si televizi – a místo oblíbeného seriálu tam běží 
politická diskuze. Jdete do parku – a hned vám nabízí balónky s logy politických stran nebo guláš 
s pivem zdarma. Snad jen ve vaší lednici je jasno – nabízí to, co jste si sami koupili a čemu věříte.

Ale proč vařit jen osvědčené recepty? Mého manžela – kuchaře – napadlo, abych voličům místo 
nepotřebných propriet nabídla kuchařku. Připravili jsme do ní tradiční hanácké recepty, které jsem 
odkoukala od své babičky. Milan je postupně zdokonaloval a některé z nich nabízel i v naší rodinné 
restauraci. Většině hostů chutnaly, tak proč se nepodělit…

Budu ráda, když mi napíšete, jak vám chutnalo. Třeba vymyslíte nějaké vylepšení. Nebo pošlete vaše 
tradiční rodinné recepty – ráda je zveřejním na svém webu i Facebooku. Kromě receptů tam najdete 
i vážnější věci, hlavně to, co bych pro vás a náš region chtěla v Senátu zařídit. Obyvatelé obce Vrano-
vice-Kelčice, kde už osm let starostuji, vám potvrdí, že nejde o plané sliby. Jsem zvyklá si za svými 
závazky stát a plnit je.

Kam posílat recepty, dotazy a náměty: irena@irenablazkova.cz
Můj facebookový profil: Irena Blažková do Senátu
Můj web: www.irenablazkova.cz

Křížovka o ceny
Vyluštěnou tajenku pošlete na e-mail: irena@irenablazkova.cz 
Pro vylosované autory správných odpovědí mám připravené sady hrnců a další kuchyňské 
potřeby!

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: Production Team s.r.o.; Cheops reklama a tisk s.r.o.



JAKO STAROSTKA  
POMÁHÁM LIDEM. 
BUDU V TOM  
POKRAČOVAT  
I V SENÁTU.

www.irenablazkova.cz

Irena 
Blažková

VOLBY DO SENÁTUPROSTĚJOVSKO

ANO_SV_18_Prostejovsko_A5s.indd   1 11.08.18   10:27


