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PERNÍK 
POD MODRÝM
PARAPLÍČKEM

Připravte si:
■ 2 vejce ■ 1 a 1/2 hrnku (250 ml)
krystalového cukru ■ 1 vanilkový cukr
■ 1 skořicový cukr nebo 1 čajovou lžič-
ku skořice ■ 1 hrnek oleje ■ 2 hrnky
mléka ■ 2 polévkové lžíce rumu ■ 3
polévkové lžíce jakékoliv marmelády
■ 3 polévkové lžíce kakaa ■ 1 čokolá-
dový pudinkový prášek ■ 2 hrnky
hladké mouky ■ 1 hrnek polohrubé
mouky ■ 1 prášek do perníku ■ 1 kyp-
řicí prášek do pečiva ■ hrst ořechů
■ hrst rozinek

Postup: Všechno připravujeme v jedné
míse: 2 celá vejce ušleháme s cukry
(krystalem, vanilkovým a skořicovým
cukrem, či trochou skořice – to pro
vůni), přilijeme olej, mléko a rum, při-
dáme marmeládu, kakao, pudinkový
prášek, obě mouky, prášek do pečiva
a prášek do perníku. Můžeme přidat

hrst mletých ořechů a rozinky.
Zamícháme. Směs vylijeme na plech
vymazaný máslem a vysypaný moukou
(kokosem, strouhankou) nebo jedno-
duše vyložený pečicím papírem.
Pečeme při 180 °C asi 35–40 minut
a dokud špejle, zapíchnutá do těsta,
není suchá. Po vyjmutí perník posype-
me moučkovým cukrem. 

Typ: Korpus můžete potřít marmelá-
dou, přelít čokoládovou nebo „ledo-
vou“ citrónovou polevou či ozdobit
šlehačkou. Ale věřte nebo ne, nejlepší
je pouze posypaný cukrem. Perník je
sám o sobě šťavnatý a všechno navíc
jeho chuť jen umenšuje. Díky oběma
kypřicím práškům je také pěkně vyso-
ký. Ingrediencí je tentokrát víc, než je
v mých receptech obvyklé, ale věřte –
stojí za to. Budete za hvězdu!

Moc dobrou chuť přeje Evita
evita@telecom.cz
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Každou středu se v letňanské
Základní škole generála Františka
Fajtla DFC v Rychnovské ulici schá-
zí skupina hudebních fandů a pod
vedením sbormistryně Lenky
Pospíšilové, Markéty Noskové
a Kateřiny Tůmové se zde věnují
sborovému zpěvu. 

Co je na tom divného?, mohli
bychom se zeptat. Vlastně nic

moc. Jen to, že se tam neučí děti, jak
by každý předpokládal, ale dospělí.
V mnoha případech jsou to rodiče
žáků, kteří tuto školu navštěvují. 

Pochvalné hlasy na adresu sboru
a zvědavost mě donutily, abych se šel
podívat na jeho zkoušku. Po vstupu do
jedné z tříd jsem narazil na skupinu
příjemně naladěných a usměvavých
žen a mužů, kteří nacvičovali nádher-
nou píseň Otty Kaufmanna Go Down
Moses (Sestup Mojžíši). Poté co skon-
čili, jsem položil jedné z členek sboru,
Martě Lískové, několik otázek. 

Mimo jiné jsem se dozvěděl, že sou-
bor založila skupina rodičů dětí ze sou-
boru Hra je to především proto, aby
malé hudebníky podpořila. „Náš sou-
bor začal svou činnost před deseti lety,

a to pod vedením sbormistryně Lenky
Pospíšilové, která je dodnes vůdčí osob-
ností tělesa,“ upřesnila Marta Lísková.
Na otázky, co v současné době sbor
nacvičuje a kde ho mohou Letňanští

vidět, odpověděly společně Marta
Lísková i Lenka Pospíšilová. „Právě
nacvičujeme cyklus smíšených sborů
Pocta tvůrcům, jejichž hudbu složil
Zdeněk Lukáš a verše napsal Václav
Fischer“, řekly. „Hned na jaře představí-
me divákům tradiční spirituály a upra-
vené moravské lidové písně. S výběrem
z tohoto cyklu písní vystoupíme na akci
Letňany nejen dětem 2010, na kterou se
již velmi těšíme“, dodaly. „Dále zazpí-
váme v kulturním domě Letňanka a na
akci Rozloučení s prázdninami, která se
bude konat na začátku září“, sdělily mi
na závěr obě dámy.

Poděkoval jsem za opravdu milé
přijetí s možností poslechnout si pře-
krásný zpěv a popřál jsem sboru hodně
úspěchů! Na odchodu mě vyprovázel
krásný mnohohlasý zpěv.

Přijďte „zažít“ vystoupení A je to.
Stojí to opravdu za to! 

Text a foto Olaf Deutsch

A JE TO – slavíci z Rychnovské V LEDNU SLAVILI 
85 let ■ Hornová Jiřina

■ Vyskočilová Jarmila
■ Vyskočilová Miloslava

80 let ■ Borovičková Milada
■ Kos Konrád
■ Křivánek Augustin 
■ Letáková Markéta
■ Pekař Josef ing.
■ Hněvsa Vlasta
■ Košacký Herbert
■ Haaseová Věra
■ Hradecký Josef

75 let ■ Jirsová Milena
■ Pop Jan
■ Jelínková Zdena
■ Hirschová Marie
■ Marysko Jiří

Přejeme jubilantům vše nejlepší!

LETŇANSKÁ MIMINKA

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Tadeáš
Knappe

Miminku
přejeme do
života hodně
štěstí a rodičům gratulujeme!

PŘEDSTAVUJEME

Členy souboru A je to jsou především rodiče dětí ze souboru Hra je to.

BŘEZEN V KNIHOVNĚ

23. 3. v 18 hodin přivítáme herce,
hudebního skladatele a dirigenta
Pavla Vondrušku. V Letňanech bude
nejen vyprávět, ale také zahraje na
elektrické varhany.  

Dnes nebudeme vařit – to necháme na měsíc duben, ale upečeme si
něco jednoduše „hrnečkového“, zato chuťově doslova luxusního. Avia slavila 90. výročí

P o dva večery (9. a 16. 2. 2010)
byla zcela zaplněná Knihovna

MČ Praha 18 svědkem neformálního
a téměř rodinného setkání nejen
bývalých pracovníků Avie, ale i všech
příznivců letadel a létání. Stalo se tak
při příležitosti přednášky Václava
Šorela, autora řady odborných publi-
kací o letectví. Staří „aviáci“ zde měli
možnost po letech potkat své bývalé
kolegy a připomenout si historii pod-
niku. Přednáška o letectví a létání,
spojená s promítáním,  přiblížila všem
přítomným dějiny letecké a automo-
bilové výroby v Avii, její jednotlivé
etapy i peripetie od samého počátku
existence až po dnešní problematic-
kou současnost. Vřelá odezva na
vystoupení pana Václava Šorela se

projevila v závěrečné diskuzi, ve které
někteří z návštěvníků knihovny po-
kračovali ještě po skončení pořadu. 

Text Mgr. Jana Babková 
a Ing. Jindra Šamlová,
Knihovna MČ Praha 18

Foto Stanislav Mlázovský

Václav Šorel

Letňanský ples 
se opět vydařil

Kytice 
i dobře zpívá
V neděli 21. 2. 2010 se konalo

regionální kolo celostátní
soutěže zaměřené na lidovou píseň
„Zpěváček roku 2010“ pro Prahu
a Středočeský kraj. Ze souboru
Kytice se zúčastnili Petr Seman,
Markéta Janovská a Lucie Kriš-
toufková. Všichni soutěžící podali
skvělý výkon – obě děvčata postou-
pila do finále, ve kterém si Lucie
Krištoufková vybojovala 3. místo
a jako náhradnice možná postup do
celostátního kola. Blahopřejeme!       

Mgr. Helena Harčariková,
soubor KYTICE

Slunečnicový rej masek

Již tradiční letňanský ples, tentokrát
společný pro městské části Praha 18

a 9, se konal pátek 19. února 2010
v areálu PVA. V první části předvedli
divákům své umění tanečníci ze studia

Sport Agency Praha, Sportklubu
ČASPV Kladno a Tanečního klubu
Astaire. V další zahrál k tanci Taneční
orchestr Jindřicha Váchy a po půlnoci
The Beatles Revival. Velký zájem byl
o tombolu, jejíž hlavní cenou byl LCD
televizor. O tom, že se ples zúčastně-
ným líbil, svědčí fakt, že většina z nich
se dobře bavila až do jeho konce.  

-red-

K lub Slunečnice pořádal v so-
botu 20. února již tradiční

karneval. Sto dvacet dětí a jejich
rodičů zaplnilo sál KD Letňanka
a oddávalo se nejen tanci, ale také
soutěžím a hrám. Návštěvníci od-
cházeli domů s krásnými zážitky,
a také s dárečky, které vyhráli
v tombole. Karnevalové odpoledne
se i tentokrát opravdu vyvedlo.

-tr-

Foto Olaf Deutsch

Originální masky oblékly nejen
děti, ale také dospělí.

Foto Olaf Deutsch
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