
HOSPODYŇKY Z JENICHOVA A STŘEM SOUPEŘILY NA BUCHTOBRANÍ

JENICHOVSKOU hospůdku do-
slova zaplnily sladké dobroty,
které připravily šikovné hospo-
dyňky z Jenichova a Střem. Ko-
nalo se tam totiž tradiční buch-
tobraní, které ve spolupráci s
obecním úřadem pořádaly člen-
ky tamního dámského klubu.
Buchty, řezy, kremrole, rolády a
další moučníky hodnotili pánové,
kteří u soutěže nesměli scházet.
Všechny cukrářky pak od sta-
rosty obce Jaroslava Vildy do-
staly pamětní medaile.
Foto 6x: Archiv Evy Chmelařové

Porotu soutěže okouzlil dráček
na dortu Michaely Kaiserové
JIŘÍ ŘÍHA

Cítov, Horky – Pozorně sle-
dovala českou pohádku Za
humny je drak. Právě dráčka
Mráčka totiž Michaela Kaise-
rová, která se v Horkách nad
Jizerou učí cukrářkou, použi-
la jako ozdobu svého dortu.
Domů do Cítova si pak z cuk-
rářské soutěže s názvem
Ochutnejte sladkou Českou
republiku odvezla krásné prv-
ní místo.

Na soutěž, která byla sou-
částí Food festivalu v pražské
Troji, se také důkladně při-
pravovala. Vítězství šikovné
cukrářce samo do kapsy ne-
spadlo. „Připravovala jsem se
na to celý týden na praxi. Tři
dny jsem doma z marcipánu a
čokolády modelovala dráčka,
aby dobře držel a byl pevný.
Pak jsem si připravila dorto-
vý korpus, v pátek jsem to
všechno sesadila a v sobotu
jsme vyrazili na soutěž,“ líčí
vítězka.

Pod jejíma rukama ale ne-
vyrostl jen velký dort s dra-
kem, jenž vyplazoval jazyk.
Pro komisi musela připravit
ještě jeho menší variantu, kde
už dráček být nemusel. Ten
pak rozdělila na šest kousků.

A co bylo uvnitř? „Korpus
jsem plnila čokoládovou pě-
nou, tvarohovou náplní, byly

tam i maliny a celé jsem to po-
kapala rumem,“ popisuje stu-
dentka třetího ročníku, kte-
rou na jaře čekají závěrečné
zkoušky.

Vítězství v Troji nebylo

prvním úspěchem Michaely
Kaiserové. V minulém škol-
ním roce zabodovala také na
soutěži Gastro Hradec, kde si
za svůj slavnostně ozdobený
dort s tématem mořského svě-
ta vysloužila pomyslné stří-
bro.

A právě dnes míří se svou
mistrovou Alenou Pechláto-
vou na další cukrářské klání.
„Jedeme na Gastro Junior Bi-
dvest Cup do Klánovic. Mi-
chaela bude připravovat re-
staurační moučník,“ připo-
mněla učitelka odborného vý-
cviku, která s Michaelou dob-
roty už tři týdny trénuje.

Do Klánovic ovšem nepo-
vezou hotové výrobky, naděj-
ná cukrářka je tam bude při-
pravovat přímo před zraky
poroty. Bude na to mít pěta-
čtyřicet minut.

„Budu dělat francouzský
Tarte Tatin, pak podmáslový
dortík s jahodovou omáčkou a
lívaneček s mascarpone a les-
ní směsí,“ popsala moučníky,
na nichž bude dnes od půl de-
váté pracovat.

Michaela Kaiserová se na
soutěž těší. Včera už na ni ale
začala doléhat tréma. „Nej-
horší z všeho je asi to čekání. I
když budu začínat hned ráno,
pak budu muset celý den če-
kat na výsledky,“ doplňuje
cukrářka z Cítova, kterou k
jejímu sladkému řemeslu při-
vedla maminka.

Často s ní totiž pekla různé
buchty a koláče, což ji přived-
lo až do horeckého učiliště.
„Říkala jsem si, že bych to
mohla zkusit a v prvním roč-
níku mě to opravdu hodně
chytlo,“ uzavírá Michaela.

Vizitka
Michaela Kaiserová bydlí s rodi-
nou v Cítově, je jí 17 let, třetím
rokem studuje na Středním od-
borném učilišti v Horkách nad
Jizerou obor cukrářství. Je
úspěšná v cukrářských soutěžích.
Jejím koníčkem je vedle oblíbe-
ného řemesla i fotografování.
Přes objektiv fotoaparátu se
nejraději dívá do krajiny.

Žijí mezi námi

ZE SOUTĚŽE v pražské Troji si Michaela Kaiserová za svůj dort odvezla první místo. Foto 2x: A. Pechlátová

STUDENTCE Michaele Kaiserové s přípravou na cukrářská klání po-
máhá její mistrová Alena Pechlátová. Foto: Deník/Jiří Říha

SLOUPEK JIŘÍHO ŘÍHY

Praví šikulové jsou
často někde v koutku...

Kdoumí,tenumí, kdoneumí,ten...kouká
Taknějakjetostaréčeskérčení,kterésenedánijakvyvrátit

nebozpochybnit.
Mezinámijsou opravdufachmani,ojejichžkvalitách

mnohdynemámeanitušení. Tinejšikovnějšítotižbývajíbohu-
želtaktrochuvústranísvýchdílen,kuchynínebotřebazahrá-
dek.Asvézlatérucejakobypředsvětemukrývali.

Kdyžpaknaněčlověknáhodounarazí,nestačísedivit.
Vzpomněljsemsipřinávštěvěhoreckéhoučiliště,kdejemno-

hošikulů,najednupanícukrářkuzmalé vesničky naMělnic-
ku.Kdyžjsemasipředdvěmaletyzavítaldojejídílny,zůstal
jsemstátsotevřenoupusou,cotampanípůvodemzhlavního
městadokáže.Vuměníneměnilajentěsto,šlehačkunebomarci-
pán,aledoslovakouzlitumělaizhlíny.Jejípostavičkyvypálené
v pecivypadaly,jakkdyžkaždouchvíliožijí.

Anejinaktomubylotřebaivdílnějednohomšenskéholout-
káře,ojehožumuvítakéjenmálolidí.

Řemeslníci,ukažteto,včemvládnetejako nikdojiný,světu.
Stojítozato... jiri.riha@denik.cz

Jsou mělničtí policisté vybaveni na to,
aby dokázali pomáhat a chránit i na vodě?

ČÍSLO DNE

1.
místo vybojovala studentka horec-
kého učiliště Michaela Kaiserová na
cukrářské soutěži v Praze. Porotce
cukrářského klání s názvem Ochut-
nej sladkou Českou republiku
okouzlila svým dortem s pohádko-
vým dráčkem Mráčkem. (jir)

Boleslavská ulice čeká na položení asfaltu
Mšeno – Rekonstrukce Boleslavské ulice ve Mšeně se blíží do fi-
nále. Náročná oprava silnice, kterou stavbaři zahájili na začát-
ku letošního dubna, přechází podle starosty města Martina Ma-
cha k závěrečné fázi, což je pokládka poslední betonové kon-
strukční vrstvy, kterou uzavře finální asfaltový povrch. Prů-
jezd staveništěm tak není až do ukončení prací možný. Na za-
čátku listopadu by měl být provoz na silnici obnoven. (jir)

Část města se musí obejít bez elektřiny
Veltrusy – Obyvatelé části Veltrus budou v posledním říjno-
vém dni bez proudu. Energetici plánují přerušení dodávek
elektřiny v době od 7.30 do 15 hodin v ulicích K. Čapka, Lidická,
Opletalova, Palackého, Pražská, Riegrova, Tomkova, V Cihel-
nách, Vrchlického, Josefa Dvořáka, Alešova, Družstevní, Fr.
Novotného, Havlíčkova, Hálkova a Jiráskova. (jir)

Máslovičtí se zbaví objemného odpadu
Máslovice – Obyvatelé Máslovic se mohou zbavit velkoobje-
mového odpadu, který jim jen zabírá místo v garážích a stodo-
lách. Obec totiž nechá už zítra na náves přistavit kontejnery,
které tam budou stát až do neděle. Lidé tam budou moci odložit
například starý nábytek, podlahové krytiny nebo matrace. (jir)


