
Recepty
pro Zlínský kraj Netradiční kuchařka



HLAVNĚ MÍSTNÍ SUROVINY

Základními surovinami jsou ty, které máme – aktivní a pracovití lidé, kteří se nebojí.
Podpoříme místní producenty a podnikatele, kteří budou vytvářet stabilní a dobře 
placená místa.

POŘÁDEK V KUCHYNI

Pořádek v kuchyni je základ. V chaosu se efektivně vařit nedá. 
Omezíme byrokracii, zeštíhlíme krajský úřad a nastavíme jednoduché systémy 
pro podporu měst a obcí i spolkové, kulturní a sportovní činnosti.

JEN Z TOHO, CO MÁME

Vařit se má jen z toho, na co máme, a jen tolik, kolik se toho opravdu musí sníst.
Zastavíme zadlužování kraje, zlepšíme hospodaření, rozhodování o penězích 
bude i na obcích.

POD POKLIČKOU NENÍ TAJEMSTVÍ

S pokličkou se vaří proto, aby se ušetřilo. Není tam od toho, aby se něco tajilo.
Zlepšíme komunikace kraje s obcemi a občany, rozpočet bude srozumitelný 
každému.



úVODNÍ SLOVO SENÁTORA

vás tuto trochu netradiční, o to snad daleko zajímavější kuchařku. Ale popravdě, 
kdyby si politici osvojili způsoby práce dobrých kuchařů, nebylo by to vůbec špatné. 
Nemusíte mít zrovna jako já osobní zkušenost s provozem velkých restaurací, aby 
vám bylo jasné, že základem je pořádek – všechno na svém místě, každý přesně ví, 
co má dělat, všude je čisto. Důležitá je také práce se surovinami. Musíte si hlídat 

kvalitu, čerstvost, ale na druhé straně i cenu, aby byl zákazník 
opravdu spokojený a vy přitom neprodělávali kalhoty.

No a samozřejmě to chce nápad, nebát se přidat trochu sty-
lu. Třeba navázat na tradiční postupy, ale volbou vhodných 
ingrediencí dát jídlu novou chuť. Podle nás právě takovýto 

přístup kraji chybí. 
A to už nemluvím o tom, jak důležité je, aby se ten, kdo vaří, 

ptal hostů, zda jim chutná, zda jsou spokojeni, případně zda 
mají připomínky…

Takže co jsme nakonec udělali? Odložili obleky a kos-
týmky, navlékli jsme si kuchařské zástěry a začali

vařit. Snad vám bude stejně jako nám připadat 
menu, které jsme pro Hanou, Slovácko, Valašsko 
a Zlínsko připravili, to nejlepší. V každém případě 
věříme, že i díky vám začne náš jídelní lístek pla-
tit již letos v říjnu. 
Je na čase, aby Zlínský kraj získal novou chuť 
a energii.
 
 Ivo Valenta, 

senátor, podnikatel, 
lídr Svobodných a Soukromníků  

ve Zlínském kraji

Když jsme začali připravovat náš  
společný volební program Svobodných 
a Soukromníků pro volby ve Zlínském kraji, 
jednoznačně jsme se všichni shodli, že 
nechceme nabídnout prázdné a obecné 
proklamace, ale skutečné recepty na řešení 
vleklých problémů našeho kraje.

Nejčastěji jsme tak skloňovali slovo recept. 
Jaký bude náš společný recept na špat-
né silnice, na zlepšení péče o seniory,  
na lepší nabídku práce a vyšší mzdy, na lepší 
podmínky pro místní živnostníky, na zlep-
šení zdravotní péče… Postupně to 
došlo až tak daleko, že už ni-
kdo nemluvil o práci na vo-
lebním programu a jeho 
kapitolách, ale o tom, 
že chceme obyvate-
lům našeho kraje 
nabídnout „ku-
chařku s dob-
rými recepty“. 
A s trochou 
nadsázky jsme 
pak naše recepty 
na problémy Zlínského 
kraje propojili s kuchař-
skými recepty a sestavili pro 



DOMÁCÍ POMAZÁNKA S OVČÍM SýREM A PAžITKOU

Suroviny

• 200 g ovčího sýra
• 250 g mascarpone
• sůl, pepř
• čajová lžička mleté červené papriky
• 20 g pažitky

Postup

Ovčí sýr nakrájíme na kostičky, přidáme 
mascarpone a vidličkou důkladně vymícháme 
pomazánku, kterou dochutíme solí, pepřem, 
paprikou a nasekanou pažitkou. Doporučuje 
se podávat na čerstvé topince nebo bagetě.

Pro jídlo je důležitý i příběh. Co tím myslím? Zkrátka, když použijete surovinu z vlastní  
zahrádky a dvorku, případně získáte od někoho ze sousedství, chuť je prostě jiná. 
A taky máte jistotu, že je to zdravé a BEZ KONZERVANTŮ…

„Svěží, čerstvé a jednoduché. 
To prakticky vždy znamená úspěch.“



ČERSTVÉ ŠKOLY BEZ 
KONZERVANTŮ

Nechceme mít z dětí roboty. Proto musíme 
zajistit evoluci ve školství. To znamená 
srovnat příspěvek na každého žáka, nechat 
ředitele škol ředitelovat, umožnit zakládání 
nových, inspirativních škol - prostě nebránit 
se konkurenci.

MÁME RECEPT 
na školy pro 21. století, které 
jsou tu pro učitele a žáky,  
ne pro tabulky a výkazy.

Ing. Tomáš PAJONK

vývojář a podnikatel z Valašska, 
předseda Svobodných ve Zlínském 
kraji



TVAROHOVý KOLÁČ S žAHOUREM

Suroviny

• 500 g polohrubé mouky
• 250 g krystalového cukru
• 1 ks vanilkového cukru
• 1 ks prášku do pečiva
• 2 ks vajíček
• 125 ml oleje
• 250 ml mléka
• 500 g jemného tvarohu
• 2 zakysané smetany
• podle chuti krystalový cukr
• 2 polévkové lžíce hrubé mouky
• podle chuti ovoce
• 300 g borůvek
• ½ balíčku perníkového koření

Postup

V misce smícháme mouku, cukr, vanilkový cukr, prá-
šek do pečiva, vajíčka, olej a mléko. Plech vymažeme a vysy-
peme moukou, vylijeme na něj polovinu těsta. Tvaroh, smetanu, cukr 
dle chuti, hrubou mouku a vajíčko utřeme a vylijeme opatrně na těsto, rovnoměrně rozetřeme. 
A nakonec nalijeme zbylé těsto a rozetřeme po povrchu. 
Pečeme při teplotě 175 stupňů asi 30 minut. 
Žahour: Ovoce uvaříme s cukrem a perníkovým kořením, přidáme 
smetanu a lijeme na již upečený tvarohový koláč. 

O tom, že sladká jídla nejsou pro naše zdraví ideální, asi jen málokdo pochybuje. 
Na druhou stranu, kdo nemá někdy chuť na dobrý koláč, třeba s tvarohem a borůvkami. 
Tak proč si občas sladkost nedopřát? Když to nepřeháníte, nic se nestane, a i všední  
den může mít SLADKOU PŘÍCHUŤ…

„Sladkosti nejsou základem jídelníčku. 
Dobrý koláč ale umí zpříjemnit den.“



STÁŘÍ MŮŽE MÍT 
SLADKOU PŘÍCHUŤ

Zvýšíme kvalitu péče o seniory a handica-
pované díky posílení konkurence. Zlepšíme 
podmínky pro terénní práci v sociálních 
službách a péči o potřebné v domácím 
prostředí.

Helena LASZTOVICZOVÁ

vedoucí prodeje, místopředsedkyně 
Svobodných ve Zlínském kraji

MÁME RECEPT 
na spokojené stáří a efektivně 
fungující sociální služby.



TELECÍ LÍČKA POMALU PEČENÁ  
NA MORAVSKéM VÍNĚ

Suroviny

• 1 500 g telecích líček
• sůl, pepř, čerstvý rozmarýn, 50 ml oleje
• bobkový list, nové koření, 300 g mrkve
• 100 g petržele
• 150 g cibule
• 2 hlavičky česneku
• 1 l červeného vína
• 250 g másla

Postup

Líčka zbavíme přebytečného tuku, 
osolíme a okořeníme. Zprudka opeče-
me, dáme do hlubší nádoby.  Všechnu 
zeleninu, koření a bylinky nakrájíme a směsí 
zakryjeme opečené maso. Podlijeme vínem 
a důkladně zakryjeme alobalem.   
Líčka dusíme při 100 stupních 5 hodin do měkka.  
Po podušení vyjmeme a omáčku propasírujeme a zahustíme 
studeným máslem. Líčka podáváme s bramborovou kaší, karlo-
varským nebo houskovým knedlíkem, případně chlebem. 

Na první pohled složité jídlo, na jehož přípravu potřebujete spoustu času. Výsledek ale stojí 
za to. Jen nesmíte hledat důvody, proč to nejde, a nelitovat času a námahy.  
Když k tomu přidáte pečlivost a nic neuspěcháte, půjde vám to JAKO PO MÁSLE…

„Nebát se složitých věcí a nelitovat času. 
To je cesta k dobrému výsledku.“



DOPRAVA JAKO
PO MÁSLE

Opravíme rozbité silnice, zlepšíme autobu-
sové a vlakové spoje, rozhýbeme výstavbu 
dálnic D55 a D49, obnovíme pravidelnou 
leteckou linku do Prahy. Kvalitní dopravní 
infrastruktura je totiž předpokladem pro 
chybějící investice, vznik pracovních míst 
i rozvoj cestovního ruchu.

MÁME RECEPT 
na dostavbu dálnic, rekonstrukci 
silnic a dobré spoje pro studenty 
i zaměstnance.

Ing. Michal DVOULETý

vedoucí kanceláře senátora,  
mediální manažer, folklorista



DOMÁCÍ KRÁLÍK NA ROZMARýNU S BRAMBOROVýMI
šKUBÁNKY A šVESTKOVOU OMÁČKOU

Suroviny

• 2 ks králíka
• 1 l oleje, sůl, pepř
• 10 g čerstvého rozmarýnu
• 500 ml bílého vína
• 4 ks šalotky
• 1 hlavička česneku
• 200 g švestek
• 100 g másla
• 200 g slaniny
• 1000 g brambor
• 3 ks vajíček
• 1 kypřicí prášek 
• 500 g polohrubé mouky

Postup

Králíka nasekáme na porce, které prošpi-
kujeme slaninou a rozmarýnem, dochutíme 
solí a pepřem, přidáme šalotku, i česnek i se slup-
kou, podlijeme vínem a dáme do předehřáté trouby na 160 
stupňů cca na 1 hodinu 30 minut. Dusíme do měkka. Po podušení 
scedíme, přidáme trnky, lžíci cukru a zahustíme máslem. Brambory 
uvaříme ve slupce nejlépe den předem, očistíme a postupně přidá-
me vajíčka, mouku, kypřicí prášek a vypracujeme husté těsto.  
Pozor! Těsto nesmí být moc husté, aby nebyly škubánky tvrdé. 
Škubánky nesolíme, protože by nám těsto zřídlo.  
Uvaříme je, poté osolíme a ihned podáváme. 

S králičím masem, byť z domácího chovu, nemusíte vždy u strávníků slavit úspěch.  
Jeho příprava má svá specifika, musí se to zkrátka umět. Jen strčit do trouby ho prostě nestačí. 
Abyste získali maximum chuti, je třeba DUSIT A DUSIT…

„Tradiční postupy a suroviny od místních. 
To jsou základní kameny dobré kuchyně.“ 



PODUSÍME
BYROKRACII

Chceme lepší podmínky pro nové investory 
a také pro malé zemědělce, vinaře, lokální 
producenty a drobné podnikatele, kteří bu-
dou vytvářet nová, stabilní a dobře placená 
pracovní místa pro občany našeho kraje.

MÁME RECEPT 
na prosperitu bez zbytečných 
byrokratů.

Petr THAISZ

podnikatel, předseda Soukromníků 
ve Zlínském kraji



DOMÁCÍ VALAšSKÁ KYSELICE

Suroviny

• 500 g kyselého zelí
• 400 g brambor
• 200 g klobás
• 150 g slaniny
• 3 polévkové lžíce cukru
• sůl, pepř
• 250 ml smetany na šlehání
• bobkový list, nové koření
• majoránka
• 150 g cibulky

Postup

Zelí podle potřeby scedíme a propláchneme, 
dáme vařit, spolu s kořením osolíme, opepříme a uva-
říme do měkka, přidáme na kostičky nakrájené brambory 
a uvaříme. Na cibulce si orestujeme na kostičky nakrájenou 
slaninu a klobásu a přidáme do polévky. Polévku odstavíme 
a zahustíme smetanou, kterou zašleháme do polévky, a pak 
ještě jednou necháme krátce povařit. Dochutíme majorán-
kou, cukrem, popřípadě octem.

Oblíbená kyselice perfektně kombinuje to, co tradičně patří nejen k východomoravské  
kuchyni – brambory a zelí. Výborný základ. A když k tomu přidáte slaninu, klobásy a dobře 
vyberete koření, výsledek je pak ještě LEPšÍ…

„Nespokojme se jen se základem. 
Hledejme i další možnosti.“



ZADěLÁME NA
LEPŠÍ VýDěLKY

Chceme, aby si lidé ze Zlínského kraje 
našli dobře placená místa. Pomůžeme 
tomu třeba tak, že vytvoříme podmínky pro 
cestování za prací. Základem je kvalitnější 
a flexibilnější veřejná doprava – prostě 
lepší autobusové a vlakové spoje.

MÁME RECEPT 
na lepší výdělky pro lidi  
ze Zlínského kraje.

František VEVERKA

programátor CNC strojů,  
místopředseda Svobodných 
ve Zlínském kraji



PSTRUH Z BORšICKéHO POTOKA NA MÁSLE

Suroviny

• 10 ks pstruhů (celkem 2 500 g)
• 100 ml oleje
• 250 g másla
• 10 g mořské soli, 
• 5 g čtyřbarevného koření
• 1 ks citronu
• 20 g tymiánu
• 1 hlavička česneku

Postup

Důkladně vyčištěného pstruha zevnitř posolíme a naplníme 
tymiánem a nakrájeným citronem. Na rozehřáté pánvi zahře-
jeme olej a dáme opékat z obou stran asi 3 až 4 minuty. Záleží 
na velikosti. Před dopečením přidáme máslo s rozmačkaným 
česnekem, může být i se slupkou. Pstruha osolíme a opepříme 
a pomocí lžíce poléváme, aby se chuť másla a česneku dostala 
na celou rybu. 

V jednoduchosti je síla. K tomu, abyste měli chutné jídlo, nemusíte mít soupis ingrediencí na tři 
stránky a strávit u plotny půl dne. V našem případě dokonce odpadá i porcování. 
Každý dostane svůj díl. JEDNODUCHé A JASNé jako facka… 

Žádné „kamarádské“ porcování.
Každý může mít plný talíř.



POCTIVÁ MÍRA PRO 
VŠECHNY OBCE

Zajistíme spravedlivé rozdělení peněz  
obcím, aby mohly mít kvalitní sportoviště  
a motivované trenéry dětí. Pomůžeme 
rozvoji sportu u dětí a mládeže, pomůžeme 
ochránit kulturní dědictví a podpoříme  
rozvoj místní kultury. Pomůžeme hasičům  
i dalším spolkům na venkově.

MÁME RECEPT 
na dobrý život na venkově.

Bohuslav VÁVRA

starosta Boršic u Blatnice, vinař
folklorista, hudebník, sportovec 



POHANKOVé RIZOTO S DRŮBEžÍM MASEM

Suroviny

• 1 500 g pohanky
• 150 g červené cibulky
• 250 g cukety
• 100 g hrášku
• 200 g papriky kapie
• 1 000 g kuřecích prsou
• 200 g parmazánu
• 250 g másla

Postup

Pohanku uvaříme v osolené vodě do měkka. 
Na cibulce si orestujeme na kostičky nakrájené 
kuřecí maso, krátce podusíme, přidáme ostatní zeleninu 
a přimícháme pohanku. Dochutíme parmazánem a solí a zjem-
níme máslem, podáváme s hoblinkami parmazánu a ozdobíme 
například bylinkami.

Pohanka a cuketa nepatří mezi jídla, na která se vám automaticky sbíhají sliny, jen co někdo 
vysloví jejich název. Pokud je ale dokážete vhodně zkombinovat s dalšími surovinami,  
dostanete plnohodnotné, přitom zdravé jídlo, které je s vhodnou oblohou PLNé VITAMÍNŮ…

„Syté, přitom lehce stravitelné jídlo.
Ideální pro udržení kondice.“



NEMOCNICE PLNÉ
VITAMÍNŮ

Musíme přimět stát, aby se stejně jako 
v jiných krajích více podílel na financování 
zdravotní péče. Jedině státem spolufinan-
covaná fakultní nemocnice umožní kraji 
stabilizovat okresní nemocnice. Zvýší se také 
kvalita a dostupnost zdravotní péče.

MÁME RECEPT 
na spokojené pacienty a dobře 
ohodnocené lékaře a sestry.

Ing. Jiří PROCHÁZKA, MBA

podnikatel, ekonom, místopředseda 
Svobodných ve Zlínském kraji



KOMENSKý MYSLIVECKý gULÁš

Suroviny

• 1 000 až 1 500 g masa ze zvěřiny (doporučuji srnce nebo jelena)
• 800 g cibule
• 150 g česneku
• 500 g zelené papriky
• kmín, jalovec, bobkový list, nové koření, sladká  

a pikantní paprika, sůl, pepř
• 300 ml červeného vína
• větvička čerstvého rozmarýnu
• 1 000 g brambor
• 100 g hub
• 20 g majoránky
• 100 g vepřového sádla

Postup

Cibuli, část česneku, papriku, kmín, bobkový 
list a nové koření orestujeme dohněda. Přidáme 
maso a zprudka restujeme, aby se maso zatáhlo rov-
noměrně. Osolíme, opepříme, zasypeme paprikou a podli-
jeme vínem. Víno necháme vyvařit, zalijeme vodou nebo vývarem 
z kostí a přidáme jalovec a rozmarýn (maximálně 3 až 4 bobulky). 
Jakmile máme maso po 1,5 hodině skoro hotové, přidáme brambory 
a vaříme do měkka. Guláš můžeme zahustit nastrouhanými bram-
borami podle potřeby. Dochutíme česnekem, majoránkou, solí, chilli, 
popřípadě posekaným rozmarýnem. Guláš můžeme ozdobit červe-
nou cibulkou, větvičkou rozmarýnu nebo mladou větvičkou jedličky.  

guláš, to není žádný zmatek. Jeho příprava má jasný řád, výsledek se odvíjí od toho, jak kvalitní 
suroviny použijete. Hlavně nesmíte nic ošidit. A proč je guláš tak oblíbený? Je to poctivé jídlo, 
s nímž za málo peněz uděláte hodně parády. Prostě žádné ZBYTEČNé VýDAJE…

„Myslivecký guláš – poctivé jídlo 
pro ty, kdo se nebojí pořádně zabrat.“



OŘEŽEME ZBYTEČNÉ
VýDAJE

Snížíme počet krajských úředníků minimál-
ně o 10 %, odstraníme zbytečnou byrokra-
cii. Zastavíme zadlužování kraje, zalepíme 
černé díry v rozpočtu. Netransparentní 
a drahý systém dotací nahradíme přímou 
a adresnou podporou obcí a jejich obyvatel.

MÁME RECEPT 
na dynamický a dobře  
hospodařící kraj.

Ing. Jana KŘIžKOVÁ, MBA

ekonomka, starostka Komně, 
věnuje se myslivosti



DOMÁCÍ MORAVSKÁ KULAJDA

Suroviny

• 500 g brambor
• 1 l mléka
• 250 ml smetany na šlehání
• 1,5 l vývaru
• 100 g cibule
• 2 polévkové lžíce cukru
• 50 g sušených hub
• 5 ks vajíček
• 30 g kopru
• 50 ml octa
• 150 g másla
• sůl a koření dle potřeby

Postup

Na másle zpěníme na kostičky nasekanou cibulku, 
přidáme vývar a houby. Vaříme asi 45 minut, dokud ne-
máme houby uvařené. Na kostky nakrájené brambory přidáme 
do polévky a vaříme 15-20 minut, dokud se neuvaří. Osolíme, 
opepříme a přidáme mléko a smetanu. Polévku zahustíme tak, 
že část brambor odebereme a do hladka rozmixujeme.  
Do polévky přidáváme uvařená nebo pošírovaná vejce. Před 
dokončením dochutíme čerstvým koprem, převařeným octem 
a cukrem.

Jednoduchá snídaně či oběd o několika chodech? Je jedno, co vaříte. Abyste mohli těm, pro 
které vše děláte, zaručit tu nejvyšší možnou úroveň, potřebujete mít především jedno – čistou 
kuchyň a hlavně všude POŘÁDEK…

„Co je v kuchyni ze všeho nejdůležitější?
Čistota a pořádek.“ 



V KUCHYNI MUSÍ BýT 
HLAVNě POŘÁDEK

Chceme krajský úřad, který je zde pro lidi 
a ne naopak. Úřady mají být transparentní 
a úředníci vstřícní a nápomocní. Nyní kraj 
místo toho, aby pomáhal, spíše překáží.

MÁME RECEPT 
na transparentní úřad vstřícný  
k lidem.

Lucie LOMPEJOVÁ, MBA

zastupitelka města Napajedla, 
členka Svobodných



JEHNĚČÍ KOTLETY S BYLINKAMI

Suroviny

• 2 000 g hřbetu (hřebínku)
• 100 ml olivového oleje
• 10 g soli
• 5 g pepře
• bylinky (tymián, rozmarýn, šalvěj)
• nové koření, bobkový list

Postup

Jehněčí hřbet zbavíme blan, 
očistíme a nasekáme na jednotlivé 
porce (zhruba 200 g na porci). Marinu-
jeme v olivovém oleji s bylinkami 24 hodin 
předem. Pozor! Kvalitní druh masa nikdy předem 
nesolíme, sůl vytahuje vodu a maso by zůstalo suché. 
Kotlety zprudka opečeme ze všech stran, osolíme nejlépe 
mořskou solí, okořeníme a dáme dopéct do předehřáté 
trouby na 150 stupňů na 10 minut. Čas záleží od stupně 
propečení. Po dopečení ještě necháme 2 až 3 minutky 
odležet na dřevěné desce, aby nám při krájení nevytekla 
všechna šťáva.

Tymián, rozmarýn, šalvěj. K tomu bobkový list a nové koření. A samozřejmě sůl a pepř. Výčet 
bylinek a koření stojí v seznamu surovin vždy na spodních příčkách. Ale mělo by to být vlastně 
naopak – právě tyto ingredience posouvají jídlo výše. Dávají mu neotřelou, NOVOU CHUŤ…

„Nebojme se měnit zaběhnuté postupy.  
Někdy stačí opravdu málo, aby vše bylo lepší.“



DÁME KRAJI NOVOU 
CHUŤ A ENERGII

Zlínský kraj musí získat zpět svou ztrace-
nou dynamiku a energii. To hlavní, na čem 
musíme stavět, nejsou stohy strategií či 
akčních plánů, ale šikovní a pracovití lidé, 
kterých je náš kraj plný. Je proto nutné pře-
stat politikařit, začít používat zdravý selský 
rozum a dát těmto lidem prostor. Pokud se 
toto podaří, může být Zlínský kraj skvělým 
místem pro život.

MÁME RECEPT 
na kraj, který bude skvělým 
místem pro život.

Ivo VALENTA

senátor, podnikatel, investor  
a zakladatel nadace



MÁME
RECEPT

Pomůžeme
našemu kraji

zlinsky@spolecne2016.cz zlinsky.spolecne2016.cz


