V-BAND ZUŠ Volary přivezl zlato z Litvínova
Ve dnech 9. – 10. 6. 2017 probíhalo
v severočeském Litvínově ústřední
(celostátní) kolo národní soutěže
jazzových a ostatních orchestrů ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR. Základní uměleckou
školu Volary reprezentoval V-BAND, který
postoupil z prvního místa v krajském kole.
V Litvínově obhájil své prvenství a získal
zlaté pásmo. Konkurence byla v letošním
roce obrovská. V-BAND dokázal přesvědčit o svých kvalitách mezinárodní
porotu i přesto, že byl se svým věkovým
průměrem 13,5 roku nejmladším souborem
ze všech 49 soutěžících souborů.
Tento úspěch volarské ZUŠ si zaslouží velkou gratulaci jak Kateřině
Pavlíkové – umělecké vedoucí, tak pedago-

gům, kteří vyučují žáky v hlavních oborech
a především členům orchestru, kteří skvěle
reprezentovali nejen volarskou ZUŠ, ale
i celé město Volary.
V-BAND ZUŠ Volary vznikl v roce
2011. Za krátkou dobu se stihl vypracovat
mezi nejlepší žákovské soubory v České
republice. Tuto pozici potvrdil v roce 2014
získáním zlatého pásma v celostátním kole
soutěže jazzových a ostatních orchestrů základních uměleckých škol. V roce 2015 se
stal vítězem rozhlasové a televizní soutěže
Concerto Bohemia v kategorii do 16 let.
Soubor má originální repertoár, který pro
něj upravuje jeho umělecká vedoucí Kateřina Pavlíková.
Mgr. Vít Pavlík, ředitel školy

VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA
Ve dnech 19. a 20. srpna 2017 se koná již 24. ročník slavností. Nebude na nich chybět bohatý program, tancovačka pod širým
nebem, pokus o překonání dřeváckého rekordu, báječná atmosféra, dobré občerstvení a nespočet řemeslníků a prodejců.

Z jednání rady města
konaného dne 31. 5. 2017
Rada města rozhodla
* v souladu s výsledkem veřejné zakázky
malého rozsahu na akci: Veřejné parkour hřiště Volary, přidělit tuto zakázku
uchazeči ONYX wood spol. s r.o.
* v souladu s výsledkem veřejné zakázky
malého rozsahu na akci: Komunikace

Pod Tratí a Zlatá Stezka, Volary, přidělit
tuto zakázku uchazeči STRABAG a.s.
* v souladu s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Správa a
údržba veřejného osvětlení Volary,
přidělit tuto zakázku uchazeči OTO
ELEKTRO s.r.o.

Rada města schvaluje
* roční registraci čtenářů – žáků prvních
tříd ZŠ Volary zdarma
* podání žádosti Města Volary o pokácení 1 ks borovice rostoucí na pozemku
ve vlastnictví Města Volary na parcele
č. 3619 v k.ú. Volary

konaného dne 13. 6. 2017
Rada města schvaluje
* uzavření Smlouvy o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP) s poskytovatelem BSP consulting s.r.o.
* v souladu s §99 odst.f) a §109 odst.2)
zákona č.128/2000 Sb., v platném znění, nově změnu názvu odboru - Odbor
výstavby a územního plánování MěÚ
Volary (dále jen VÚP MěÚ Volary)
* v souladu s §99 odst.f) a §109 odst 2)
zákona č.128/2000 Sb., v platném znění, nově změnu názvu odboru – Odbor

investic, správy majetku a životního
prostředí MěÚ Volary (dále jen ISM
a ŽP MěÚ Volary)
* v souladu s § 102 odst.2 písm.o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, Změnu č. 3 Organizačního řádu
Městského úřadu Volary s účinností od
01.07.2017
* podání žádosti Města Volary o pokácení 1 ks javoru mléč na pozemku ve
vlastnictví Města Volary na parcele
č. 4730/3 v k.ú. Volary
* podání žádosti Města Volary o pokácení 1 ks smrku na pozemku ve

vlastnictví Města Volary na parcele
č. 32/1 v k.ú. Volary
Rada města bere na vědomí
* ukončení pracovního poměru dohodou
ke dni 30.06.2017, vedoucí odboru
ISM MěÚ
Rada města rozhodla
* v souladu s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava
komunikací ve Volarech, přidělit tuto
zakázku uchazeči Reno Šumava a.s.
Více na: www.mestovolary.cz

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jarní období v mateřské škole jsme si
s dětmi náramně užili. Byli jsme se podívat
v hasičské zbrojnici na hasičské vybavení. Měli jsme připravená pohádková
dopoledne s našimi oblíbenými divadélky
Zvoneček, Bambini a Kapička. Nechybělo
čarodějnické rejdění, dětský den a krátké
vystoupení pro maminky k jejich svátku.
Poprvé jsme si pozvali do školek Zdravovědu s Radkem, při které se děti dozvěděly,
které potraviny jsou zdravé a kterým by se
měly vyhýbat. Zdravého životního stylu
se také týkal další program Zdraví dětem,
kterým jsme se zapojili do celorepublikové
osvěty v mateřských školách. Nezapomněli jsme ani na ekologii, připravili jsme
si projekt o vodě a jejím významu pro vše

živé. Opětovně přijeli i lesní pedagogové
VLS se svými naučnými programy.
Proběhl i zápis do školky, přišlo se
nám zapsat celkem 34 dětí a některé děti
u nás ve školce chtěly hned zůstat.
Další novinkou ve školkách je plán
logopedické prevence nazvaný Pro hbité
jazýčky a chytré hlavičky, který doplnil
školní vzdělávací program.
Po celý školní rok jsme se snažili o to,
aby děti v mateřských školách byly spokojené a šťastné. Doufáme, že se nám
to povedlo a děti, které odcházejí, budou rády vzpomínat a děti, které se nám
po prázdninách vrátí, budou netrpělivě
očekávat další prima dny se svými učitelkami a kamarády.

Blíží se konec školního roku a já bych
ráda touto cestou poděkovala všem, co
s námi po celý školní rok spolupracovali, a to Základní škole Volary, Základní
umělecké škole Volary, Domečku a městské knihovně za přípravu akcí pro děti.
Poděkování také patří i ostatním městským organizacím a Městskému úřadu
Volary za spolupráci a podporu, dále paní
Liškové a panu lékárníkovi za umožnění
prezentace dětských výtvarných prací.
V neposlední řadě děkuji všem rodičům
a svým zaměstnancům za odvedenou
práci.
Michaela Dědičová,
ředitelka školy

Prodám zděnou garáž bez elektrického proudu
na „Cihelně“ ve Volarech.
Kontakt: 728 764 070
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Připravujeme
TOULKY STAROU ŠUMAVOU
Ve čtvrtek 20. 7. od 18:00 hodin vás Město Volary zve do konferenčního sálu
hotelu Bobík na klubový pořad TOULKY STAROU ŠUMAVOU.
Vstup volný

Putovní výstava Karel IV.
Městská knihovna Volary
zve všechny příznivce Karla IV. na výstavu o jeho životě a díle.

Výstava k 700. výročí narození Karla IV. je finančně podpořena
Ministerstvem kultury z grantu Knihovna 21. století a Jihočeským krajem.
Můžete si ji prohlédnout během měsíců července a srpna
ve výpůjčních dnech knihovny.
Za zapůjčení děkujeme Městské knihovně Prachatice.

EKOCENTRUM U Nás Volary z.s.
Za podpory Města Volary

Vás srdečně zve na 9. ročník závodu v tradičním ručním kosení

Volarský sekáč
15. 7. 2017 od 9.00 na Maxových loukách
(ul. Mlýnská vedle plaveckého bazénu)

registrace závodníků od 8.00 hod závodí se v kategorii muži a ženy

Závěrečná exhibice:

Nejlepší muž proti „Křovinátorovi“, souboj ruční práce a stroje...
Umíte kosit? Chcete změřit své síly s ostatními borci? Vítáme každého, kdo má
chuť si užít dobrou zábavu při ručním kosení nebo při předvádění tradičních
venkovských dovedností. Přihlášky zájemců do soutěže na tel: 723143299 nebo
napište na mail: info@knihystehlik.eu. Veškeré informace tamtéž.
Srdečně zveme všechny příznivce ručního kosení a dobré zábavy

Společenská rubrika
V měsíci červnu oslavili své narozeniny
tito z našich členů:
paní Marie Čejková
paní Anna Dvořáková
paní Růžena Hájková
paní Jitka Čížková
paní Marie Hlaváčková
paní Zdeňka Ilieva
paní Irena Krünpecková
paní Eva Lejsková
paní Františka Martínková
paní Jarmila Pilečková
paní Jiřina Šperková
paní Marie Vlasová
paní Věra Vosková
pan Milan Hořejš
pan Stanislav Kadlčík
a pan Ludvík Krejsa
Všem jmenovaným všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let přeje
Výbor zdravotně postižených Volary

Informace z radnice
Město Volary hledá dobrovolníky
pro doplnění soutěžního družstva na
Volarské slavnosti dřeva.
Případní zájemci se můžou hlásit do
21. 7. 2017 na Odboru kultury a CR,
či na tel. čísle 602 194 852

Plavecký bazén
Po dobu uzavírky plaveckého bazénu
bude tenisový kurt zajištěn po domluvě
na tel.: 739 781 090 – p. Dočekalová

Dovolené
MUDr. Michaela Neumanová
letní dovolená
3.–7. 7. 2017
24. 7.–4. 8. 2017
odborný zástup MUDr. B. Laněk
Městská knihovna Volary
bude v době od 3. do 7. 7. 2017
z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
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Služby centra pro zdravotně postižené a seniory
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. (dále jen JCZPS
o.p.s.) již 15 let provozuje v Prachaticích
Poradnu pro osoby se zdravotním postižením a seniory na adrese SNP 559 (dům
s pečovatelskou službou Na Sadech).
Kromě poradenství si v kanceláři centra
mohou občané se zdravotním postižením
vyzvednout zdarma euroklíče, speciální
klíče, kterými lze odemknout toalety osazené eurozámky. Klíče fungují po celé EU.
13 let poskytuje centrum svým klientům službu půjčování kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek. Půjčovna sídlí
na Zlaté stezce 133 a v současnosti nabízí
více než 150 pomůcek pro tělesně postižené. Mezi nimi jsou mechanické vozíky,
chodítka, berle a hole, toaletní a hygienické pomůcky, mechanicky i elektricky
polohovatelné postele včetně antidekubitních matrací a stolů k lůžkům. Půjčovna
disponuje i speciálními pomůckami jako
jsou pásové schodolezy pro mechanický
vozík nebo rehabilitačními pomůckami
jako je motomed pro ruce i nohy nebo
motodlaha pro domácí rehabilitaci kyčelní a kolenních kloubů.

Zájemci mají možnost si pomůcky
vypůjčit na jeden den, až na dobu celého roku. Ceny za zapůjčení pomůcek
se pohybují od 1,- Kč za den. Výhoda
půjčovny spočívá především v tom, že
si klienti zde mohou vyzkoušet velké
množství druhů i typů kompenzačních
pomůcek před jejich případným zakoupením nebo předepsáním lékařem.
Nově si zde lze pomůcky (chodítka,
vozíky, sedačky na vanu, nástavce na WC
atd.) zakoupit nebo objednat na lékařský
poukaz. Zatím prodáváme a vydáváme
pomůcky firmy DMA.
Kromě půjčování kompenzačních pomůcek půjčovna nabízí i další
doprovodné služby jako je prodej
baterií a příslušenství do naslouchadel,
prodej pryžových násadců na hole, berle a chodítka a čištění brýlí a tvarovek do
naslouchadel v ultrazvukové čističce.
Další službou, kterou půjčovna nabízí je prodej pomůcek pro nedoslýchavé
od firmy Panter značky Sennheiser. Jedná se o různé druhy bezdrátových
zesilovačů zvuku k televizorům, které
umožňují uživateli poslouchat televizi

či hudbu v domácím prostředí, aniž by
rušil hlasitým zvukem své okolí.
Další projektem centra je Prachatický dobročinný obchůdek, který funguje
třetím rokem. Obchůdek je prvním sociálním podnikem v Prachaticích, a proto
zaměstnává osoby se zdravotním postižením, účel obchůdku má charitativní
ráz a výtěžek jde na financování sociálních služeb. Obchůdek funguje tak, že
lide nám darují věci, které již doma
nepotřebuji (oblečení, sklo, porcelán,
knihy atd.) a v obchůdku se za velice přijatelné ceny prodají.
Nic z toho by ale nemohlo existovat
a fungovat bez dárců z řad obcí a měst,
nadací, firem a fyzických osob. Za to jim
náleží naše velké poděkování.
O fungování půjčovny a aktualitách
se dále můžete dovědět na webových
stránkách: www.jczps.cz
Kontakty:
poradna –388 316 009,
půjčovna –723 602 337.
Mgr. Hana Vlasáková, DiS., vedoucí
JCZPS o.p.s., pracoviště Prachatice

Na svatého Medarda přišla hudby petarda
Tradičně v červnu se volarská umělecká škola prezentuje velkým koncertem
hudebníků a pěveckých sborů, zpěváků
a sólistů.
Úvod patřil mladým trubačům, kteří
tradičně fanfárou koncert zahajují. Po
nich následovalo saxofonové trio a poté
koncert zahájila mluveným slovem Petra Kaczková, která již tradičně a velmi
dobře koncerty provází. Na úvod přivítala všechny přítomné, mezi kterými
nechyběl Vít Pavlík, ředitel volarské
umělecké školy a radní města, Vít Pavlík
starší a mnohé osobnosti města i státních
institucí v okolí.
Koncert se uskutečnil v předvečer
celostátního finále hudebních těles v Litvínově, na kterém V-Band dominoval
a dovezl opět zlato. Večer plný hudby sledoval opět zaplněný sál a mladé umělce
povzbudil potleskem.
Šestnáct hudebních dárků navlékli
mladí umělci na mokrou medardovskou
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nit, která naštěstí žádný déšť nepřinesla. O to víc hudby a pěkných zážitků
bylo k poslechu. Nejdříve přijelo sedm
statečných v podání čtyř mladých dam
a jejich fléten, po té přijely klarinety,
a pak již to jelo výborným spádem. Klavír dvouručně i čtyřručně, Tamborileros,
bubeníci a hráči na perkuse ukázali, jak
velký pokrok pod svým pedagogem,
Pavlem Koldinským udělali. Flétna
sólo, saxofonové kvarteto, osvěžení přineslo pěvecké duo Anička a Marie, poté
klarinety, komorní zpěv s doprovodem
vokalistek a blížilo se finále. To patřilo
V-Bandu, a byl to závěr famózní, humorný a hlavně hudebně excelentní.
Poděkování patří pedagogickému
sboru základní umělecké školy a rodičům
za to, že děti tak náramně vedou. To podtrhala ve svém závěru Patra Kaczková,
když uvedla, že je pro ně velmi krásné
a dobré, když rodiče školu podporují
a děti k umění vedou. Jde o velmi dob-

rou symbiózu mezi rodiči a školou, což
se dokazujete vždy, když je potřeba něco
vyřešit a pomoct. Je to základ společného
úspěchu a všem za to patří poděkování.
Závěrem školního roku patřil zpěvákům, sborům a sólistům. I toto
vystoupení bylo výborné a hudebně hodnotné. Jednotlivá čísla se velmi líbila
a jak by se řeklo „od Bacha po Vlacha to
bylo na jedničku s hvězdičkou“.
Ladislav Beran

Novinky v knihovně
Pro děti a mládež
Krolupperová Daniela:
Policejní křeček
Pes ve službách zákona dnes nikoho nepřekvapí. Ale policejní křeček?
A opravdu jeden takový existuje! Jmenuje se Bruno a žije v teráriu u druháka
Jirky. Když se ukáže, že křeček mluví,
Jirka zajásá, takového kamaráda nikdo
nemá. Zvídavý křeček se naučí i číst
a zatouží poznat svět za dveřmi domu.
Jednoho dne se Bruno skutečně dostane
ven a přihodí se něco neuvěřitelného.
Z drobného hlodavce se stane postrach
zlodějů v širokém okolí!

Beletrie
Mornštajnová Alena: Hotýlek
Některé věci zůstávají stejné navzdory
dějinám, válkám, totalitním režimům
i počasí. Takový je i hotel pana Leopolda, vlastně spíše hodinový hotýlek,

založený v dobách první republiky.
Oč více přímočaré lásky ale nabízely
hotelové pokoje, o to osudovější a dramatičtější vztahy se odehrávaly v rodině
majitele a posléze správce.

Naučná literatura
40 dní pěšky do Jeruzaléma
Bez mapy a orientačního smyslu pěšky
ušel 1 400 kilometrů napříč rozpálenou krajinou Turecka a Izraele, stanul
pod Zdí nářků a prožil největší dobrodružství svého života. Jeho cesta je
příběhem omylů, pozoruhodných setkání, puchýřů a opruzenin.
Pěšky mezi buddhisty a komunisty
„Svět z televize je někde tam venku. Jen
si pro něj někdy musíš dojít pěšky.“ To
je motto excentrického poutníka Ladislava Zibury, který se tentokrát vydal
zdolat Himálaj a probádat údolí čínských a nepálských řek.

Jaro v knihovně
Celý letošní školní rok byl plný akcí
a jedna taková končila v červnu. Projekt
Včelka Mája letos nabídl čtyři roční
období jako barevný podzim, kouzelná
zima, rozkvetlé jaro a závěr patřil duhovému létu.
Stejně jako v předešlých obdobích,
i v létě se četlo a tvořilo. Knihovnice,
paní Ladislava, přečetla z knížky Daniely Fišerové Příběh duhový a bylo to
moc zajímavé čtení. To se tak sluníčko
jednoho dne probudilo do jednobarevné
bílé a bylo z toho moc smutné. Potom
přišel déšť a společně se sluníčkem vytvořily duhu. Duha se sluníčku natolik
líbila, že z jejich barev potom vymalovalo krásný, veselý a šťastný svět.
Děti si potom vyrobily pěknou
žabku, které se v létě nosí a povídaly si o tom, co vše v létě dělají. A tak
to bylo sportování, plavání, jízda na
kole, trhání jahod, rajčat, jedl se meloun, meruňky, broskve a taky zmrzlina
a nanuky. Bylo to povedené dopoledne,
kterým děti zakončily pro letošní školní
rok návštěvy knihovny a začaly se těšit
prázdniny.

Pasování na čtenáře je pro žáky
prvních tříd velkou událostí. Vždyť na
konci školního roku již mnozí umí číst
a někteří si přečetli svou první knížku.
Pasování se uskutečnilo ve společenském sále radnice a slavnostně
pasovat přijela volarské prvňáčky
královna Knihoslava se svým prvním
rádcem. Budoucí čtenáři složili slib,
poté byl každému z nich královnou přiložen na pravé rameno meč a tím byli
pasováni na čtenáře. Pan rádce předal
každému šerpu, děvčatům růžovou
a chlapcům modrou. Mnozí prvňáčci
prozradili, že číst již umí, nejraději prý
komiks o Čtyřlístku.
Obě třídy prvňáčků jsou nyní opravdoví čtenáři a těší se na prázdniny, při
kterých mnozí z nich prý na čtení nezapomenou.
Královna Knihoslava na závěr poděkovala knihovnicím volarské knihovny
Ladislavě Škrnové a Marcele Zvonkové
a paním učitelkám obou tříd Miroslavě
Šváchové a Janě Rashedi za to, jak děti
ke čtení a mnohým aktivitám připravily.
Ladislav Beran

Vzpomínáme
Dne 28. 7. 2017
uplyne jeden rok,
kdy nás navždy
opustila milovaná
maminka a babička,
paní MARTA
RICHTEROVÁ.
Dne 1. 8. 2017
uplyne 11 let, kdy
nás navždy opustil
milovaný tatínek
a dědeček, pan
EMIL RICHTER.
S láskou vzpomíná dcera Renata
a syn Milan s rodinami.
Dne 5. 7. 2017 uplynou čtyři roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
syn, bratr, strýc a švagr
JAROSLAV KALENSKI.
S láskou vzpomínají
rodiče a sestra
s rodinou
Dne 26. 7. uplynou čtyři smutné
roky, co nás navždy opustil milovaný syn, tatínek, bratr a strýc, pan
RADIM KUBOVSKÝ.
S láskou vzpomíná rodina.

Nezemřel – jen spí
a má-li sen, je krásný.
Zdá se mu o těch,
které miloval a kteří milovali jeho.
Dne 1. července 2017
uplynou 3 smutné roky, co nás
navždy opustil milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan
VÁCLAV KOVÁŘ.
S láskou vzpomínají manželka Anna,
dcera Jiřina a syn Václav s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
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Happening ZUŠ Open
ZUŠky v ulicích, pod tímto názvem
se nesl 1. ročník happeningu ZUŠ Open.
V České republice máme ojedinělý
fenomén výchovy mladých umělců od
výtvarného umění k hudebníkům. Tato
forma je ojedinělým způsobem výchovy a mnozí naši velcí umělci, když měli
odpovídat na otázku, kde začínali tak
odpověď zněla, „bylo to v Lidušce“, či
dnes v ZUŠce. Zde nabírali první směr s
výtvarnem, notami, či modelínou. V naší
zemi je na 355 základních uměleckých
škol a mnohé se k této akci připojili.
„Bereme je jako samozřejmost, ale
ve světovém měřítku jsou zcela unikát-

ním vzdělávacím systémem, který je
třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“
takhle prezentoval slova Magdaleny Kožené, zakladatelky nadačního fondu na
podporu ZUŠ, ředitel volarské základní umělecké školy Vít Vavřinec Pavlík.
Ten ve svém proslovu poděkoval všem
dětem, které umění přišly na chuť, rodičům, že je podporují v těchto krásných
zájmech a Městu Volary jako zřizovateli
školy za vynikající péči.
Akci svou účastí podpořila i starostka města Martina Pospíšilová, která
poděkovala pedagogickému sboru ZUŠ,
žákům i panu řediteli za vynikající práci

a sama řekla, že tato akce patří začínajícím mladým umělcům, kteří to jednou
mohou ve svých oborech dotáhnout daleko. Zahájení patřilo nejmladším hráčům
ze žesťového oboru, kteří úvodní fanfárou celý příjemný podvečer zahájili.
Součástí tohoto happeningu byl den
otevřených dveří a zápis nových žáčků a
vše zakončil podvečerní koncert volarské
chlouby, souboru V-Band, pod vedením
umělecké vedoucí Kateřiny Pavlíkové.
Ladislav Beran

Městský hotel Bobík
Vás v měsíci červenci srdečně zve na ochutnání grilované rolky
ze pstruha duhového s rozmarýnem a tyrolským špekem na směsi salátů s grilovanými rajčaty a hermelínovou zálivkou,
nebo si ji můžete zkusit připravit sami doma podle přiloženého receptu.
GRILOVANÁ ROLKA ZE PSTRUHA DUHOVÉHO S ROZMARÝNEM A TYROLSKÝM ŠPEKEM
NA SMĚSI SALÁTŮ S GRILOVANÝMI RAJČATY A HERMELÍNOVOU ZÁLIVKOU
Suroviny na rolku
ze pstruha duhového (4 porce):
4x
pstruh duhový (větší filety)
4
plátky tyrolského špeku
4
snítky rozmarýnu
Sůl, pepř
Suroviny na salát (4 porce):
600 g libovolné směsi salátů
6
větších rajčat
Olivový olej
Sůl
Suroviny na hermelínovou zálivku:
2
hermelíny
250 ml smetany 32%
0,05 l citronové šťávy
Hladkolistá petželka
4
jemně posekané šalotky
Sůl, pepř

Příprava rolky:
Filety ze pstruha si položíme na prkénko a z obou stran osolíme
a opepříme. Doprostřed na ně položíme plátky tyrolského špeku
a snítky rozmarýnu. Zamotáme do rolky a převážeme kuchyňským provázkem.
Příprava salátu:
Těsně před podáváním promícháme libovolné saláty s olivovým
olejem a dochutíme solí a pepřem.
Příprava dresinku:
Hermelín rozkrájíme na menší kousky, vložíme do mixéru a spolu
se smetanou, solí, pepřem a petrželkou rozmixujeme do hladkého
krému. Podle potřeby můžeme naředit mlékem. Nakonec přidáme
citronovou šťávu a šalotku, promícháme, ale už nemixujeme, aby
se citronová šťáva se smetanou nesrazila.
Konečná příprava:
Na rozpálenou pánev s olivovým olejem položíme rolky a půlky
rajčat, která jsme na řezu osolili, a ze všech stran opečeme zhruba
10 minut. Mezitím položíme na talíře promíchaný salát a zalijeme
půlkou dresinku. Hotové rolky zbavíme provázku a spolu s rajčaty
je položíme na připravený salát. Nakonec ozdobíme zbytkem dresinku a petrželkou. Můžeme podávat s bagetou nebo jiným pečivem.

Personál městského hotelu Bobík Vám přeje dobrou chuť a těšíme se na Vaši návštěvu.
14.–16. července Vás srdečně zveme na víkend s hamburgery.
28.–30. července Vás srdečně zveme na víkend s italskými domácími těstovinami.
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