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Dnes má svátek MARIKA, zítra HYNEK.

Šéfredaktor
Zlínského
deníku
David Karola
doporučuje

  Tipy 
deníku

Ples princezen
Sobota 2. 2., 16 až 18 hod., Dům dětí a mládeže Astra, Zlín

Ples pro děti
a jejich rodiče
tentokrát na
témaRůženka.
Všechny prin-

cezny si budoumoci v
dílničce vytvořit hezký

výrobek, nechat si na-
malovat něco pěkného na
obličej, vyfotit se ve foto-
koutku a chybět nebude
samozřejmě ani diskoté-
ka. Vhodné pro princezny
od 5 do 10 let.

Neurologii rozezvučel i Bach
Zlín –Dobrovolnické cent-
rumKrajské nemocnice T.
Bati uspořádalo pro pacienty
další akci. Tentokrát přijeli
žáci Základní umělecké školy
Zlín a Základní umělecké
školy Rudolfa Firkušného
Napajedla zahrát pacientům
neurologického oddělení.
Zuzana Škárová, Anastázie

Hořáková, Tereza Hanáčko-
vá, Anna Ovesná aMartin
Uhlík pod vedením učitelek
Šárky Trávníčkové a Radany
Váňové odehráli koncert
přímo v prostorách neurolo-
gie.

Na programu byla napří-
klad hudba k filmu
Schindlerův seznam, ale také
klasika od skladatele Johan-
na Sebastiana Bacha. Paci-
enti si mohli vychutnávat
variace tří hudebních ná-

strojů – houslí, violy a vio-
loncella. „Mymožnost kon-
certovat v nemocnici oprav-
du vítáme. Je to přínosné pro
pacienty i pro naše děti, které
se častějším vystupováním

před obecenstvem zbaví
trémy. A také je to teď dobrý
trénink před soutěží, na kte-
rou se chystáme,“ uvedla
Šárka Trávníčková, učitelka
ZUŠ Zlín. (kut)

PRO PACIENTY KONCERTOVALI ŽÁCI ZUŠ. Foto: KNTB

Nenahraditelnémateřské
mléko většina žen daruje
Své mléko matky po po-
rodu mohu skladovat pro
své novorozence, ale i pro
děti jiných rodičů.

Zlín – Takzvaná sběrnama-
teřskéhomléka funguje již
několik let na Novorozenec-
kém oddělení Krajské ne-
mocnice T. Bati. Maminky,
kterémají po porodu přeby-
tekmléka, homohou po
předchozím negativním
bakteriologickém vyšetření
nabídnout buď zdarma, či za
úplatu k dalšímu použití. Vše
má ale velmi přísná pravidla
a kritéria.

Zlínská nemocnice je je-
diná v kraji, která sběrnu
provozuje. Možností ucho-
vávání i použití mateřského
mléka je hned několik. „Po-
kud homaminka uchovává
pro své vlastní dítě, musí se
mléko spotřebovat do 24
hodin a být v lednici.
Využívají-li mléko jiné děti,

musí projít pasterizací a pak
v lednici vydrží 48 hodin.
Můžeme ho také zamrazit, v
takovém případě vydrží tři
měsíce a po rozmrazení se
musí spotřebovat do 24 ho-
din,“ vysvětlila vrchní sestra
Novorozeneckého oddělení
KNTB Simona Vyoralová.
Dárkyní mateřskéhomléka
má zlínská porodnice větši-

nou dostatek. Za výkup na-
bízí symbolických 70 korun
za litr, maminky ale převážně
darují mateřskémléko zdar-
ma. Na novorozeneckém od-
dělení pakmléko zase zdar-
ma dostanou především
předčasně narozené děti.
„Mamince, která porodí
předčasně, trvá, než se na-
startuje dostatečná tvorba

jejího vlastníhomléka. A tak
přichází na řadumléko od
dárkyň,“ uvedla zástupkyně
primáře Novorozeneckého
oddělení KNTB Barbara Te-
sařová a dodala, že časem
pak většinoumatky tako-
vých dětí přecházejí na
vlastní kojení.
Darovanémléko lékaři

velmi pečlivě kontrolují. Po-
kudmá například dárkyně
zdravotní omezení a bere lé-
ky nebo je silná kuřačka, ne-
můžemateřskémléko daro-
vat. Samozřejmostí je ab-
sencematek závislých na
návykových látkách. Mléko
mohou ženy darovat pouze
do šesti měsíců od porodu.
V roce 2018 darovaly ženy,

které již opustily zlínskou
nemocnici a měly přebytek
mateřskéhomléka, celkem
190 litrů. Rekordmankou
bylamaminka dvojčátek,
která za půl roku porodnici
„věnovala“ 149,5 litru. (ex)

PEČLIVÁ KONTROLA. Pro darování panují přísná kritéria, mléko
proběhne pasterizací a skladováno může být 48 hodin. Foto: KNTB

I česneková pomazánka je nejlepší
podle receptu pomamince
JARMILA KUNCOVÁ

Tlumačov –Obyčejná, jed-
noduchá, ale stále oblíbená.
Kdykoliv někdo přijde na
návštěvu k Lee Špačkové z
Tlumačova, ona jej pohostí
jednohubkami s pikantní
česnekovo-sýrovou poma-
zánkou. Měla ji ráda už jako
malá, recept navíc podědila
po svémamince, která na ni
rovněž nedala dopustit.
„Každý, kdo kemně přišel a

ochutnal ji, tak říká, že je to
moc dobré. A hned se ptá,
cože je to za pomazánku,“
usmívá se jednašedesátiletá
Lea Špačková.
Recept na ni je prý velice

jednoduchý, není třeba v
tom hledat žádnou složitost
či pracnost.

„Prostě nastrouhám na
jemno asi dvacet deka tvr-
dého sýru, malinko osolím,
opepřím. Přidámmalou ta-
tarku amaloumajonézu.
Poté pak lžíci kečupu ama-
lou lžičku hořčice,“ líčí po-
stup Lea Špačková. Všechno
je nutné promíchat a samo-
zřejmě nezapomenout na to
hlavní: na česnek.

„Dávám tak ze čtyři malé
stroužky, aby byla trochu cí-
tit česnekem. Kdo ji chcemít
silnější, dá jich více. Je to vý-
borná pikantní pomazánka,
kteroumažu na veku či ko-
lečka rohlíků. Každé ozdobím
kouskem uzeniny, ze které
udělám závitek, na to polo-
žím kolečko okurky a plátek
papriky,“ říká. Ze čtyřiceti
deka sýru podle ní vyjde po-

mazánka na zhruba šedesát
jednohubek. Pochutinu
chystá prý docela často, pra-
videlně také na Vánoce či
třeba Velikonoce. Kdo při-
jde na návštěvu, toho po-
hostí vždycky talířkem
jednohubek se zmíně-
nou pomazánkou.
„Je rychlá, prostě

hnedka. V této tradici
pokračují i moji dva
synové, kteří také hodně
kulinaří, vymýšlejí pořád
něco nového,“ dodává Lea
Špačková.
S pomazánkou také bo-

jovala o vítězství o víken-
dovém koštu pálenek a po-
chutin v Tlumačově. Nevy-
hrála, ale její jednohubky
zmizely z talířku opravdu
rychle. LEA ŠPAČKOVÁ. Foto:Renáta Nelešovská

poslední rozloučení
ČTVRTEK 31. LEDNA:
Ve smuteční obřadní síni krematoria ve Zlíně: 12.15
Jaromíra Hábová (1929), Zlín. 13.00Miloslava Schmied-
tová (1937), Zlín.Ve farním kostele sv. Vojtěcha v Ot-
rokovicích: 13.30Marie Mrázková (1939), Otrokovice.
Ve farním kostele sv. Vojtěcha a sv. Cecílie ve Slavičí-
ně: 14.00Marie Kuželová (1939), Rokytnice.

PÁTEK 1. ÚNORA:
Ve smuteční obřadní síni krematoria ve Zlíně: 11.30
Bobina Salačová (1936), Zlín. 12.15 Josef Čurda (1932), Ve-
selá. 13.00 Květoslava Buchtová (1944), Zlín. 13.45 Julie
Michalíková (1932), Zlín.Ve farním kostele sv. Filipa
a Jakuba ve Zlíně: 10.30 Alžběta Paciorková (1936), Zlín.
Ve smuteční obřadní síni v Otrokovicích: 12.30 Jiří Pa-
lička (1953), Otrokovice. 13.30Marie Švendová (1930), Ot-
rokovice. 14.30 Jiří Kašík (1950), Žlutava.Ve smuteční
obřadní síni v Luhačovicích: 15.30 Dušan Struška (1963),
Slavičín.Ve smuteční obřadní síni ve Valašských Klo-
boukách: 14.30Miroslav Zavadil (1985), Francova Lhota.
Ve farním kostele sv. Václava v Loukově: 15.00 Josef
Rokos (1939), Libosváry.Ve smuteční obřadní síni
v Bystřici podHostýnem: 14.00Marie Bílá (1950),
Chvalčov.Ve smuteční obřadní síni v Holešově: 14.00
Josef Pospíšil (1938), Bořenovice.Ve smuteční obřadní
síni v Kroměříži: 11.00Marie Šišková (1922), Zlámanka.
12.00 Jaroslav Chmelař (1931), Kroměříž.
Za spolupráci děkujeme Pohřebnictví Zlín, kostelu
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, Pohřebním službám Petr Hra-
dil, POSPA Uherský Brod, Jozef Orgoník Vsetín, Konkordia
Kroměříž, AMI Zlín, Pieta Otrokovice a www.smutecni-
oznameni.eu

Divadlo: O princezně, která ráčkovala
V neděli 3. 2., Divadlo Scéna, Zlín

Na první po-
hled se zdá, že
je to obyčejné
království. Ale
opak je prav-

dou! Princezna je roz-
mazlená, rádce je vy-

chytralý a zrádný a krá-
lovnu sužuje hypochon-
drie. To však není nejpo-
divnější. Všichni ráčkují,
protože to princezna po-
važuje za znak urozenosti
a vznešenosti...
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