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Prolog

Mohutnému černému býkovi zaškubalo ve svalech, lano ho ale pev-
ně poutalo k železnému kruhu zapuštěnému do dlažby. Nebýt něj, 
rozmetal by všechno v dosahu rohů a kopyt na třísky. Řezník vzal 
do ruky palici. Býk se zapřel zadníma nohama. Drž ho! křikl řezník 
na pomocníka. Potřeboval přiložit pod kotel. Dostat se do varu, aby 
měla rána patřičný švunk. Rozmáchl se. Děje se tak odnepaměti, 
a přesto je to pokaždé znova a znova neopakovatelné drama. Omrá-
čený býk se sesunul k zemi. Řezník odložil palici a vzal do ruky nůž. 
Zabodl ho býkovi do krku. Ostří protnulo cévy a vyřinul se prud-
ký gejzír horké pulzující krve. Jak srdce ochabovalo a přestávalo bít, 
proud postupně ochaboval, až nakonec krev vytékala z rány jenom 
tenounkým curůčkem.

Zabitému býkovi řezník odřízl hlavu. Pomocník přinesl rozporku 
a společnými silami ho vytáhli na kladce nahoru. Ve dvoře vzadu za 
řeznictvím bylo slyšet hekání námahou. Když visel býk na rozporce, 
začal řezník se stahováním kůže. Rozřízl břicho a do přistaveného  
džberu vykolil vnitřnosti. Nakonec širočinou býka rozsekl podle pá-
teře na dvě polovice a ty přepůlil mezi žebry na čtvrtě.

Hotovo.
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Podíval se na hodiny, bylo za pět minut devět. Svižným krokem za-
mířil na zastávku. Vlaky pro něho byly odreagováním od práce a sta-
rostí. Magořina a chorobná posedlost, říkávala manželka. Stačilo by 
vyklonit se z okna, a viděl by supící expres Vídeň – Berlín stejně dobře. 
K svačině mu uvařila kafe, nechal ho ale nedopité stát na špalku a ne-
zdržoval se ani s převlékáním a šel tak, jak byl, v kostkovaném janklu 
a krví potřísněné kožené zástěře. Na opasku se mu při chůzi klinka-
lo řemeslo: toulec na nože a ocílka. Bytostně potřeboval nechat se 
omýt očistným oblakem kouře. Jiskry vyletující z komína byly jeho 
soukromý ohňostroj. Lokomotiva, to je oživlá socha. Hrubá síla se 
v ní snoubí s precizností dokonale seštelované techniky. V kapse no-
sil notýsek a do něj si zaznamenával čísla vyražená na tendru. Podle 
propočtů měla vídeňský expres táhnout lokomotiva 701.

Kde se courá?
Prohodil několik slov s výpravčím, a když vlak nepřijížděl, vrá-

til se nazpátek do řeznictví vydrhnout dvůr po porážce a zpracovat 
vnitřnosti.

K zastávce se po kolejích blížil zástup cestujících. Okamžitě se pus-
tili do nebohého výpravčího, jako by mohl za to, že balvan zatarasil 
koleje. Trať vede po břehu Vltavy a v kratinkém úseku se zanořuje do 
tunelu, proraženém v pískovci. Bylo téměř jisté, že dřív nebo pozdě-
ji křehký pískovec podlehne otřesům od projíždějících vlaků a dojde 
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ke kalamitě. Na výpravčího se sypaly výhrůžky a po výhrůžkách zase 
otázky. Jak dlouhé bude zpoždění? Dráhy že by měly vrátit jízdné. 
Kdosi se dokonce nehorázně dožadoval náhradního fiakru do Drážďan.

Muž s rozevlátým plnovousem, šermující kolem sebe špacírkou, 
dorazil jako poslední s několikaminutovým odstupem. Handrkování 
spolucestujících ho ani za mák nezajímalo. Jeho pozornost upoutal 
kostel. Opticky se zdál být součástí zastávky. Od nádražní pokladny 
ho odděloval pouze nízký plůtek a pruh trávníku osázený maceška-
mi. Vzal za ohmatanou mosaznou kliku ve tvaru kříže. Vrata do kos-
tela byla zavřená.

Otevřeno bylo ale v řeznictví.
Pod nosem mu protáhl obláček vůně. V hrnci bublala čerstvě uva-

řená polévka. Přestože měl večer v Berlíně dirigovat koncert, nehoda 
ho nemohla vyvést ze soustředěného rozjímání. Bez něj by berlínští 
filharmonici nezačali, a on to věděl. Navíc nepatřil k lidem, co se 
hroutí, pokud jim selže dopředu nalinkovaný plán. Vlastně byl rád. 
Během svého života se opakovaně přesvědčil, že mu neočekávaná pa-
tálie pokaždé pootevřela nové obzory. Třeba teď tahle polévka. Byla 
hustá. Správně okořeněná. Snědl jí dva talíře a uvažoval o třetím.

Skrze hovězí dršťky toho dne začalo osudové přátelství mezi dvě-
ma mistry, hudebním skladatelem Johannem Brahmsem a mistrem 
řezníkem z Nelahozevsi, Antonínem Dvořákem.
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I

Středobodem veškerého dění je hospoda, stačí zajít na pivo a topo-
grafie vsi se tady vyjeví jako na dlani. U kamen na lavici sedává uči-
tel Choura. Snad že se přes den ve škole namluví až až, stává se z něj 
večer mlčenlivý patron. Obyčejně popíjí fernet a čte si noviny. Dal-
ším samotářem je Rosenhöfer. K němu si nikdo nechce dobrovolně 
přisednout proto, že je zaneřáděný od psích chlupů a ruce má poseté 
mokvavými kousanci. Vinopalna potřebuje čas od času nové sudy a na 
sudy zase jsou potřeba kovové obruče. Přirozenou cestou se účetní ze 
zámku Spritz a bednář Čečil s kovářem Kdýrem scházejí u jednoho 
stolu. U výčepu je stůl skalních štamgastů. Mezi ně patří funebrák 
Srba, Marhula z vrchnostenského ovčína, domkáři Kotrč, Froněk, 
Bulvas a Hanuss a porybný Kochman.

Dneska přišel Dvořák na mariáš o chvíli dřív, aby se s hostinským 
Engelhardtem dohodnul, jaké maso mu má připravit, až bude býka 
porcovat. Sice by si radši dal partičku dardy, ale musí vzít zavděk ma-
riášem. Pokud se nenajde nikdo do křížového, hrává ho ve třech s mly-
nářem Cinybulkou a farářem Němcem. Na dardu se stavuje ve Vepřku 
u strýce Josefa. Originální figura. Hromotluk, jak se na řezníka patří, 
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a přitom mluví ve zdrobnělinách: k sulcíčku dáte si vocítek? Proto 
se mu i Vocítek přezdívá. Ovšemže za jeho zády.

Engelhardt postavil před Dvořáka půllitr a na porcelánový tácek 
mázl tužkou čárku.

Kližku na guláš, uvažoval nahlas. Do vývaru morkovou kost a štráf 
pupku. Co kdybych udělal ptáčky?

Zatímco Engelhardt sestavoval jídelníček, šel se Dvořák pozdravit 
s Rosenhöferem. Měl ho upřímně rád. Moc rozumu nepobral, a proto 
dělal obecního rasa, v přírodě se ale vyznal jako nikdo. Přivydělával 
si načerno čižbářstvím, křivky a zvonohlíci a konipasové, štěbetají-
cí v klíckách pověšených na hambálcích v kuchyních, byly od něho.

Nebo ne, to bude stačit, rozmyslel se Engelhardt.
A co oháňku?
Jo, tu si vezmu. Udělám ji zadělávanou s chlupatýma knedlíkama.
Krom vzájemně výhodných obchodů pojilo Engelhardta s Dvořá-

kem ještě jedno mocné pouto. Bylo před půlnocí. Na zámek přijeli 
dva pod obraz nacamraní fabrikanti, aby pokračovali ve flámu, který 
započali v hotelu Savoy na Hradčanech. Jejich vozkové se ubytovali 
u Engelhardta. Koně odvedli do stáje, avšak při vypřahání převrhli 
do slámy petrolejku. V prázdné hospodě už zůstali jenom mariášní-
ci. Červené eso dodá. Jako z udělání se hrál samý betl a durch, nebo 
se karty skládaly a poctivá flekovaná hra ne a ne přijít. Na předem 
marné pokusy hasit požár nebyl čas. Ze stáje oheň přeskočil na kůlnu 
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a od ní vzplála střecha. Engelhardt popadl kasírtašku a ostatní vzali, 
co jim zrovna přišlo pod ruku. Kohout k pípě, židli. Cinybulka se skrz 
plameny natáhl pro lahev kontušovky, kterou svorně vypili, hledíce 
na dýmající spáleniště. Engelhardtová z hořícího domu zachránila 
peřiny, a teprve teď si s hrůzou uvědomila, že nikde nevidí kolébku.

František, kterého kdysi coby novorozeně Dvořák zachránil při po-
žáru, byl jeho druhá ruka. On držel při porážení lano a vymíchával 
v konvi krev, aby se nesrazila, a po porážce odnesl hovězí čtvrtě do 
sklípku. Před bouráním musejí v chladu vyzrát.
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Hovězí

Po vyzrání masa dělí se v krámě řeznickém každá čtvrť na části men-
ší. Zadní kýty od předních aby se rozlišovaly, neboť tvoří zadek lepší 
druh masa a tedy dražší předku; při dalším dělení se bere zřetel k tomu, 
aby se maso na pečeni svíčkovou řádně oddělilo, a kýta od slabšího 
masa, na roštěnku určeného, se odřízne. Má-li se některá část masa 
připravit k uzení, dělení se nejlépe provede prosekáváním. Páteř se ne-
rozsekne, nýbrž celá vyndá tak, že se po obou stranách od žeber od-
sekne a maso se vyřízne podle paprskovitě seřazených šlach. Odděle-
ná přední čtvrt na hák zavěšená se pak takto rozdělí: oddělí se šlacha 
žebra uvnitř pokrývající, která se dá dobře do jaternic použíti. Vyříz-
ne se plec a na zevnější straně se nožem nařízne maso nad žebry, aby 
proříznutím žeber stejné široký kus se oddělil. Žebra se na špalku pil-
kou přeřežou a k prodeji určené maso se podle váhy rozseká. Při prsní 
straně se vyřízne v celé hrudi v rovné šířce až 30 centimetrů. Plec se 
pak dělí na čtyři díly; dva díly horní tvoří malé plecky, a zbude plec 
střední a plecka dolejší. Zadní čtvrť se očistí od vnitřního loje, kolem 
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ledvin nahromaděného, a ledviny se vyjmou. Po oddělení svíčkové 
se celá čtvrť na dva díly rozsekne a kýta od boku a roštěnky se oddě-
lí. Roštěnka se v celosti od boku odřízne v šířce asi 20 centimetrů. 
Z roštěnky se vyjmou zbylé částky žeber. Z kýty se vyřízne v klou-
bu kost a rozdělí se i tato na špalku, kam se položí vnější stranou na 
vrch. Při masu určeném pro odběratele je potřebí toto tak rozdělit, 
aby v jednom dílu jako v druhém byl stejnoměrný podíl kostí, které 
ovšem při roštěnce a svíčkové být nesmí. Hlavní dlouhé kosti je lépe 
pilkou rozřezávat nežli sekat, aby třísky kostní do masa nevnikly, což 
je jeho jakosti na újmu. Kosti z masa vyndané se od částic masových 
na nich přirostlých nožem očistí, a odřezků možno uzenáři při pří-
pravě salámů použíti.
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 1 svíčková
 2 špička, 2 a) květový šál
 3 roštěnec (šus nízký)
 4 malý ořech (květový)
 5 velký ořech
 6 vnitřní špalík (šál)
 7 vnější špalík (podšálí)
 8 žebro vysoké
 9 žebro holé
 10 plec (plec velká)
 11 kužel (plec kulatá)
 12 klín (husička)
 13 péro
 14 plecový štítek (plátek)
 15 plec střední (loupaná lopatková)
 16 žebro nízké
 17 hrudí
 18 pupek (bok)
 19 veverka
 20 oponka
 21 oháňka
 22 krk
 23 kližky
 24 podkrčí (štych)
 25 líčko

Vedlejší části: 

ledvinky
mozek 

jazyk
játra

slezina
srdce
plíce

brzlík
dršťky

lůj 
vemínko

býkovky (varlata, býčí žlázy)
tlama (mulec)



18 •  

• Demi-glace

hovězí nebo telecí kosti
kořenová zelenina (petržel, celer, mrkev)
cibule, česnek
divoké koření (pepř černý celý, nové koření, bobkový list)
rajský protlak
červené víno

Demi-glace je silná koncentrovaná omáčka, která se používá jako zá-
klad do dalších pokrmů. Jejím autorem je francouzský šéfkuchař Au-
guste Escoffier. Podstatnou výhodou demi-glace je, že se dá v chladu 
skladovat až několik měsíců.

Kosti dáme v pekáči zapéct do trouby. V hrnci orestujeme na olivo-
vém oleji nahrubo pokrájenou zeleninu, osmahneme divoké koření, 
zarestujeme rajský protlak a podlijeme vínem. Vyndáme kosti a pře-
místíme je z pekáče do hrnce. Zalijeme vodou a na mírném plamenu 
vaříme minimálně 6 hodin. Omáčku přecedíme přes cedník a následně 
ještě přes plátno. Na závěr ji zredukujeme do hustoty medu a po vy-
chladnutí rozdělíme podle potřeby do menších nebo větších nádobek 
a uskladníme v mrazáku.
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Hovězí vývar •

kosti
hrudí
oháňka
kořenová zelenina
divoké koření

Zeleninu nakrájíme na kostičky. Cibuli a česnek neloupeme, česnek 
pouze rozkrojíme. Osmahneme na oleji, přidáme maso a kosti s oháň-
kou. Osolíme, okořeníme. Zalijeme studenou vodou, přivedeme k varu 
a pozvolna táhneme cca tři hodiny. Během vaření sbíráme z povrchu 
vzniklou pěnu. Hotový vývar scedíme, maso z oháňky obereme a hru-
dí pokrájíme na menší kousky.
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• Dršťková polévka

dršťky
cibule
kmín
paprika
hladká mouka
pepř
česnek
majoránka

Na dršťkovou polévku se v minulosti vztahovala výjimka – řezníci ji 
mohli vařit a prodávat, aniž měli koncesi na hostinskou živnost. Ze 
zákona jim nesmělo být bráněno zužitkovat zbytky.

Očištěné dršťky vypereme a ve vroucí vodě povaříme cca 30 minut. 
Slijeme a postup opakujeme. Teprve třetí voda se použije jako vývar 
do polévky. Scezené dršťky pokrájíme na nudličky. Na sádle osmah-
neme cibuli, přidáme špetku drceného kmínu a mletou papriku. Za-
prášíme moukou a vzniklou jíšku zalijeme vývarem z drštěk. Rozmí-
cháme a provaříme. Přidáme dršťky, osolíme a dochutíme pepřem, 
česnekem a majoránkou.
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Tafelspitz •

květová špička
morková kost
kořenová zelenina
cibule
divoké koření

Tafelspitz – vyhlášená vídeňská specialita, její kořeny je ale třeba hle-
dat v Bavorsku.

Maso zalijeme horkou vodou, přidáme morkovou kost, zeleninu a di-
voké koření. Přivedeme k varu a necháme za mírného pobublávání 
táhnout 2–3 hodiny. Vařené maso nakrájíme na plátky. Servírujeme 
ve vývaru se zeleninou a vydlabaným morkem. Do samostatné misky 
připravíme křen s jablkem a pažitkovou omáčku.
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• Carpaccio

svíčková
rukola
parmezán
balsamicový ocet
pepř

Jako první začal carpaccio připravovat Giuseppe Cipriani, krátce poté, 
co si roku 1931 otevřel v Benátkách legendární Harry’s Bar. Název 
dostalo podle malíře Vittore Carpaccia. V tomto baru vznikl rovněž 
koktejl Bellini, prosecco se šťávou z broskví, oblíbené pití Ernesta He-
mingwaye, Sinclaira Lewise nebo Orsona Wellese.

Maso ze středu svíčkového šálu nakrájíme na plátky a mezi kuchyň-
skou fólií rozklepeme dotenka. Na talíř rozložíme listy rukoly a na 
ně poskládáme plátky masa. Ochutíme několika kapkami olivového 
oleje a balsamica. Osolíme, opepříme. Dozdobíme hoblinkami na-
strouhaného parmezánu.
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Tatarský biftek •

svíčková, husička, ořech
vejce
šalotka
dijonská hořčice
kapary

Vývoj chladniček a mrazniček umožnil restauratérům podávat pokrmy 
ze syrového masa. V roce 1921 vytvořil už zmiňovaný Auguste Escof-
fier biftek z mletého hovězího s omáčkou à la tartare – hořčice smíchané 
s vaječným žloutkem.

Syrové maso naškrábeme nožem a promísíme s vaječným žloutkem, 
nasekanou šalotkou, kaparami a dijonskou hořčicí. Podle chuti mů-
žeme ještě zakápnout koňakem. Servírujeme s horkými topinkami.
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• Roastbeef

nízký roštěnec
olivový olej
dijonská hořčice
worcesterská omáčka, pepř

Roastbeef je anglické národní jídlo, které odkazuje hluboko do minulosti 
až k roku 1731 a k baladě The Roast Beef of Old England.

Odblaněné očištěné maso osolíme, opepříme, pokapeme worcester-
skou omáčkou a svážeme provázkem do kompaktního válečku. Vetře-
me do něj olivový olej a dáme odležet do druhého dne. Odleželý vá-
leček zprudka ze všech stran opečeme. Potřeme jej hořčicí, vložíme 
do trouby vyhřáté na 140 °C a pozvolna dopékáme cca 40 minut. 
Maso uvnitř musí zůstat šťavnaté, zabarvené dorůžova. Po upečení 
necháme roastbeef vychladnout. Nakrájený na tenké plátky je součástí 
sendvičů nebo ho můžeme servírovat samostatně s pepřovou či béarn-
skou omáčkou: v octu podusíme šalotku, stroužek česneku, větvičku 
estragonu a špetku kerblíku. Do kastrůlku na vodní lázni rozklepneme 
tři žloutky, k nim přidáme propasírovanou šalotku s česnekem a po-
zvolna vmícháme oříšek másla.
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Konfitovaná hovězí líčka •

líčka
mrkev
celer
červené víno
tymián

Líčka nakrájíme na čtvrtky a na pánvi zprudka opečeme. Vložíme do 
rendlíku, zalijeme vínem, přidáme snítku tymiánu a dáme do trou-
by nastavené na teplotu do 100 °C na cca 4 hodiny. Mrkev a celer 
pokrájíme na tenká kolečka a orestujeme na pánvi. Přilijeme několik 
lžic výpeku z konfitování. Podušenou zeleninu s masem na závěr ješ-
tě krátce provaříme.

Příloha: bramborová kaše
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• Jazyk s višňovou omáčkou

jazyk
višně
červené víno
skořice
hřebíček
cukr
citronová kůra

Jazyk uvaříme a rozkrájíme na plátky, které osmahneme na pánvi. 
Na talíři je přelijeme omáčkou z višní: vyloupané višně svaříme s ví-
nem, cukrem, skořicí, hřebíčkem a citronovou kůrou. Propasírujeme 
a omáčku na mírném plamenu zredukujeme.

Příloha: vařené brambory



• 27

Smažené býčí žlázy •

býčí žlázy
vejce
hladká mouka
strouhanka

Oprané býčí žlázy necháme 30 minut vymočit v mléce. Rozkrájíme 
je na plátky a spaříme v horké vodě. Necháme zchladnout a okapat. 
Obalíme v trojobalu a osmažíme.
Obdobně připravíme smažené vemeno.

Příloha: bramborový salát, bramborová kaše nebo vařené brambory
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• Zadělávaná oháňka

oháňka
kořenová zelenina
divoké koření
tymián
červené víno
citronová kůra

V kastrolu obděláme na plátky pokrájenou kořenovou zeleninu s divo-
kým kořením a tymiánem. Oháňku rozporcujeme na jednotlivé články, 
přidáme k zelenině, zalijeme hovězím vývarem a necháme pod pokli-
cí dusit. Mezitím si připravíme světlou jíšku, kterou se maso zadělá. 
Omáčku dochutíme vínem a citronovou kůrou.

Příloha: bramborová kaše
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Guláš •

kližka
cibule
paprika
pepř

Název guláš je odvozen ze slova gulya, označujícího stádo dobytka. 
V původní maďarské verzi není ničím zahuštěn a konzistencí se blíží 
polévce. Z historického pohledu je sourozencem perkeltu a paprikáše, 
které vařili pastevci dobytka v kotlících na otevřeném ohni.

Kližku nakrájíme na kostky. V kastrolu orestujeme cibuli a maso.  
Zasypeme mletou paprikou. Osolíme, opepříme a podlijeme vodou. 
Dusíme cca 2 hodiny. Na závěr zahustíme chlebovou střídkou.

Příloha: houskový knedlík, chléb
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• Španělské ptáčky

vysoký roštěnec
hořčice
špek
párek v jedlém střívku
vejce
okurka
cibule

Proč španělské ptáčky? O tom se tradují rozličné legendy. Nejznáměj-
ší je ta, že název pokrmu pochází ze dvora císaře Rudolfa II., jehož 
matka Marie Španělská si do Prahy přivezla kuchaře ze své domoviny. 
Jiné prameny hovoří o pravděpodobných kořenech v kuchyni židovské. 
Faktem je, že se španělským ptáčkům podobá rolka známá ve Francii 
coby paupiette. Poprvé byla její příprava popsána v kuchařce La nou-
velle Cuisine, vydané roku 1742 v Paříži. V Nizozemsku existuje ob-
dobný pokrm blinde vink – slepá pěnkava.
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Maso nakrájíme na plátky, naklepeme a potřeme hořčicí. Jednotlivé 
plátky poklademe pokrájenými kusy párků, špalíky špeku, sterilova-
nou okurkou a rozpůleným vajíčkem uvařeným natvrdo. Zavineme 
a spíchneme párátkem. Ptáčky naskládáme společně s cibulí do peká-
če, podlijeme a dáme do rozehřáté trouby. Po cca 10 minutách tep-
lotu zmírníme a dopékáme za občasného polévání masa vypečenou 
šťávou cca 45 minut. Po změknutí ptáčky vyjmeme, výpek zahustí-
me jíškou a dochutíme hořčicí.

Příloha: rýže, houskový knedlík
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• Svíčková na smetaně

zadní váleček
slanina
kořenová zelenina
divoké koření
cukr
hořčice
citron

Váleček prošpikujeme silnějšími plátky slaniny, stáhneme provázkem 
a ze všech stran opečeme. Ve výpeku orestujeme zeleninu s divokým 
kořením, přisypeme cukr a necháme zkaramelizovat. Přidáme hořči-
ci, plátky citronu a maso vrátíme do hrnce. Zalijeme hovězím výva-
rem a dusíme v troubě doměkka. Omáčku propasírujeme, zjemníme 
smetanou a zredukujeme na potřebnou hustotu.

Příloha: houskový knedlík
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Falešná svíčková •
    s omáčkou z čerstvých okurek

kulatá plec (falešná neboli židovská svíčková)
okurka
ocet
hladká mouka

Omáčku z kyselých okurek popisuje už Magdalena Dobromila Rettigo-
vá ve svém ikonickém arcidíle Domácí kuchařka, vydaném roku 1820.

Na plátky nakrájené a naklepané maso podusíme. Oloupeme okur-
ku, pokrájíme na kostičky a dáme na pánev podusit v hovězím výva-
ru. Zaprášíme moukou, přilijeme ocet a na závěr do omáčky vložíme 
maso a krátce provaříme.

Příloha: houskový knedlík
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• Svíčková Wellington

svíčková
listové těsto
šalvěj
tymián
bazalka
vejce

Původ světoznámého pokrmu Beef Wellington je nejasný. Údajně je 
pojmenován po Arthuru Wellesleym, 1. vévodovi z Wellingtonu, který 
roku 1815 porazil v čele spojeneckých vojsk v bitvě u Waterloo Napo-
leona Bonaparte. Zlé (francouzské) jazyky tvrdí, že svíčková v této 
úpravě připomíná vévodovy holínky.

Do svíčkové vetřeme směs bylinek s worcesterskou omáčkou a olivo-
vým olejem a necháme odležet. Maso zprudka opečeme a necháme 
zchladnout. Rozválíme listové těsto, maso do něj zabalíme, pomaš-
lujeme rozšlehaným vejcem a pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C 
cca 30 minut.

Příloha: pečené brambory ve slupce
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Pepřové maso •

karabáček
chianti
česnek
pepř

Recept na Il peposo dell’Impruneta pochází z Toskánska a jeho nezbyt-
nou podmínkou je použít víno chianti.

Karabáček nakrájíme na hrubé kostky a vložíme do hrnce. Přidáme 
hrst nemletého pepře, stroužky česneku a zalijeme vínem. Hrnec za-
klopíme pokličkou a necháme cca 3 hodiny dusit v troubě.

Příloha: chléb
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• Chili con carne

kýta
červené fazole
rajčata
cibule, česnek
cukr
sladká paprika, chilli papričky, pepř

Chili con carne je považované za erbovní jídlo Texasu. Údajně vzniklo 
v 19. století v jižanské armádě, nezapře v sobě ale bezprostřední in-
spiraci mexickou kuchyní. Sušené hovězí a fazole se z praktického hle-
diska ideálně hodily na dlouhodobé skladování při pobytu vojska v pří-
rodě, kde byl k dispozici dostatek čerstvých, divoce rostoucích paprik.

Zvlášť v hrnci uvaříme předem namočené červené fazole. Maso ume-
leme nahrubo a dáme na pánev ke zpěněné cibulce orestovat. Přidá-
me rozsekaný česnek, sladkou papriku, chilli papričky, pyré z rajských 
jablek, cukr, pepř. Přilijeme vývar. Nakonec vše smícháme s fazolemi 
a ještě cca 5 minut vaříme.

Příloha: tortillové placky
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Musaka •

podkrčí (štych)
brambory
rajčata
cibule
česnek
bešamel

Musaka, řecky mousakás, turecky musakka, arabsky musaqqa’ah je 
typickým pokrmem Balkánu a Blízkého východu.

Rozemleté maso orestujeme s cibulí a česnekem, přidáme oloupa-
ná spařená rajčata nakrájená na kousky a podusíme. Na dno zapéka-
cí mísy položíme plátky brambor, na ně navrstvíme masovou směs, 
na ni opět plátky brambor, masovou směs a končíme bramborami. 
Zalijeme bešamelovou omáčkou a vložíme zapéct do trouby. Místo 
brambor je možné použít lilek, jako u řecké musaky.
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• Dalmatské čufty

podplečí (karb)
vejce
cibule, česnek
mrkev
rajčata
římský kmín, skořice, petržel
strouhanka

Masové koule najdeme samozřejmě nejenom ve středomořské kuchyni. 
Obdobně jako čufty se připravuje čevapčiči, kdy umleté maso vytvaru-
jeme do podoby šištic. Karbanátky mají tvar placiček. Američané po-
važují za svou klasiku burger, Němci klopsy.

Umleté maso smícháme s najemno nakrájenou cibulí, vajíčkem, špet-
kou římského kmínu a skořice. Přidáme nasekanou nať petržele, směs 
dotáhneme strouhankou a necháme odležet. Z míšeniny vytvarujeme 
válečky, které osmahneme na pánvi. Omáčku vytvoříme z podušené 
a rozmixované cibule, mrkve, česneku a oloupaných rajčat.

Příloha: rýže
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Flank steak •

pupek

V Čechách se tradičně pupek používá na vývar, nicméně je možné tuto 
chuťově zajímavou partii hovězího využít i jinak.

Do dlaní si nakápneme trochu olivového oleje a maso jím důkladně 
potřeme. Položíme jej na rozpálenou pánev a po cca 4 minutách ob-
rátíme. Poté maso dáme odpočinout na 10 minut do trouby nasta-
vené na 100 °C.

Příloha: americké brambory
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• Hanger steak

veverka
ostružiny
máslo
cukr
balsamicový krém
tymián
víno

Přes poněkud zavádějící pojmenování veverka jde o hovězí maso, kon-
krétně o svalový úpon bránice. V dřívějších dobách si řezníci při bou-
rání ponechávali veverku sami pro sebe, proto byla známa také jako 
řeznická panenka.

Ke steaku, klasicky pečenému na grilu, si připravíme ostružinovou 
omáčku: hrst ostružin, máslo, cukr, balsamicový krém a tymián, za-
lijeme vínem a necháme zredukovat.

Příloha: zelené fazolky se slaninou
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Hovězí na provázku •

roštěnec
hovězí vývar

Recept pochází z francouzské kuchyně, jak už napovídá originální ná-
zev boeuf à la ficelle. Můžeme si jím zábavně a chutně zpestřit dlouhé 
nedělní dopoledne u sporáku.

Roštěnou pokrájíme na kostky a převážeme. Z konců provázku vy-
tvoříme poutko k navléknutí na vařečku, případně je můžeme přivázat 
k uchu hrnce. Maso ponořené do vroucího vývaru se okamžitě zatáh-
ne a šťáva zůstane uvnitř. Pojídáme ho okamžitě po vytažení z hrnce 
na prkénko, osolené mořskou solí.
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II

Ráno obestíral řeku mlžný opar. U kamenů vyčnívajících na mělči-
ně z vody se dělaly kroužky. Oukleje a další drobné rybky sbíraly na 
hladině líhnoucí se jepice. Tu a tam se ozval hlasitý šplouchanec, jak 
lososi vyskakovali z peřejí ve snaze dostat se přes hranu jezu. Slunce 
už ale mlhu dávno rozehnalo a popostoupilo po obloze vzhůru. Pálící 
paprsky se opírají do úvozu lemovaného rozkvetlými lupinami. Dvo-
řák si rukávem otřel krůpěje potu na nose a počkal, až Goliáš označ-
kuje kmínek plané trnky. Na psa měl štěstí. Vzpurný dobytek přiměl 
k rozumu několika ostrými štěknutími, a snad by ho i sám dovedl až 
do řeznictví. Goliáš. Nomen omen. Přitom když mu Dvořák jméno 
dával, bylo to štěně, co se vešlo do dlaně.

O posvícení se dohodl se sedlákem z Chvatěrub, že si od něj vezme 
tele. Řezníka mistrem nedělá, jak umí porážet nebo porcovat, ale jestli 
dovede dobře a přitom poctivě nakoupit. Základem je vyvést dobytek 
z chléva, tím celý ten složitý obřad začíná. Úzké prostory zkreslují od-
had. Zároveň se ukáže, jestli zvíře nekulhá nebo nevěší hlavu. Dvořák 
téměř nikdy nekupoval na váhu, a přestože odhadoval od oka, sešel 
se s váhou plus minus deset liber, a to ještě bylo otázkou, jestli roz-
díl vznikl jeho nepřesností v odhadu, nebo zda prodávající nepoložil 
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špičku boty na decimálku. Dobytek se poměří rameny a následně se 
odhaduje, jak je zmasilý. Řeznických hmatů existuje řada a zkušený 
řezník ucítí vybouleniny způsobené nastřádaným lojem. U telete se 
váha zjistí jednoduše potěžkáním. Dvořák sedlákovi důvěřoval, že ne-
bude nakrmené. V začátcích se mu několikrát stalo, že místo masa 
za drahé peníze koupil trávu. Nicméně platí: důvěřuj, ale prověřuj. 
Z domova vyrazil brzy po ránu a teď bylo k poledni. Jeho loudání 
mělo svůj důvod, který se objasnil, jakmile vešli se sedlákem do chlé-
va a tele zabučelo hlady. Dvořák se spokojeně pousmál.

Nadzvedl tele a vyřkl svůj soud:
260 liber.
Plácnutí rukou koupi stvrdilo.
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HOVĚZÍ DOBYTEK

1 plece – hmat na pleci musí být napnutý, plný a široký
2 prsa – čím hlubší prsa, plnější a širší, tím je dobytče tlustší uvnitř
3 hřbet – hřbet má být široký a masitý
4 žebra – žebra mají být jemná, obložená masem a tukem
5 mošna (vemeno) – voly a býky musíme ohmatávat rovněž na mošně, kte-

rá má být plná, a jalovice na vemeni, které je prostoupeno tukem
7 kyčel (kloub) – kloub se má hmatat sametově měkce
8 kříž – kříž má mít dobytek široký a masitý
9 záocasí (kořen) – když je prohlubenina kolem kořene ocasu vyplněna, je 

dobytče velmi tlusté a masité
10 rys – pod ocasem v rozkroku je u tlustého kusu nápadně viditelná hrou-

da nahromaděného tuku
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VEPŘI

1 žebra – v blízkosti plecka se tvoří tuk, proto se zde má vepř hmatat tvrdě
2 zátylí
3 hřbet
4 kříž – od zátylí až po kříž je tučné prase široké a plné, hmat je proto rov-

něž tuhý
5 ocásek
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III

Dvořákův rajon byl ve vesnicích v údolí podél Vltavy. Chvatěruby, 
Lobeč, Hleďsebe, Všestudy, Mlčechvosty. Čas od času zašel i do Kra-
lup. Byly tam sice dva řeznické krámy, ale v chalupách na okraji měs-
ta skoro každý vykrmoval vepře pro sebe na zabijačku a druhého na 
prodej. Dvořákovi se podařilo koupit sádelnatou prasnici.

Na rynku rozestavěli kočovní loutkáři pimprlové divadlo. Sbité 
bylo z bedýnek od syrečků, jinak ale mělo všechno, co má mít divadlo 
opravdové. Dokonce i oponu a nad ní nápis Náš rod sobě. Kome-
diantství se dědí z generace na generaci, stejně jako se v rodu Dvo-
řáků dědila řezničina. Děd Jan, otec František, strýcové Jan Křtitel 
a nebožák Vocítek, všechno to byli řezníci. Jenom bratr Adolf od  
fochu zběhl a dělal strážníka ve Veltrusech.

Principál zatroubil: Tramtará! Opona se rozhrnula. Kulisám vé-
vodil plápolající oheň pekelný. Principálovy děti s tvářemi načerně-
nými viksem na boty předstoupily před diváky, způsobně se uklonily 
a zapěly:

Koho si to bratře neseš?
Co to znamená?
Čert vyřezaný z lipového špalíku si povzdechl:
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Ach ouvej!
Nohy už mi nechtěj sloužit.

Na čertových zádech seděla obkročmo Káča. Pronikavým ječákem 
zakrákorala cosi, co ani vzdáleně nepřipomínalo operní jako árii:

Hnáty tě bolí už, dobře tak na tebe,
ničemo, darebo, já ti dám podvádět,
zámek mi slibovat, táhnout mě do pekla.
Však já se nebojím, s krku ti nepůjdu,
zas mě tam odneseš, odkud’s mě vylákal.
Já sama netrefím, nač se mám trmácet?
Když’s mě sem přinést moh’, odnes mě zpátky zas!

V čertovi to zachrastilo, jak kdosi neohrabaně zatáhnul za nitě. Na 
schůdcích maringotky byl nachystaný klobouk, do kterého se bude po 
představení vybírat. Dvořák do něj hodil groš. Za víc ta fraška nestála.

V převoznické boudě visela nade dveřmi podkova pro štěstí. Kolem 
ní se blyštily stříbrné mince. Prastarý převoznický zvyk se dodr-
žuje a první výdělek v sezoně se pokaždé přitluče na futro. Dokud  
Vltava nezamrzne, je na přívozu mezi Nelahozevsí a Lobečkem služ-
ba ve dne v noci. V boudě má převozník žíněnou matraci na spaní 
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a železná kamínka, aby si měl kde ohřát jídlo, víc nepotřebuje. Když 
Štros sloužil v armádě, měl mnohem míň. Flintu s bodákem, tor-
nistru a na sobě zablácenou uniformu. S c. k. pěším plukem č. 11  
Jiřího prince Saského prošel bitvou u Melegnana a převážené častuje 
neuvěřitelnými vojenskými historkami. Je to s podivem, ale nikdo od 
něj neslyšel vyprávět tentýž příběh dvakrát. Na lobečském břehu za-
zvonil zvonec. Štros vyšel z boudy, a když uviděl Dvořáka s prasnicí 
a Goliášem, začal si sumírovat vyprávění o toulavém psovi, který se 
v Lombardii dobrovolně připojil k pluku. Nastala ukrutná řež. Ob-
klíčené předsunuté hlídce došla munice. Schovali se za zdí u statku. 
Zvenku od zahrady je ostřelovali sardinští. Velitel pluku pozoroval 
bezvýchodnou situaci z nedalekého návrší dalekohledem a už se v du-
chu se svými muži loučil. A tu do muničního skladu vběhl hrdinný 
pes, a jako by byl pominutý, začal o překot polykat patrony, dokud 
jich neměl plné břicho. Prosmýkl se mezi svištícími střelami a doběhl 
ke statku, kde je vydávil. Od velitele dostal po bitvě obojek a na něm 
bylo připnuté vyznamenání Signum laudis.



50 •  

Telecí

Porážení telat provádí se obyčejně jako u skopců, ačkoliv někteří řez-
níci nejprve ranou do čela zvíře omráčí a potom teprve na stolici se 
žlabem pokládají. Podobně jako u vola se tele do krku bodne, načež 
se úplně nechá vykrvácet. Po stáhnutí kůže se zvíře otevře, vnitřnosti 
vyndají a střeva vyčistí. Úzká střívka se vyčistí tak, že na špejli se za-
bodne kulička a tou se střeva protřou. Střeva i se žaludkem se dobře 
vyčištěna vhodí do vařící vody. Potom se vyjmou a uschovají. Oby-
čejně se tele pouze rozčtvrtí. Kůže se hned čerstvá prodá.

Stažené a vyvrhnuté tele, jemuž byla uříznuta hlava, se pověsí za 
zadní nohy a rozpoltí prostředkem páteře. Zadní část (kýta) se oddělí 
od přední části (plece). Od kýty se v kloubu oddělí noha s paznehty. 
Paznehty se odstraní spařením a nožem odloupnou. Vřelou vodou se 
odstraní i chlupy a nožem se nohy čistě oholí. Část svíčková se od-
řízne, rovněž plecka se připraví a i hrudí se odsekne.
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 1 ořech
 2 oříšek (růže)
 3 sval krátký (šálek)
 4 svalovník 
  (frikando s karabáčkem)
 5 ledviny
 6 plece
 7 hrudí
 8 kližky, kolínka
 9 krk
  9 a) karbanátek
 10 dolní hrudí
 11 hlava

Vedlejší části: 

játra
brzlík

mozek
jazyk
plíce
srdce
hlava 

okruží
slezina

nožičky
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• Pot-au-feu

kýta nebo plec
morková kost
divoké koření
mrkev
cibule
pórek
řapíkatý celer
kapusta
brambory

Pot-au-feu je ztělesněním tradiční francouzské rodinné kuchyně.

Maso spolu s morkovou kostí vložíme do vody, okořeníme divokým 
kořením a přivedeme k varu. Přidáme na hrubší kusy pokrájenou 
mrkev, cibuli, řapíkatý celer, listy kapusty a posléze ještě brambory. 
Uvaříme doměkka. Maso nakrájíme na plátky. Servírujeme společně 
se zeleninou ve vývaru. Do samostatné misky připravíme dijonskou 
hořčici.
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Hlava s omáčkou gribiche •

telecí hlava

Konečnou podobu této omáčky ustanovil roku 1893 ve Švýcarsku na-
rozený francouzský kuchař Joseph Favre.

Uvařenou vykostěnou hlavu nakrájíme na menší kousky. Podáváme ji 
s omáčkou gribiche: do majonézy vmícháme lžičku hořčice, nadrob-
no nasekanou šalotku, estragon, ostrou papričku a kapary. Nakonec 
přidáme lžíci vinného octa.

Příloha: vařené brambory
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• Brzlík s chřestem

brzlík
telecí demi-glace
chřest

Očištěný brzlík povaříme cca 5 minut, ponoříme do studené vody, 
aby zbělal. Po vychladnutí brzlík pokrájíme na plátky a provaříme 
v telecím demi-glace. Servírujeme s chřestem přelitým rozpuštěným 
máslem.

Příloha: toast
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Kořínek na smetaně •

kořínek (plíce, játra, srdce, slezina)
kořenová zelenina
cibule
bobkový list
pepř
citron
smetana

Kořínek uvaříme ve vodě s kořenovou zeleninou, cibulí a bobkovým 
listem. Vývar zahustíme jíškou, opepříme a okyselíme citronovou 
šťávou. Uvařené vnitřnosti nakrájíme na kostky. Na závěr vmícháme 
do omáčky smetanu.

Příloha: houskový knedlík



56 •  

• Zadělávané okruží

okruží (telecí střevo)
kořenová zelenina
cibule
muškátový oříšek
citron
hladká mouka

Tradiční staročeský pokrm, postupem času ovšem z moderních kucha-
řek zcela vymizel.

Očištěné rozkrojené okruží uvaříme v zeleninovém vývaru. V kastrolu 
osmahneme na másle cibuli, zaprášíme moukou a zalijeme vývarem. 
Do hotové omáčky vrátíme okruží pokrájené na nudličky, přistrou-
háme špetku muškátového oříšku a dochutíme citronovou šťávou.

Příloha: vařené brambory, houskový knedlík, rýže
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Smažené telecí nožičky •

nožičky
vejce
hladká mouka
strouhanka

Nožičky uvaříme a vykostíme. Rozprostřeme je na fólii a zatížené 
mezi dvěma destičkami necháme vychladnout. Ze vzniklých plátků 
nařežeme čtverce o velikosti cca 15 x 15 cm. Obalíme v trojobalu 
a osmažíme.

Příloha: vařené brambory, bramborová kaše



58 •  

• Ossobuco

kližka s morkovou kostí
cibule
česnek
bílé víno
hovězí vývar
nať petržele
citronová kůra

Osso znamená v italštině kost a buco otvor, který vznikne, když z kosti 
vypadne uvařený morek. Ossobuco se do restaurací celého světa rozšířilo 
ze severu Itálie, z Milána a jeho okolí, kde se připravuje odnepaměti.

Maso i s napříč rozřízlou kostí obalíme v mouce a orestujeme na más-
le. Přidáme nakrájenou cibuli a podlijeme vínem. Po odpaření vína 
maso podlijeme hovězím vývarem, přiklopíme pokličkou a necháme 
hodinu a půl dusit. Na závěr přidáme gremolatu: nasekaný česnek 
s petrželkou a strouhanou citronovou kůru.

Příloha: šafránové rizoto, polenta
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Vídeňský řízek •

kýta
hladká mouka
vejce
strouhanka

Podle tradované legendy se měl Josef Václav Radecký z Radče v dopise 
z Benátek zmínit Františku Josefovi I. o telecím obalovaném ve směsi 
strouhanky a parmazánu. Císařský kuchař neměl parmazán k dispozici, 
nahradil jej tedy moukou a vejcem. Doložitelným faktem je, že Maria 
Anna Neudecker ve své kuchařce Allerneuestem allgemeinen Kochbuch 
z roku 1831 uvádí recept na Wiener Schnitzel von Kalbfleisch.

Přibližně centimetr silný špalík kýty rozklepeme na co nejtenčí plá-
tek. Obalíme v trojobalu. Smažíme na másle.

Příloha: vařené brambory
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• Kapsa s játry

krk (karbanátek)
játra
slanina
cibule

Na rozškvařené slanině zpěníme cibuli, přidáme nakrájená játra a po-
dusíme. Řízky z karbanátku naklepeme a naplníme dušenými játry. 
Sepneme párátky, obalíme v mouce a zprudka po obou stranách ope-
čeme. Za občasného podlévání zvolna dusíme doměkka.

Příloha: šťouchané brambory
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Ragú •

plec
cibule, paprika
bobkový list, pepř, jalovec, tymián
červené víno
žampiony
rajčata
hrášek
citronová kůra

Slovo ragú pochází ze staré francouzštiny, ragoûter znamená povzbu-
dit chuť.

Na cibulový základ dáme na kostky nakrájené maso a opečeme. Oko-
řeníme sladkou a pálivou paprikou, bobkovým listem, nemletým pe-
přem, jalovcem a tymiánem. Zalijeme vínem a pod pokličkou podu-
síme. Přidáme žampiony, nakrájená rajčata, hrášek, citronovou kůru 
a prohřejeme.

Příloha: houskový nebo bramborový knedlík, opečené brambory, 
rýže, těstoviny
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IV

Rozruch v jinak poklidné Nelahozevsi způsobilo, když sem zavítal 
fotograf. Obcházel dům od domu, a kdo provozoval obchod nebo 
řemeslo, toho se snažil přesvědčit, aby si nechal zhotovit pohlednice. 
Dvořák počkal, až co hostinský Engelhardt, a když si pohlednici ob-
jednal i on, podlehl fotografovu nátlaku. Na otázku, co chce mít na 
pohlednici napsané, odvětil, že všechno potřebné je na vývěsním štítu.

ANTONÍN DVOŘÁK – ŘEZNICTVÍ

Fotograf postavil před krám stativ, svlékl si plášť a z bedny vyndal 
skleněnou desku zabalenou do černého papíru. Vzápětí si plášť pře-
hodil přes hlavu.

A nehýbat se!
Jako by řeznictví mohlo mrknout.
Cvak!
Za sto pohlednic zaplatil Dvořák fotografovi, který o sobě prohla-

šoval, že je reprezentantem ateliéru Josef Köppel, dvacet zlatek. Po-
hlednice ovšem nikdy nedostal a nedostal ani fotografii, na níž pózuje 
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před řeznictvím s Goliášem a manželkou a dětmi, a to byla věc, která 
ho mrzela doopravdy. Po čase mu přišla poštou pouze jediná kabi-
netka s jeho portrétem.
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Nebýt posedlosti lokomotivami, odvíjel by se Dvořákův život docela 
jinak. Pravděpodobně by do sebe u Engelhardta den co den naléval 
tupláky piva a vydělané peníze prohrával v kartách. Nicméně do jeho 
osudu neočekávaně zasáhla Anna Čermáková. Klábosil zrovna s ma-
šinfírou, u couráku do Roudnice se na nějakou tu minutu nehledí. Od 
řeky zaslechli hvízdání. Zase někdo, kdo neví, že se na převozníka ne-
píská. Přináší to smůlu. Co převozníků se utopilo při naprosto klidné 
vodě. Zanedlouho dorazili na zastávku zlatník Čermák s dcerou. Byli 
na zámku ve Veltrusech odevzdat smaragdy osázený náhrdelník, který 
si na zakázku podle vlastního nákresu nechal zhotovit hrabě Chotek. 
Anně imponovalo, jak zasvěceně a s jakou horlivostí Dvořák rozpráví 
s mašinfírou a přitom na ní visí očima. V průběhu hovoru, který se 
s jejím příchodem stal o poznání hlasitějším, se o Dvořákovi dozvě-
děla kdeco. Přestože byl řezník, ruce měl hebké a za každého počasí 
z nich sálalo teplo. I za mrazu. Měla ráda, když se horkou rukou do-
týkal jejího obličeje. A má to ráda doposud. Pokaždé než jde do krá-
mu nebo na dvůr bourat, nezapomene ji pohladit. Podle toho, jakou 
má zrovna náladu, jí buď vlepí pusu na buclatou hebkou tvář, nebo 
ji cvrnkne prstem do nosu a ona ho okřikne: blbečku! Protože takhle 
kašpařit, to se přece k jejich věku už nepatří.

K jakýmu věku?
Ty to dobře víš.
Vím jenom, že bych si dal kafe. Uvaříš mi ho?
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Neuvařím, zase ho necháš vychladnout. Podívej se na hodiny.
Bylo tři čtvrtě na jedenáct, což znamenalo, že za pět minut přijede 

spěšný vlak Ústí nad Labem – Praha Nádraží císaře Františka Josefa.

Na tohle ale vzpomínal nerad: ačkoliv byl srpen, počasí nebylo ani zda-
leka letní. Obloha se zatáhla a poprchávalo. Přesto se vydal do Velvar 
na výroční trh s dobytkem poohlédnout se, jestli by si nevybral něja-
ký pěkný kus. Anna za něj zaskakovala v krámě a byl to moment, než 
Cinybulkové odsekla a odvážila kus kližky na guláš. Na stole necha-
la otevřenou sklenici s fosforem, protože zrovna vyráběla do zásoby 
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sirky. Když se vrátila do kuchyně, sklenice ležela převržená na zemi. 
Snad že fosforový roztok barvou připomínal med, dcera Růžena se 
ho napila a krátce nato zemřela. Za měsíc, přesně v den Dvořákových 
narozenin, udolaly neštovice prvorozeného Otakara. Dům od rána do 
večera překypující dětským hemžením ztichnul. Dvořák proseděl celé 
hodiny v kostele a modlil se na kolenou střídavě k Panně Marii a k pa-
tronu kostela svatému Ondřejovi. Jednou v záplavě zoufalství dokon-
ce předstoupil před oltář a bohu zahrozil pěstí. Uvažoval, není-li smrt 
dětí odplatou za poražená zvířata. Byl odhodlaný s řezničinou skončit 
a odstěhovat se z Nelahozevsi. Tehdy se mu vzdálila i Anna, za den 
spolu promluvili sotva dvě slova. Rád by věděl, co se v ní odehrává, 
ale nenechala ho do svého smutku nahlédnout.

Od tragických událostí uplynula řada let. Narodilo se jim dalších 
šest dětí a obzvlášť Otla dělá Dvořákovi radost. Provdala se za řez-
níka a řemeslo v rodu pokračuje po přeslici. Zeť Josef Suk postrádá 
Dvořákovu divokou náturu. Ohánět se sekáčem a bourat fláky masa, 
to není nic pro něj. V Křečovicích si otevřel uzenářství; jeho parketou 
jsou šunky, salámy a buřty. Jako tovaryš byl na zkušené v Mnichově 
a naučil se tam dělat bílé bavorské klobásky, kterými v širokém oko-
lí drtí konkurenci.
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V

Vyhlášené pražské nožířství Rosenkrantz & Hudecek od svého zalo-
žení nezměnilo adresu Žitná ulice 14. Že to není nožířství ledasjaké, 
signalizovala už nazdobená výloha. Dvořák pravidelně s novým ro-
kem dostával jejich reklamní katalogy. K abrahámovinám se rozhodl, 
že sám sobě nadělí pořádný dar. Starý probroušený vercajk, který měl 
ještě po svém otci, uložil do krabice na půdu a teď stál v obchodě 
a rozšafně pokuřoval doutník. Jakmile vyšlo najevo, že si hodlá poří-
dit komplet sadu nožů a dalšího řeznického náčiní, přišel ho obsloužit 
sám Rosenkrantz. Prodavač odbíhal dozadu do skladu a Rosenkrantz 
na pult na sametovou podložku pokládal nablýskané nože. Dvořák 
každý z nich opruboval, jak mu sedne do ruky.

Přestože Rosenkrantz věděl, že se takový kup dělá jednou za ži-
vot a že Dvořáka už víckrát neuvidí, pozval ho naproti do restaurace 
U Pravdů na oběd. Stavovská čest by mu nedala nezaplatit za oba 
nadívané kapouny, lahev courvoisier, a ještě mu potom naložil balí-
ky do drožky.



blokový nůž dranžírovací

nůž na stahování kůže

bourací nůž

kolíbka

nůž na střeva 1

píchací nůž

nůž na střeva 2

ocílka



pilka

řeznický nůž široká čepel

porcovací nůž 1

porcovací nůž 2

sekáč

sekera

sekáček 1

sekáček 2



škrabka

vykosťovací nůž 1

špalkový nůž

vidlička

vykosťovací nůž 2

zvoneček

vykrvovací nůž

zavírací nůž
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Vepřové

Porazí-li se vepř, klekne mu řezník na hlavu a ostrým nožem něco 
chlupů na krku oholí a bodne ho do krku na dva prsty od hrudi dale-
ko, při čemž nůž k hrudi směřuje, aby obě krční žíly k srdci vedoucí 
proťaty byly. Pod oním místem podloží se miska k zachycení krve. 
Je-li vepř příliš silný a divoký a nelze jej snadno poraziti, udeří jej 
řezník palicí do čela aneb přes rypák, čímž se omráčí a klesne. Tě-
lem vepře se delší dobu pohybuje, aby všechna krev se vytlačila. Má-
-li vepř silné štětiny na hřbetě, vytrhají se před pařením, aby se pro 
kartáčníka uchovaly. Horkou vodou se pak opaří a štětiny odstraní, 
což se urychlí, když se před opařením práškem roztlučené smoly kůže 
posype. Současně oddělí se i paznehty. Po opaření se křivým dřevem 
za šlachy zadních noh upevněným vepř rozpříčí a pověsí hlavou dolů 
a hned čerstvou, studenou vodou opláchne. Nato se na břiše rozpá-
ře a nejprve žaludek se střevy se vyjme. Na konci střev se uzel učiní, 
aby kal vytékati nemohl. Při vyjmutí vnitřností se i hlava uřízne. Pak 
vyříznou se po obou stranách páteře dlouhé pruhy slaniny. Vnitřní 
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sádlo i s ledvinami se také vyjme. Žebra od páteře se odseknou a kýty 
na šunky se vyjmou. Prsní kost se vyřízne až k žebrům a plec se od-
sekne. Části krční nejvíce tlusté se béřou pro přípravu jaternic. Pá-
teř se žebry čili hřbet se na podélné kusy rozseká a žebra se naseknou. 
Hlava se použije rovněž k přípravě jelit a jaternic, oči se vyloupnou, 
uši a rypák odříznou. Uši a jazyk se upotřebí v lisovaném vepřovém 
bachoru. Seká-li se vepř pouze na maso a nikoliv k uzení, dělí se trup 
na více dílů, čímž možno maso lépe roztříditi. Je-li vepřík mladý, 
rozsekává se bez oddělení slaniny. U krku se pak seřízne plecko; kýta 
se vyřízne okrouhle. Část ledvinková se vyřízne počínaje posledním 
žebrem. Zbude pak bůček s hrudím a části masové na kotlety. Napo-
sled od bůčku oddělí se hrudí.
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 1  pečínka
 2  krkovice
 3  kýta
 4  plecko
 5  ramínko
 6  sádlo
 7  bůček
 8  kolínka
 9  lalok

Vedlejší části: 

ledvinky
mozeček

jazyk
plíce
srdce
hlava

nožičky
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• Mozeček s vejci

mozek
cibule
vejce
pepř

Mozeček odblaníme, rozsekáme na kousky a na pánvi osmahneme 
společně s cibulí. Na závěr vmícháme několik vajec.

Příloha: šťouchané nebo opečené brambory, případně můžeme mo-
zeček natřít na pečivo
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Dušené ledvinky •

ledvinky
cibule
pepř
kmín
hladká mouka
smetana

Na sádle zpěníme cibulku, přidáme nakrájené ledvinky, opepříme, do-
chutíme špetkou kmínu a ve vlastní šťávě podusíme. Měkké ledvin-
ky zaprášíme moukou a zprudka opečeme. Výpek vysmahneme a na 
závěr zjemníme smetanou.

Příloha: houskový knedlík, rýže, těstoviny
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• Srdce na slanině

srdce
slanina
cibule
kmín
pepř
majoránka
jíška

Srdce nakrájíme na plátky, prošpikujeme slaninou a orestujeme se 
zbytkem na kostičky nakrájené slaniny a cibule. Přidáme drcený kmín 
a opepříme. Podlijeme vývarem a podusíme. Omáčku zahustíme jíš-
kou a zredukujeme.

Příloha: houskový knedlík
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Játra s jablky •

játra
jablka
cibule
bílé víno
cukr

Játra opečeme na cibulce. Jablka nakrájíme na osminky. V kastrolu 
necháme zkaramelizovat cukr s trochou másla. Přidáme jablka, zali-
jeme vínem a povaříme. Na talíři je přidáme k játrům.

Příloha: toast
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• Pečený ocásek

ocásek
med
zázvor
cibule
černé pivo

Ocásek naložíme přes noc do marinády z medu, strouhaného zázvo-
ru a černého piva. Marinované maso dáme do pekáče, zasypeme po-
krájenou cibulí, podlijeme černým pivem a dáme péct do trouby vy-
hřáté na 180 °C.
Obdobně připravujeme pečené koleno nebo hovězí žebra.

Příloha: chléb
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Segedínský guláš •

žebírko, plecko nebo ramínko
kysané zelí
cibule, česnek
kmín, pepř
paprika
zakysaná smetana

Maďarský název tohoto guláše je székelykáposzta a s městem Segedín 
nemá pranic společného. Budapešťský archivář József Székely roku 
1846 přišel do restaurace Arany Ökör, a protože bylo těsně před půly-
nocí, měl kuchař už jenom zbytky vepřového ragú a vařeného kysané-
ho zelí. Hladový Székely si obé smíchal na talíři. Název pokrmu dal 
jeho přítel, básník Sándor Petőfi, když si příště poručil Székelyho zelí.

Maso nakrájíme na kostky a orestujeme s cibulí a prolisovaným česne-
kem. Přidáme hrstku kmínu, opepříme a zasypeme mletou paprikou. 
Kastrol zakryjeme poklicí. V průběhu dušení přidáme kysané zelí. Na 
závěr přilijeme zakysanou smetanu a krátce povaříme.

Příloha: houskový knedlík
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• Minutka z krkovice

krkovice
směs pepřů
cibule

Krkovici nakrájíme na plátky a naklepeme. Okořeníme čerstvě na-
mletou směsí barevných pepřů, potřeme olejem a necháme odležet. 
Marinované maso opečeme na rozpálené pánvi. Přidáme na kolečka 
pokrájenou cibuli a necháme zezlátnout. Na talíři krkovici poklade-
me opečenou cibulí a přelijeme vypečenou šťávou.

Příloha: opečené brambory
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Srbské žebírko •

kotleta s kostí
červená cibule
česnek
chilli paprička
červená a zelená paprika
rajský protlak
masový vývar

Naklepané kotlety opečeme na sádle a ve výpeku osmahneme cibuli 
nakrájenou na klínky, na nudličky pokrájené papriky a chilli paprič-
ku. Zarestujeme rajský protlak a zalijeme vývarem. Kotlety vložíme 
nazpátek na pánev a podusíme.

Příloha: rýže
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• Sekaná

mleté maso (v poměru ¾ vepřového a ¼ hovězího)
cibule, česnek
slanina
vejce
houska
mléko
majoránka
pepř
strouhanka

Mleté maso důkladně promícháme s najemno pokrájenou cibulí, pro-
lisovaným česnekem, na kostičky rozkrájenou slaninou a vajíčkem. 
Přidáme v mléce namočenou a vyždímanou housku. Nakonec při-
sypeme hrst strouhanky, aby směs byla kompaktnější. Dochutíme 
majoránkou a opepříme. Šišku vytvarovanou ze směsi vložíme do 
vymaštěného pekáče, podlijeme a za občasného přelévání výpekem 
pečeme dozlatova.

Příloha: vařené brambory, bramborová kaše, bramborový salát nebo 
můžeme sekanou servírovat s pečivem a hořčicí.
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Ražniči •

kýta nebo plecko
anglická slanina
klobása
cibule
zelená paprika
pepř

Srbské ražniči nebo ruský šašlik je obdobou toho, co v našich končinách 
nazýváme špíz – z německého Spieß, bodec.

Maso, slaninu, klobásu, cibuli a zelenou papriku nakrájíme na stejno-
měrné kousky. Na jehlu napichujeme střídavě maso, slaninu, papriku, 
maso, klobásu, cibuli atd. Špíz osolíme a opepříme, případně použi-
jeme směs koření podle vlastní chuti. Pečeme na grilu nebo zabalené 
v alobalu v troubě na plechu.

Příloha: opečené brambory, hranolky
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• Choucroute

plecko
česnekový bok
klobása
cibule, česnek
divoké koření
hřebíček
kysané zelí
brambory
pivo

Možná známější název pro tento pokrm je Alsaské zelí. Slovo choucroun-
te vzniklo z nářečního Sürkrüt. Sür – kyselý a Krüt – zelí.

Plecko a bůček pokrájíme na kostky, klobásu na kolečka. Okoření-
me a osmahneme na základu z orestované cibule. Přidáme na plátky 
rozkrájené brambory a vmícháme zelí. Zalijeme pivem. Přiklopíme, 
přivedeme k varu a vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C. Pečeme 
cca hodinu.

Příloha: chléb
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Moravský vrabec •

plecko
česnek
cibule
kmín
pepř
hladká mouka

Plecko nakrájíme na kostky, potřeme prolisovaným česnekem, ope-
příme a posypeme drceným kmínem. Na dno pekáče rozprostřeme 
cibuli a na ni poklademe maso. Podlijeme vodou a pečeme cca 2 ho-
diny. Výpek zaprášíme moukou a zahustíme.

Příloha: houskový knedlík
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• Živáňská pečeně

plecko
klobása
slanina
brambory
zelená paprika
cibule
rajčata

Živáň pochází z maďarštiny a znamená totéž co zbojník; živánka je 
maso se slaninou opečené na rožni nad ohněm. Obyčejně se živáňská 
pečeně připravuje na jehle, zde je její varianta v alobalu.

Suroviny pokrájíme na kostky a dobře promícháme. Vzniklou směs 
rozdělíme a jednotlivé porce zabalíme do alobalu. Pečeme na grilu, 
v troubě na roštu nebo na ohni v horkém popelu.
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Pečený bůček •

bok s kostí
cibule
kmín

Kůži nařežeme na mřížku. Cibuli pokrájenou na kolečka naskládáme 
na dno pekáče. Bůček na ni položíme kůží dolů, podlijeme vodou, 
osolíme a okmínujeme. Pečeme cca 30 minut v troubě nastavené na 
180 °C. Maso otočíme a dopečeme za občasného podlévání vlast-
ní šťávou.

Příloha: chléb
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• Záhorácký závitek

bok bez kosti
slanina
cibule
kysané zelí
pepř
kmín

Klasika z repertoáru národního podniku Restaurace a jídelny, která bý-
vala na jídelním lístku v hospodách po celém Československu.

Z bůčku seřízneme kůži, maso nakrájíme na plátky. Na mírně naklepa-
né plátky naklademe kysané zelí obdělané na pánvi s cibulí a slaninou. 
Okmínujeme, opepříme, zavineme a dáme v pekáči do trouby. Dopé-
káme odkryté při 200 °C, aby se na závitcích vytvořila zlatavá kůrka.

Příloha: vařené brambory, bramborový knedlík
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Panenka se švestkami •

panenka
sušené švestky
vlašské ořechy
povidla

Nožem prořízneme v šálu panenky kapsu. Naplníme ji sušenými švest-
kami a podrcenými jádry vlašských ořechů. Opečeme na pánvi, nejprve 
zprudka, později plamen ztlumíme. Výpek rozředíme vodou, přidáme 
povidla, oříšek másla a krátce provaříme.

Příloha: noky, vařené brambory
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• Medailonky ve slanině

panenka
pancetta

Pancetta se vyrábí ze stejného kusu vepřového jako slanina, rozdíl je 
v tom, že pancetta se neudí. Nakládá se pouze do soli, případně další-
ho koření či pepře. Pancetta je jednou z typických italských surovin. Je 
základem pokrmu Spaghetti alla carbonara.

Panenku nakrájíme na vyšší plátky, po obvodu je omotáme pancettou 
a převážeme provázkem. Na pánvi maso zprudka opečeme. Na talí-
ři přelijeme medailonky omáčkou: ušleháme olej, balsamico, hořčici 
a prolisovaný česnek.

Příloha: hranolky
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VI

Dvořák gramblavými prsty nedočkavě roztrhl obálku. Brahms věděl, 
že neumí noty, proto přepsal koncert pro housle a orchestr D dur, 
op. 77, na němž právě pracoval, do pojmosloví řeznického. Dopis 
byl samozřejmě v němčině. Začínal masovým klíčem:

Fleischschlüssel b 2/4 Adagio Kamm Bauch Bug Bauch Kamm Nuss 
bBrust Nuss Bug Kamm Bauch Bug Bauch Fett Kamm Nuss bBrust 
Nuss Fett Brust Nuss Bug Bauch Brust Nuss Bug Bauch Brust Nuss 
Bug Bauch Kamm Fett Bauch Brust Fett Fett Bug

c – Bug (plec), d – Fett (sádlo), e – Brust (hrudí), f – Bauch (pupek), 
g – Nuss (ořech), a – Kamm (krk), h – Speck (špek)

Příští dopis už byl opět normální. Brahms v něm Dvořákovi ozna-
moval, že v sobotu 16. t. m. přijede do Nelahozevsi jeho berlínský 
nakladatel. Ubytuj ho u Engelhardta, pokud možno v pokoji, co no-
covávám já, v tom s oknem do zahrady. Dunící vlaky a sirény parníků 
by mu mohly způsobit nervovou újmu. Sice je pohublý jako lunt, ale 
je to stejný obžera, jako jsi ty. Kremrolí ho neuctíš. K snídani ať mu 
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Engelhardt nenosí thé, nýbrž talíř tvojí dršťkové. Ta mu spolehlivě 
nastartuje apetit na oběd. Uvidíš, že si spolu padnete do oka.

  S hlubocevzpřímenou úklonou

Tvůj J.

Jak Brahms předeslal v dopise, tak se i stalo. Nakladatel vyspával do 
deseti hodin, kdy ho probudil hlad. V posteli posnídal dršťkovou. 
Polévkou zároveň zapil hrst medikamentů a po zbytek dne pendloval 
mezi řeznictvím a hospodou. Ani ho nenapadlo zajít si na procházku 
kolem řeky nebo se podívat na zámek. Do řeznictví – a tam mlsně 
obhlížel, co Dvořák zrovna porcuje. Na vrcholu blaha se ocitl, když 
si sám odsekl z prasete ocásek. Engelhardt mu ho upekl marinovaný 
v medu, zázvoru a černém pivu.

Ačkoliv ho živilo vydávání hudebnin, nejkrásnější partiturou mu 
byl jídelní lístek. Při četbě jídelního lístku jím zmítaly emoce stejně 
intenzivní, jako by seděl v koncertním sále. A ještě si mohl dirigo-
vat: telecí kořínek!

Engelhardt mu ho k obědu udělal na smetaně.
Játra – se slaninou?
Na víně!
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Rypáček s křenem.
Svíčková.
Ražniči.
Byl čas třešní a Engelhardt zaperlil svou specialitou, jazykem s viš-

ňovou omáčkou.
Štamgastům v hospodě učaroval nakladatelův nezdolný apetit. 

Roudnické pivo mu šmakovalo, a dokonce udržel krok s Čečilem, 
a večeři pokaždé spláchl sedmi tupláky. Proto když z řeznictví donesl 
Engelhardtovi kůzlečí kýtu, aby mu ji upekl na jalovci, pověděli mu 
historku, která se nepovídá hned tak na potkání. Současně ho spikle-
necky zavázali slibem mlčení. Jako Vocítek neměl sebemenší potuchy 
o své přezdívce, nevěděl ani Dvořák, že vyšla najevo jeho groteskní 
lapálie s kozlem.

U Podhořan byly na přejezdu spuštěné šraňky. Na rozdíl od forma-
nů, pro které to znamenalo nepříjemné zdržení, se Dvořák zaradoval. 
Kozla koupeného v Miřejovicích přivázal k závoře a šel se ke kolejím 
podívat, jak se v oblacích páry blíží vlak. Sáhl do kapsy a špačkem 
tužky si do notýsku poznamenal číslo lokomotivy. Vrátil se pro koz-
la – a ten zmizel. Chvíli mu trvalo, než zjistil, co se stalo. Závora se 
mezitím zvedla a kozla vytáhla s sebou nahoru.
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Po nakladatelově odjezdu zůstal zapomenutý na pokoji. Engelhardt ho 
odnesl ho do řeznictví a společně s Dvořákem ho otevřeli. Na vnitřní 
straně víka byla nalepená cedulka

Fritz Simrock
W. Friedrichstraße 171

Berlin
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VII

Kufr byl plný notových partitur. Dvořák je ještě dlouho po Simroc-
kově návštěvě používal na jelita a jitrnice, protože se nepromastily 
jako obyčejný balicí papír. 

Receptury na zabijačku nosil Dvořák v hlavě. Množství koření ur-
čoval jednoduše ochutnáváním. Sypal ho do prejtu z plátěných pytlí-
ků a ke konci po ždibcích výslednou chuť dolaďoval. Přesto si pořídil 
sešit s deskami potaženými kordovánovou kůží a během několika dnů 
za poobědních siest u kávy do něj své receptury zapsal. Proč? Sku-
tečný důvod se už nikdo nedozví. Můžeme pouze spekulovat, že byly 
určené pro potomky dcery Otly. Dvořák měl svého zetě upřímně rád, 
přesto nemohl přenést přes srdce, že Suk přidává do jitrnic kardamom.

OBYČEJNÉ JATERNICE. Na 10 kg vepřových jater, z nichž se 
odstraní žilky a které po rozkrájení na tenké proužky se spaří, přidá se 
¾ kg syrové cibule, dobře rozetřené a mísí se jemně s dobře v rukou 
vytlačenými játry. K tomu se přidá 10 kg tuku a 5 kg libového vep-
řového masa. Na každý ½ kilogram této směsi se vezme 14 g soli, 2 g 
bílého pepře, ½ g muškátových oříšků a ½ g marjánky. Přidané koření 
se smísí se sekaninou a nabíjí se touto prostředně silná střeva vepřová 
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neb hovězí. K uvaření se dají do kotle, kde musí již býti voda 85 °C 
teplá a jest třeba, aby při této teplotě se udržela, což nejlépe pozo-
rovati možno, je-li teploměr po ruce, kterým se teplota zkouší a dle 
toho se topení zařídí. Tato teplota doporučuje se při každém vaření 
jitrnic. Nechají se vařiti asi ½–¾ hodiny a po vytažení se v studené 
vodě ochladí. K uschování se nejlépe hodí slaná voda, která se vždy 
po 24 hodinách vymění, čímž zůstane jaternice čerstvou a bílou. Aby 
se lépe v létě udržely, přidá se ku slané vodě ještě něco konservující  
soli.

DOMÁCÍ JELITA. Vařený tuk se rozkrájí na malé kostky a spaří se 
horkou vodou. Asi tolik jako tuku se vezme vařeného masa vepřové-
ho neb i telecího, které se hrubě rozseká a smíchá s kostkami tuku. 
Něco rozkrájených cibulí se na tuku usmaží a s vepřovou krví se 
smísí, které se tolik vezme, aby veškerá směs se snadno do střev na-
bíjeti dala. Též se housky ve vodě či mléce namočené a rozmačkané 
ku směsi přidávají, a k tomu koření, a sice na ½ kg směsi se vezme: 
13 g soli, 2 g bílého pepře, ½ g nového koření, ¼ g tymiánu, ¼ g 
muškátového květu a ¼ g marjánky. Vše dobře promíchané se řídce 
do střev plní a vaří se dle velikosti ½–1½ hodiny, až zase zkouškou se 
přesvědčíme, že píchnutím jehlou žádná krev nevytéká. Po uvaření se 
též teplou vodou omyjí a na desce rozložené ponechají se k úplnému  
vychladnutí.
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KRVAVÉ JELITO JAZYKOVÉ. Na 20 kg tuku bez kůže se vez-
mou 4 kg čerstvé kůže odříznuté a dvoje plíce vepřové aneb hovězí. 
Tuk se uvaří a na malinké kostky rozkrájí, aneb přístrojem krájecím 
na plátky rozřeže a horkou vodou se spaří. Kůže a plíce uvaří se hod-
ně měkce a jemně se rozsekají. K tomu se přidá 4–5 kg vepřové krve 
a vše dohromady se smísí za přidání na každý ½ kg: 15 g soli, 2 g bí-
lého pepře, ¼ g hřebíčku, ½ g muškátových oříšků a ¼ g marjánky; 
a k tomu se nyní přidává na 50 kg směsi 60 solených jazyků vepřo-
vých, 13–14 velkých solených jazyků hovězích, které se dobře uvaří 
a z nichž prve pokožka byla odstraněna, a tyto se takto do směsi upra-
vují: každý jazyk se na délku rozřízne a udělají se ze špičky 2 díly a ze 
zadní části 4 díly. Do širokých střev hovězích se nyní rukou plnění 
provádí takto: když se poněkud střevo naplnilo, vnoří se vepřový ja-
zyk, který se nerozděluje, do středu, opět se něco naplní a zase nový 
jazyk aneb díl jazyka hovězího se do směsi zastrčí, až je střevo napl-
něno. Pak se vaří při častém míchání v kotli 2–3 hodiny. Po vaření 
se oteplenou vodou omyjí a na stole rozložené vychladnouti nechají. 
Dobře vychladlé se několik dní v studeném kouři udí.

LISOVANÝ BACHOR. Připravuje se z masa, tuku, kůžiček, nožiček 
a různých masových odřezků, k čemuž možno i srdce a jazyk přida-
ti. Vše se zadělá s krví aneb pouze s masovou polévkou. Maso, srdce, 
jazyky a tuk se pouze rozkrájí na veliké kostky, a menší části masové, 
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z odřezků a nožiček vzaté, se s kůžičkami nadrobno, nikoliv však tak 
jemně jako do jaternic, rozseká. Vše dobře s kořením promíchané se 
pak plní do žaludku vepřového, do měchýřů aneb do širokých střev. 
Po uvaření se vždy lisuje tím způsobem, že deska naň položená se 
těžkými kameny obtěžká; odtud pochází jeho jméno. Je-li plněn ža-
ludek vepřový, jest to vepřový bachor, který se takto upraví: maso li-
bové vařené s masem ovarovým se na veliké kostky rozkrájí, k tomu 
se přidají kůžičky a odřezky nahrubo rozsekané s vyškvařeným sádlem 
a zadělá se směs s krví, když se byla okořenila pepřem, solí a na sádle 
smaženou cibulkou. Vše dobře promíseno se plní do vepřového žalud-
ku, který zašpejlovaný se dá vařiti do ovarové polévky 1½–2 hodiny, 
dle toho, jak zkouškou se přesvědčíme, že propíchnutím bachoru již 
žádná krev neteče. Když se omyje, položí se něco vychladlý na rovnou 
desku a jinou se přikryje a kameny obtěžká, aby se naplocho slisoval.

VEPŘOVÝ ROSOL. Vezmou se asi 2 kg kůžek, na nichž něco tuku 
bylo necháno. K tomu se přidá rypák, nožičky a asi 1½ kg odřezků. 
To se vše naměkko uvaří, všecky kosti vyberou a nadrobno rozseká. 
Nyní se k tomu přidá vinný ocet, sůl, bílý pepř, nové koření, kmín, 
kardamomy a rozsekaná citronová kůra. Směs dobře promíchaná se 
asi 2–4 minuty v hliněné nádobě povařiti nechá a pak do formy nej-
lépe hliněné uleje a nechá na studeném místě ztuhnouti.



100 •  

Zabijačková klasika

• Černá zabijačková polévka,
      tzv. prdelačka

vývar z ovaru
vepřová krev
kroupy
česnek
majoránka

Vývar přecedíme a udržujeme pod bodem varu. Vmícháme do něj krev 
a míchat nepřestáváme alespoň po dobu 20 minut. Přidáme vařené 
kroupy, prolisovaný česnek, majoránku a prohřejeme. Solíme a pepří-
me až na talíři. Nesnězenou polévku je třeba za občasného míchání 
dobře vychladit, aby se nesrazila a nezkysla.
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Ovarová hlava •

hlava
cibule
pepř

Očištěnou rozpůlenou hlavu vložíme do horké osolené vody. Přidáme 
několik kuliček pepře a na čtvrtky pokrájenou cibuli. Uvařenou hlavu 
rozebereme na líčko, rypáček a ouško.
Do samostatné misky připravíme vejmrdu: nastrouhaný křen a jabl-
ko rozředíme lžící vývaru, zakápneme octem a dochutíme špetkou 
cukru a soli.

Příloha: chléb
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• Zabijačkový guláš

krkovice
vnitřnosti (ledvinky, slezina, jazyk, srdce, játra)
cibule
česnek
paprika
majoránka

Na kostky pokrájenou krkovici a vnitřnosti osmahneme na sádle na 
základu z cibule. Přidáme prolisovaný česnek, mletou paprikou a ma-
joránku. Zalijeme vývarem a vaříme doměkka.

Příloha: pečivo
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Tlačenka •

hlava
srdce
žaludek
játra
česnek
majoránka
bílý pepř

Vepřovou hlavu, srdce, žaludek a játra uvaříme, hlavu obereme z kostí 
a zbylé maso, jako podbradek, uši, rypáček, jazyk atd., nakrájíme na 
plátky, dáme na mísu a zalijeme polévkou, ve které se prve všechno 
vařilo. Osolíme, okořeníme a narážíme do střeva: vepřového žaludku 
nebo do široké pimprliny. Vaříme cca ¾ hodiny. Vodu udržujeme pod 
bodem varu, aby tlačenka nepraskla. Uložíme ji na studené místo a bě-
hem chladnutí ji obrátíme, aby byl obsah masa rozdělen stejnoměrně.
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• Jitrnice

odřezky z masa, vnitřností a kůží
cibule
česnek
majoránka
pepř

Výřez uvaříme a jemně usekáme. Okořeníme, přidáme syrovou i do-
zlatova osmahnutou cibuli a zalijeme přiměřeným množstvím po-
lévky. Narážíme do tenkých vepřových střev. Vaříme v horké vodě 
cca 10 minut, dokud jitrnice nevyplavou. Po ovaření dáme jitrnice 
do studené vody. Jakmile klesnou ke dnu, jsou dostatečně zchlazené.
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Kroupová jelita •

kroupy
krev
cibule
majoránka
pepř

Horké vařené kroupy okořeníme, přidáme osmahnutou cibulku a za-
lijeme krví. Do lepších jelit přidává se jako omastek jemně umleté 
tučné maso. Naráží se do tlustých vepřových střev (bachor). Jelita 
ovaříme. Při píchnutí musí vytrysknout šťáva, ne krev. Uložíme na 
chladném místě.
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VIII

Druhou Dvořákovou zálibou hned po lokomotivách byli holubi. 
S kamarádem Hodíkem podnikli dobrodružnou výpravu do zámecké-
ho holubníku a ukořistili dva birminghamské rejdiče. Že jde o párek, 
zjistili, až když u Hodíků na půdě zahnízdili v koši na prádlo a vylíhla 
se holoubata. V dospělosti odešel Hodík za prací do Vysoké u Příbra-
mi. Protože zůstal svobodným mládencem, mohl si dovolit, na rozdíl 
od Dvořáka, holubům věnovat veškerý volný čas. Obýval dělnický 
domek, přestavěný z někdejšího ovčína. Za ním měl voliéry, v nichž 
hřadovali na bidýlkách moravští pštrosi, mondéni a štraserové.

Dvořák holuby nechoval na maso, a ačkoliv za svůj život porazil 
nepočítaně zvířat, zakroutit krkem holouběti by nedovedl. Holuby 
mezi sebou křížil ve snaze vyšlechtit dokonalého letce. Obyčejně se 
začátkem podzimu vypravil na několik dní za Hodíkem do Vysoké. 
Pokaždé s sebou vezl klícku. Před odjezdem domů z ní holuby vy-
pustil a ti okamžitě zmizeli v nenávratnu. Roztáhli křídla, vystoupali 
vzhůru na oblohu a byli pryč.
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Jednou se ale stalo cosi, co svými rysy nápadně připomínalo zázrak. 
Na schůdky před řeznictvím dosedl holub. Na nožce měl připevněnou 
krátkou zprávu: Stav na kafe, Anton.

Svého šampiona potom Dvořák opečovával a v holubníku mu po-
skytoval všemožná privilegia. Po jeho smrti ho nechal vycpat a vysta-
vil si ho v řeznictví na pult na čestné místo vedle pokladny.
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DĚSNÁ KATASTROFA 
V DOLECH PŘÍBRAMSKÝCH

Jak doposud zjištěno, vznikl oheň na 29. obzoru, a to v dole Ma-
riánském. O dole tomto sdělujeme tyto podrobnosti. Jáma Marián-
ská se prohloubila v lednu a únoru 1885, další hloubení její při pro-
sté hloubce 1080 m prozatím zastaveno. Jáma Vojtěšská jsouc roku 
1883 1070 m hluboká, nehloubila se více. U jámy Vojtěšské a Ma-
riánské se dokončilo vylámání náraziště a sklípku na 31. patře. Na 
Vojtěšské žíle na 24. patře se komínovalo na zkoušku. Mimo to byla 
za příčinou přípravy žíly k dobývání pod 27., 28., 29. a 30. patrem 
na vhodných místech hloubení prohloubena a zároveň vyšetřováním 
žíly čelmo od jednotlivých až na 31. patro sehnaných hloubení se 
vykonala komunikace na 31. patře mezi Mariánskou a Vojtěšskou 
jamou. O druhé hodině odpolední oznámeno bylo telegraficky z Bře-
zových Hor, že hoří, a zpráva ta rozšířila se bleskurychle po městě. 
Záhy potom vytažena byla vytahovadla a na nich, k ohromnému 
poděšení, nalézaly se dřeváky, tři klobouky a stopy vyteklého mozku. 
Na Anenském dole horníci Kavka, Karas a Keindl provedli hrdinský 
kus v pravém slova smyslu. Vydali se do dolů a při prvé jízdě dosáhli 
29. obzoru, přijeli do hloubky 900 metrů a přijavše čtyři zdravé hor-
níky do koše, vytáhli je nahoru. Při druhém spuštění vnikli do hloub-
ky 600 metrů. Horník Hodík sjel do dolu třikráte. Po třetí jízdě byl 
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zmalátněn a dýmem omámen. Jakmile pak vědomí nabyl, zapálil sobě 
dýmku a oproti lidem, poblíže stojícím, vyslovil potěšení své nad tím, 
že tam nezůstal. Hned nato vstoupil do přístroje a nechal se dopraviti 
znova dolů. Když pak stroj byl vytažen, nalezen byl statečný zachrán-
ce zemřelý. Dnes o páté hodině ranní podniknuty nové pokusy na za-
chránění horníků, jež trvaly až do desáté hodiny, kdy opět musely být 
přerušeny. V tu dobu zdá se, že oheň ještě značněji se rozšířil a dým 
vnikal nejen do vyšších, ale i do nižších obzorů. Jak strašlivý požár 
zuří pod zemí a jak se vede horníkům tam ještě prodlévajícím a zá-
chrany čekajícím, o tom není na povrchu země ani zdání. Počet všech 
obětí hrozné katastrofy stále roste, beze vší pochyby hroznou smrtí 
zhynulo 257 osob: horníků, kočí, lezců a jiných zřízenců báňských.

Engelhardt do hospody předplácel Národní listy. Nechával je ve 
stojanu u výčepu. Obyčejně se jich jako první zmocnil učitel Chou-
ra, a teprve poté, co si je přečetl on, začaly plnit zamýšlenou funkci, 
a také ostatní dostali šanci se dozvědět, co zrovna hýbe světem. Vět-
šinu štamgastů beztak ale zajímalo pouze to, jaká numera byla taže-
na v lotynce.

Když se Dvořák dočetl o katastrofě, nechal Hodíkovo tělo převézt 
do rodné Nelahozevsi. Z Hodíkova pohřbu se stala událost, na kte-
rou se hned tak nezapomene. Vzniklo to samovolně zřetězením ná-
hod, aniž měl kdokoliv předem takový záměr. Dvořák zaplatil za zá-
dušní mši faráři Němcovi. Ten se cítil být povinován, aby mše byla 
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s plnou parádou. Mezi zdejšími farníky se po léta nenašel nikdo, kdo 
by dovedl zahrát na varhany. Sedal na ně prach a pavouci je opřáda-
li pavučinami. Němcův bratr byl varhaníkem v kostele ve Zlonicích 
a shodou okolností zrovna slyšel na premiéře v Národním divadle 
nové Requiem. Obešel vesnice v okolí a z místních šumařů poskládal 
poněkud nesourodý orchestr. Sbory nacvičil se svíčkovými babami, 
což vůbec té skvostné skladbě neubralo na velebnosti. Čečilova dce-
ra zazpívala sólo Requiem aeternam dona eis, Domine. Slzy se draly 
do očí i těm, co Hodíka vůbec neznali.

Na karu Dvořák prohlásil: Při své práci se chtě nechtě musím setká-
vat se smrtí. Přestože to dělám spoustu let, pokaždé se mě v okamžiku 
zániku života zmocní posvátná hrůza. Domníval jsem se, že smrt je 
definitivní a že neexistuje nic, co by ji přemohlo. A přece! Je to hudba.
Dvořákova slova ovšem zanikla v hospodském rumrajchu a cinkání 
štamprlat. Marhula ze zámeckého ovčína spustil na heligonku Má 
roztomilá Baruško.
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Skopové, jehněčí a kůzlečí

Ovce se porazí a nohy se jí svážou. Když se na krku v příhodném mís-
tě něco vlny oholí, bodne se do krku nožem dva prsty pod hlavou při 
ohryzku, aby se chřtán a hlavní žíly proťaly. Nebo se bodne nožem 
pod uchem až na druhou stranu, čímž také obě žíly se protnou. Při 
skopci se po zabití hlava neodděluje. Kůže se stáhne a břicho otevře. 
Žaludek a střeva se vyjmou, vnitřní tuk odebere a k sušení vyvěsí. 
Střeva se obrátí, dobře vymyjí, horkou vodou vypaří, oškrábou a buď 
k prodeji, nebo na klobásky připraví. Rozsekání je jednoduché, a sice 
páteř se rozetne vejpůl a každá půlka se opět na čtvrtky rozřízne, z kýt 
se hlavní kost vyřízne a ostatní podle potřeby rozřeže. Maso se zpra-
vidla ani nesolí, ani neudí, nýbrž pouze syrové k vaření a pečení se 
prodává. Obdobně poráží se i kozy.
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 1  kýta
 2  plecko
 3  hřbet (cemr)
 4  zákrčí (šrůtka)

 5  hrudí
 6  pupík
 7  krk
 8  kolínka

Dělení masa jehněčího a kůzlečího:

zadek
předek

drůbek (plíčka, játra, srdce a hlava)
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• Skopová kýta nadivoko 

kýta
kysané mléko
slanina
lůj
kořenová zelenina
cibule
divoké koření
jalovec
hladká mouka
smetana

Kýtu naložíme přes noc do kysaného mléka. Před úpravou ji oplách-
neme a prošpikujeme slaninou. Na loji osmahneme kořenovou zele-
ninu s cibulí, přidáme maso a přiklopené za stálého podlévání dusí-
me. Maso naporcujeme a do výpeku zavaříme rozkvedlanou mouku 
se smetanou.

Příloha: bramborový nebo houskový knedlík
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Šrůtka v kapustě •

šrůtka
lůj
cibule
česnek
pepř
kapusta
jíška

Na loji orestujeme cibuli. Skopovou šrůtku nakrájíme na kousky, 
opepříme, přidáme několik stroužků česneku a na cibuli podusíme. 
Kapustu nasekáme nadrobno a dáme dusit k masu. Na závěr omáčku 
zahustíme jíškou a zredukujeme.

Příloha: vařené brambory
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• Valašský ostřák

kýta
cibule
paprika
česnek
pepř

Orestovanou cibuli zasypeme mletou paprikou. Přidáme na kostky 
nakrájenou skopovou kýtu, prolisovaný česnek, zalijeme vodou a za-
kryté poklicí podusíme v pekáči v troubě vyhřáté na cca 150 °C.

Příloha: vařené brambory, rýže
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Šašlik •

kýta
cibule
ocet

Původ šašliku je třeba hledat u krymských Tatarů. Na počátku minu-
lého století se šašlik objevil v Moskvě a Petrohradu, odkud se následně 
rozšířil po celém carství. Dnes šašlik považují za svůj tradiční pokrm 
v Rusku, Gruzii, Arménii, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu a na Ukrajině.

Nakrájíme kýtu na stejnoměrné kousky, cibuli na kolečka. Na šest 
hodin je spolu ponoříme do octa. Osušíme a napichujeme na jehlu 
střídavě maso a cibuli. Potřeme rozpuštěným máslem a ogrilujeme.

Příloha: chléb
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• Džuveč

plec
cibule
zelené papriky
rajčata
rýže

Název vychází z tureckého slova güveç, které označovalo kamenino-
vý kotlík.

Dno vymaštěného kastrolu vyložíme na plátky nakrájenými rajčaty, 
paprikou a cibulí. Zasypeme rýží. Navrch dáme maso, podlijeme vo-
dou a podusíme v troubě.
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Skotský koláč •

plec
kořenová zelenina
řapíkatý celer
žampiony
brambory
sýr čedar

Skutečným skotským národním jídlem je haggis. Základem jsou skopo-
vé vnitřnosti, srdce, játra a plíce. K nim se přidává lůj, cibule, koření, 
ovesné vločky a mletá ječná krupice. Směs se následně uvaří v ovčím 
žaludku. Haggis neodmyslitelně patří ke svátku Burns Supper. Sou-
částí rituálu je dudák oděný v tradičním kiltu. Následován je kucha-
řem, nesoucím haggis na stříbrném podnose. Za kuchařem přichází 
k slavnostnímu stolu muž, kterému připadla čest přednést od Roberta 
Burnse báseň Address to Haggis. Při recitování veršů je haggis obřad-
ně naporcován.

Nahrubo rozemleté maso obděláme se zeleninou a houbami. Přendá-
me do pečicí mísy a překryjeme vrstvou šťouchaných brambor. Zape-
čeme v troubě posypané nastrouhaným čedarem.
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• Skopové kotlety s fazolkami

hřbet
lůj
cibule
zelené fazolky
zakysaná smetana
jíška

Kotleta, z francouzského côtelette. Kromě češtiny toto slovo převzaly 
i další slovanské jazyky. Oproti tomu u anglického meat chop je bez-
prostředně patrné sekání.

Ze hřbetu nasekáme kotlety, naklepeme a osmahneme na loji společně 
s cibulí. Podusíme a před dokončením přidáme do pekáče uvařené ze-
lené fazolky. Zahustíme jíškou, zalijeme smetanou a krátce provaříme.

Příloha: opečené brambory
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Pečený beraní hřbet •

hřbet
slanina
kořenová zelenina
cibule
divoké koření
tymián
citronová kůra
bílé víno
zakysaná smetana

Hřbet prošpikujeme slaninou a zprudka opečeme. Na zbytku slaniny 
orestujeme pokrájenou kořenovou zeleninu a cibuli. Přidáme divoké 
koření, tymián a citrónovou kůru. Podlijeme vínem. Při pečení maso 
otáčíme a poléváme sósem.

Příloha: noky, bramborové knedlíky
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• Jehněčí kolínko

kolínko
kořenová zelenina
cibule
rajský protlak
červené víno
demi-glace

Jehněčí kolínko zprudka opečeme v kastrolu a ve výpeku orestujeme 
pokrájenou kořenovou zeleninu s cibulí. Zarestujeme rajský protlak 
a zalijeme vínem. Po odpaření vína přidáme demi-glace a do směsi 
vložíme opečená kolínka. Dusíme pozvolna cca 2–3 hodiny.

Příloha: polenta, bramborová kaše
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Jehněčí kýta s nádivkou •

kýta
mrkev
celer
rajčata
česnek
tymián
hladká mouka

Prolisované stroužky česneku a tymián promícháme v misce s olejem. 
Směsí potřeme vykostěnou kýtu. Svážeme ji provázkem a necháme 
přes noc odležet. Do pekáče přidáme k masu vyříznutou kost z kýty 
a na hrubé kusy nakrájenou mrkev, celer a rajčata. Podlijeme a pečeme 
pozvolna při teplotě cca 120 °C. Na závěr výpek zaprášíme moukou 
a zredukujeme na potřebnou hustotu.
Na nádivku použijeme toastový chléb, mléko, vejce, máslo, nasekané 
bylinky – petrželku, pažitku, kerblík, tymián.

Příloha: šťouchané brambory
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• Karbanátky

bok
česnek
koriandr
citronová kůra
vejce
strouhanka

Jehněčí bok umeleme, přidáme nasekaný česnek a koriandr a nastrou-
hanou citronovou kůru. Smícháme s vejcem a strouhankou. Ze směsi 
vytvarujeme placičky, které osmažíme na pánvi.

Příloha: bramborová kaše
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Pilaf •

krk
rýže
cibule
česnek
skořice

Pilaf se vaří v nepřeberných variacích od Balkánu až po centrální Asii.

Maso z krku nakrájíme na kostky a osmahneme s nahrubo nakráje-
nou cibulí. Přidáme rýži, propasírovaný česnek a kousek celé skořice. 
Zalijeme vývarem a podusíme.
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• Perkelt

ořez z jehněčího
cibule 
rajský protlak
paprika
feferonky
pepř

Maďarský pörkölt je o něco hustější nežli gulyás. V Čechách se to ustá-
lilo opačně a řidší nezahuštěný je perkelt.

Na přepuštěném sádle orestujeme v hrnci cibuli nakrájenou na větší 
kostičky, přidáme mletou papriku, feferonky, rajský protlak a pepř. 
Ořez nakrájíme na kostky a přidáme do hrnce. Podlijeme vodou a va-
říme přiklopené pokličkou.

Příloha: chléb, noky, halušky
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Kůzlečí hašé z kořínku •

kořínek (plíce, játra, srdce, slezina)
mrkev
celer
cibule
pepř
vejce
strouhanka

Německy Haschee, francouzsky hachée, anglicky hash. Připravovat hašé 
lze z jakéhokoliv druhu masa, od hovězího přes vepřové po kůzlečí.

Kořínek uvaříme se zeleninou v osolené vodě. Rozemeleme na maso-
vém strojku, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, pepř a vejce. Směs 
zahustíme hrstí strouhanky a dáme zapéct do předem vyhřáté trouby.

Příloha: vařené nebo opečené brambory
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• Jarní kůzlečí roláda

kýta
ořez z kůzlečího
slanina
toastový chléb
smetana
vejce
kopřivy

Do rozemletého ořezu přidáme nadrobno nakrájenou slaninu, vejce 
a hrst nasekaných kopřiv. Plátky toastového těsta namočíme do sme-
tany a všechno dohromady důkladně promícháme. Fáš poklademe 
na vykostěnou naklepanou kýtu, zarolujeme a stáhneme provázkem. 
Pečeme nezakryté v troubě nastavené na cca 180 °C. Servírujeme 
samostatně, de facto je přílohou nádivka.
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Kůzlečí míšenina •

ramínka
krk
hrudí
játra
ledviny
kořenová zelenina
cibule
vývar
zakysaná smetana
paprika
pepř
hladká mouka

Maso z předku kůzlete a játra s ledvinami nakrájíme na kostky a po-
dusíme na másle s cibulí a kořenovou zeleninou. Zaprášíme moukou, 
přilijeme vývar a zakysanou smetanu. Okořeníme mletou paprikou 
a pepřem.

Příloha: vařené brambory
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IX

Vypozoroval, že nejvíc much se slétá na krev. Obstaral si proto piks-
lu lepu, který Rösenhofer vařil ze jmelí. Pokud funguje na vějičkách 
na sluky, musí zabrat i na mouchy; a kravatu namočil do směsi lepu 
a býčí krve.

V krámě se rozhostil ničím nerušený poobědní klid. Dvořák si po-
depřel bradu, přivřel oči a ocitl se na parníku. Kapitán zavelel odra-
zit od břehu. Píšťala zahoukala a vydali se po proudu směrem k Měl-
níku. Propluli jezem v Roudnici a blížili se k Žernosekům. Dvořák 
poznal, že se mu právě plní jeho dávný sen spatřit moře. Doposud 
mu je zosobňoval pouze plakátek paroplavební společnosti Nord-
deutscher Lloyd, který mu Brahms poslal ze svého koncertního tur-
né v Brémách.

Z ryze praktického hlediska bylo podstatnější, že Brahms dohodl 
s firmou Pirastro, aby od Dvořáka odebírali ovčí střeva. O Veliko-
nocích se poráželo padesát jehňat na hostinu, kterou na roudnickém 
panství pořádal kníže Mořic Lobkowicz. Stejný počet beranů se po-
rážel na podzim. Brahmsovým přičiněním na struny z nelahozeves-
kých ovcí hráli violoncelloví virtuosové Buxbaum a Grützmacher.
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Máš tady to kafe, pravila Anna a Dvořák ucítil vůni pražených ká-
vových zrn. Prýštila z pytlů, které nesli na zádech přístavní dělníci. 
Z vedlejší lodi se po nakloněném prkně sunuly do skladu žoky s bavl-
nou. Každý někam spěchal a mezi tím nepřehledným barvitým chao-
sem se klikatila fronta nehybně strnulých pasažérů trpělivě čekajících, 
až na ně dojde řada a slečna u okénka jim prodá jízdenku na někte-
rou ze zaoceánských linek společnosti Norddeutscher Lloyd. Dvořák 
obdržel jízdenku 2 25 3. Druhé podpalubí, kajuta 25, lůžko číslo 3. 
Kam měla loď Saale namířeno, to Dvořák netušil, dokud se po ně-
kolikadenní plavbě nevynořila z mlhy a vodní tříště socha Svobody.

Ne!
Co ne, zaplať pán Bůh, že už přistáváme.
Abyste nesekal, zastavila ho Cinybulková.
Dvořák byl zase v krámě a v ruce třímal sekáček.
Říkala jsem vám přece, že chci tady to plecko. Ukažte, no vypadá 

pěkně. Anebo víte co, přece jenom mi sekněte kus těch žeber. A dej-
te mi ještě drobet jater na knedlíčky. Jo, to bude stačit. Máte dneska 
večer mariáš?

Dvořák přitakal a hodil maso na váhu. Rafička ukázala 327.
Kolik? vytřeštila oči Cinybulková.
Zatímco prodával maso, sen se ubíral vlastní cestou. Když se do 

něj vrátil, uviděl sám sebe v domě z červených pálených cihel na 
327 East 17th Street sedět na stoličce u klavíru. Čas od času ťuknul 
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do některé z kláves. Jednotlivé izolované tóny se najednou rozběhly po 
klaviatuře, avšak dřív než se stačily spojit v naznačenou melodii, zase 
utichly. Dvořák chvíli poslouchal a potom se sám na sebe rozdurdil. 
Co to je za línou osobu! Blíží se Den díkůvzdání, a byl by hřích tuhle 
šanci promarnit. Je potřeba nakoupit krocany a ne třískat do klimpru. 
Spoustu krocanů! Podívej se dolů na ulici, kolik jde po chodníku lidí, 
a pozítří si bude chtít každý z nich doma upéct svého krocana.

Ve stojanu na noty byla rozevřená příručka České osady v Americe 
s podrobným plánem městečka Spillville. Při bližším prozkoumání 
Dvořák seznal, že jím protéká řeka s názvem Turkey.

Tam musí být krocanů!

Na Manhattanu nikdy předtím nebyl, nicméně nádraží našel bez 
bloudění. Za normálních okolností by strávil dlouhé hodiny pozoro-
váním lokomotiv, teď se ale nemohl zdržovat. Rychlost, jakou ame-
rický expres uháněl krajinou, byla přízračná. Co pohled z okénka, to 
políčko filmu. Filadelfie. Vrcholky Alleghenských hor. Tovární komí-
ny v Pittsburghu. Chicago. Michiganské jezero. Most přes Missis-
sippi. V Iowě přistoupil průvodčí a klíšťkami proštípnul Dvořákovi 
klobouk. Vtom se filmový pás dotočil. V promítačce to hrklo a Dvo-
řák stanul ve Spillville.

Kampak, na šoulačku? nadhodil čistě ze zdvořilosti, když do něj 
vrazil stařík s flintou na rameni.
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Na indiány.
Jakási ženská přiběhla ke staříkovi a podávala mu zapomenutý cvikr. 

Dvořáka zaujalo, že ačkoliv neumí slovo anglicky, rozuměl všemu, 
co na sebe ti dva v zuřivé hádce poštěkávali.

Ukázalo se, že češtinu ovládá ve Spillville každý. Kořeny zde usa-
zených rodů sahaly hluboko do Čech a tomu odpovídala i příjmení 
Klimesh, Cibuzar, Vojik nebo Benesh. Joseph Kovarik, rodák ze Všetče 
u Protivína, ho zavedl na svoji farmu. Intuice Dvořáka nezklamala. 
Kam až oko dohlédlo, popelili se v ohradách krocani. Byly jich tisíce.
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• Thanksgiving Turkey

krocan
francouzský chléb
vejce
mléko
vlašské ořechy
rozinky
cibule
jablka

Krocana důkladně osolíme a naplníme nádivkou. Křídla ohneme doza-
du a nohy svážeme provázkem. Pečeme při mírné teplotě cca 7 hodin.
Nádivka: máslo utřeme se žloutky do pěny a přidáme v mléce namoče-
ný a vymačkaný francouzský chléb, nasekané vlašské ořechy, rozinky, 
pokrájenou cibuli a jablka. Do směsi vmícháme sníh ušlehaný z bílků.
Na sváteční tabuli se krocan servíruje zásadně vcelku.
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X

Dvořák nahmatal hrnek a usrkl dávno už vychladlé kafe. Chutna-
lo odporně. Místo aby ho probralo a dodalo mu energii, hořklo mu 
s každým douškem na jazyku. Napůl ještě ve snu se dopotácel do hos-
pody. Košili měl promáčenou potem. Engelhardt neřekl ani slovo, při-
nesl mu pivo a na tácek máznul čárku. Znal důvěrněji než kdokoliv 
jiný, jak dovede být Dvořák zaťatý. Slíbil, že dorazí na mariáš, a je 
tu. Přitom co by se stalo, kdyby nepřišel? Nic. Slib je pouhé slovo. 
A co je slovo? V plicích ohřátý vzduch. Jednou Dvořáka nabral býk 
rohem do břicha. Anna nanosila do necek studenou vodu, a přestože 
drkotal zuby, vydržel ležet v neckách, dokud nepřijel z Kralup doktor 
a ránu mu nezašil. Druhý den už v Lešanech zabíjel prase u Kondra-
tů. Protože to slíbil.

Bývalo slyšet přes celý lokál, jak práskal do karet. Tutti! Zpravidla 
to ještě doprovodil šťavnatou furiantskou průpovídkou. Dneska stěží 
popadal dech a při flekování do karet jenom slabě cvrnknul nehtem. 
Farář Němec hrál sedmu žaludskou. Vynesl kulové eso, Cinybulka 
bez trumfů přihodil spodka zeleného a Dvořák osmu. Ve druhém 
štychu nesl Němec kulovou devítku, Cinybulka namazal červené eso 
a Dvořák štych dobral kulovou desítkou. Byl na forhontu, nabízelo se 
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vynést zeleného krále pod Němcovu desítku, aby ji mohl Cinybulka 
zatlouct esem. Nebylo o čem dumat. Dvořák si dlouze mnul vousy, 
potom nesmyslně vynesl zelenou sedmu a zhroutil se do židle. Jeho 
poslední slova byla:

Snad se mi otočí karta, než si půjdu lehnout.
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Epilog

Po Simrockově odjezdu napsal Dvořák Brahmsovi: Toho obžerného 
partapána přihrál jste mi znamenitě. Máte recht, padli jsme si do oka. 
Domluvil se s Engelhardtem, že si dá u nás co nevidět repete. Až při-
jede, bude ho čekat překvapení. Vykrmuju pro něj selátko. Jak slav-
ná persona jste ve světě, jsem se dozvěděl, až když se Simrock o vás 
rozpovídal. Možná bych měl závidět, ale jsem přesvědčený, že stejně 
dobrý život můžu prožít i jako prachobyčejný řezník, a není třeba, 
aby se o mně učilo ve školách. Střeva pro Piastra chystám. Jakmile 
budou dostatečně prosolená, odešlu je do Offenbachu.

Do rukávu otřel hrot pera, zavřel kalamář a vyšel na dvůr, aby si 
po sobě v klidu dopis přečetl. Pohladil Goliáše. Drbal ho pod bradou 
a Goliáš vrčel a hrudník mu rezonoval blahem. U tunelu se ozvalo 
supění lokomotivy. Rachot projíždějícího vlaku splynul s kdákáním 
poplašených slepic, mezi něž se dírou v kurníku protáhla lasička. Od 
řeky zavanul podvečerní chlad. Na kostele se rozezněl zvon.
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Ediční poznámka

Citace o porcování masa a zabijačkové recepty pocházejí z publikace 
Řeznictví a uzenářství, kterou na základě nových výzkumů, zdravot-
ních zkušeností a nejlepších pramenů sepsal odborný učitel Václav 
Rošický. Vydalo nakladatelství I. L. Kober, 1892.

Schémata bourání dobytka a řeznické hmaty jsou převzaty z Od-
borné nauky pro řezníky a uzenáře, sestavené dle učebné osnovy  
odborných škol pokračovacích pro živnosti potravní, čkm. 583/6, 
vydané ministerstvem školství a národní osvěty roku 1935. Auto-
rem učebnice je Josef Tašl, absolvent mistrovské odborné školy pro 
řezníky, velkořezníky a uzenáře v Lipsku a ve Veselí nad Moravou.
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