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Váš poskytovatel sociálních služeb 

      Vydává Charita Uherský Brod 

„Když žijeme ve spojení s Bohem, když patříme do vlastní Boží domácnosti, ne-
existuje už žádné „před“ a „potom“. Smrt už není dělící čára. Smrt ztratila moc 
nad těmi, kteří patří Bohu, protože Bůh je Bůh živých, ne mrtvých. Jakmile  
jednou okusíme radost a mír, která vycházejí z objetí Boží lásky, poznáme, že 
všechno je a bude dobré. „Nebojte se,“ říká Ježíš. „Překonal jsem moc smrti ... 
přijďte a přebývejte se mnou a vězte, že kde jsem já, tam je váš Bůh. 
Náš život je krátká příležitost říct „ano“ Boží lásce. Naše smrt je úplný návrat 
domů k této lásce.“   (Henri J. M. Nouwen: Tady a teď) 
 
 

PŘEJEME VŠEM  
KRÁSNÉ A POŽEHNANÉ VELIKONOCE! 

Velikonoce? Letos trochu  
jiné, ale stále radostné!  
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Tříkrálová sbírka: letos kvůli epidemii v netradiční 

podobě. Všem dárcům ze srdce děkujeme! 

Celkem 956 841 korun. To 
je výsledek letošní Tříkrá-
lové sbírky na Uherskob-
rodsku. Do „pevných“ 
kasiček štědří dárci vložili 
celkem 840 237 korun, 
formou on-line přispěli 
částkou 116 604 korun. 
Letošní Tříkrálová sbírka 
se výrazně odlišovala od 
těch předešlých. Důvodem 
je koronavirová krize, kdy 
nebyly možné návštěvy 
domácností ze strany ko-
ledníků.  
„Všem dárcům patří ob-
rovské poděkování. To 
zejména proto, že všichni, 
kdo přispěli, si letos vlast-
ně museli pokladničku ve 
své obci najít sami… Také 
děkujeme prodejnám, úřa-
dům, a podnikům, kteří 
nám umožnili umístnění 
pokladničky do svých pro-
stor. Děkujeme i koordiná-
torům koledníčkům a kně-
žím, kteří ve svých obcích 
vše naplánovali. Jejich 
nadšení a nápady byly 
mnohdy velmi inspirující,“ 
poznamenal František Bí-
lek, hlavní koordinátor 
Tříkrálové sbírky na Uher-
skobrodsku.  
Nejvíce peněz vydaly po-
kladničky z Uherského 
Brodu. V těchto kasičkách 
bylo celkem 156 410 Kč, 
přičemž téměř 100 tisíc 
korun lidé přispěli do po-
kladničky umístněné ve 
farním kostele.  
„Za zmínku stojí například 
snaha jedné seniorky, kte-
ré obešla své spolubydlící 
v Domově s pečovatelskou 
službou a získala tak více 
než 8 tisíc korun,“ podotkl 

František Bílek. 
V případě menších obcí 
vynikla ve výši darova-
ných příspěvků například 
Nivnice. Tamní obyvatelé 
darovali téměř 100 tisíc 
korun což je částka, kterou 
obvykle v obci dosáhli i 
při klasickém koledování 
v předešlých letech. Po-
dobně úspěšná byla sbírka 
i v některých dalších ob-
cích regionu, jako jsou na-
příklad Pitín, Starý Hro-
zenkov nebo Hostětín 
V předešlých letech se do 
Tříkrálové sbírky na Uher-
skobrodsku zapojilo ob-
vykle kolem 900 kolední-
ků.  
Letos někteří z nich (třeba 
v Brodě a Bánově) rozná-
šeli do schránek informač-
ní letáčky o průběhu sbír-
ky v dané obci.  
Pokladničky byly umístě-
ny na různých místech 
v celkem 29 obcích. Pou-
žito bylo něco kolem 150 
pokladniček, na některých 
místech byly ale kasičky 
vyměněny i třikrát. Jedna-
lo se tak celkem o zhruba 
70 míst na různých mís-
tech regionu, kde bylo 
možné přispět.  
„Nebyla nouze o zajímavé 
zážitky. Vybavuje se mi 
například pozitivní přístup 
od vedení Jednota i jednot-
livých pracovníků prode-
jen, kde umožnili umístit 
pokladničky v jejich pro-
storách.  
V Dolním Němčí tamní 
prodavačky navodily pří-
mo tříkrálovou náladu – 
pouštěly zákazníkům kole-
dy, a vyzdobily se králov-

skými korunkami.  
Loni se při Tříkrálové 
sbírce na Uherskobrodsku 
vybralo celkem 1 509 214 
korun. 
 
Využití Tříkrálové  
sbírky 2021  
na Uherskobrodsku:  
 

• Pomoc sociálně sla-
bým rodinám s dětmi 
 

• Pomoc rodičům samo-
živitelům 
 

• Pomoc osobám bez 
přístřeší 
 

• Pořízení zdravotních a 
kompenzačních pomůcek 
 

• Rozvoj sociálních slu-
žeb včetně provozu Více-
účelového komunitního 
centra v Uh. Brodě 
 
Další informace o vý-
sledcích  
Tříkrálové sbírky zde:  
 
https://
www.trikralovasbirka.cz/
vysledky/ 
 
 
Oleg Kapinus, 
pracovník pro PR  
a fundraising, Charita 
Uherský Brod 
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      Spolupráce se Zlínským krajem v rozvoji dobrovolnictví  

V úterý 23.února 2021 jsme se se zástupci Krajského úřadu Zlín věnovali tématu dobrovolnictví. Pří-
tomna byla také náměstkyně hejtmana paní Hana Ančincová, která již dříve zmínila, že by se rozvoji 
dobrovolnictví v našem kraji ráda věnovala a byla tak partnerem i pro naše Regionální dobrovolnické 
centrum.Setkání předcházelo online „setkání“ koordinátorů dobrovolnických organizací napříč kra-
jem, kde jsme si stanovili několik bodů k projednání s paní náměstkyní. Na přetřes tak přišlo několik 
témat, například transformace Databáze pomoci (nyní slouží jako pomocná ruka pro sociální služby 
v náročné covidové době) na Databázi dobrovolnických příležitostí jako nástroj pro přiblížení veřej-
nosti a usnadnění rozhodování dobrovol-
níků, zda se zapojit. Dalšími tématy bylo 
financování dobrovolnictví, poděkování 
paní Mgr. Pavlíně Novákové za dlouho-
letý vstřícný přístup a práci na poli dob-
rovolnictví, možnosti podpory 
v propagaci dobrovolnictví, poděkování 
dobrovolníkům, nové webové stránky 
RDC apod. A na co se můžeme těšit? 
Dohodli jsme se na postavení DobroSta-
nu na Dni kraje, kde budeme s pomocí 
dobrovolnických organizací prezentovat 
činnost dobrovolníků a také na uspořádá-
ní výstavy o dobrovolnictví v prosinci 
2021! Moc se na to těšíme a doufáme, že se tam s mnohými z vás potkáme. Schůzku považujeme za 
velmi úspěšnou a moc si vážíme podpory a pomoci, kterou nám Zlínský kraj v mnoha oblastech na-
bídnul a rychlostí blesku několik „zjistíme, zda by šlo…“ ještě týž den odpoledne překlopil na „půjde 
to a je to domluveno“. Děkujeme!  

Jana Haluzová, koordinátorka dobrovolnictví, Charita Uherský Brod 

              Ze života Charity Uherský Brod  - ve zkratce 
• během března proběhla kolaudace začalo stěhování některých služeb Charity Uherský 

Brod do Víceúčelového komunitního centra v Uherském Brodě, které zahájí činnost  
od 1.4. 2021  

 

• v březnu dostali klienti a pracovníci Charity Uherský Brod druhou očkovací vakcínu 
 

• Charita Uherský Brod nakupuje testy na COVID-19, aby i v dubnu mohla pokračovat v 
testování pracovníků ve službách 

 

• v pátek 26.2. 2021 začali pracovníci brodské Charity vydávat roušky sociálně slabým lidem  
 

• v současné době řeší Charita Uherský Brod testování, očkování, ochranné a dezinfekční 
prostředky, problémy klientů a pracovníků nakažených COVID-19, karantény, izolace, chy-
bějící personál 

 

• všechny služby (sociální, zdravotní,  humanitární i komerční) poskytuje Charita Uherský 
Brod bez omezení, v maximálně možném rozsahu, velmi často v nepřetržitém provozu 

 

• Postní sbírka (sbírka potravin a hygienických potřeb na pomoc sociálně slabým) se uskuteč-
nila v obcích Uherskobrodska ve dnech 22.-25. března 
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V  C H A R I T Ě  

U H E R S K Ý  B R O D  

J S O U  U Ž  

N A O Č K O V Á N I  

V Š I C H N I  K L I E N T I   

Klienti Charitního domu Slavkov dostali nová lůžka 

V leden 2021 byla v Charitním 
domě Slavkov naplánovaná velká 
akce – výměna 7 lůžek a 9 matra-
cí našim klientům. Vše bylo 
skvěle naplánováno, za přítom-
nosti většiny pracovnic charitního 
domu, 4 mužských pomocníků 
z Charity Uherského Brodu a ve-
doucí pečovatelské služby Uh. 
Brod. 
Výměna probíhala rychle, v klidu 
a dobré náladě. 
Sestavení lůžka na příslušném 
pokoji, zapojení hydrauliky, vý-
měna, desinfekce a povlečení matrace. Nakonec uložení klienta do nového 
lůžka. 
Radost a velká spokojenost klientů byla odměnou pro všechny, kteří se na 
výměně podíleli. 
Velké díky patří sponzorům za tento dar, většina našich klientů v lůžku strá-
ví zbytek svého života, proto je pro ně pohodlí a funkčnost lůžka nesmírně 
důležité. 
Díky patří rovněž panu starostovi  Liborovi  Švardalovi  a pracovníkům 
Obecního úřadu Slavkov za odvoz již nefunkčních lůžek a matrací na sběrný 
dvůr. 
 
Jaroslava Guričová 
vedoucí CHD sv. Petra a Pavla Slavkov 

Obyvatele nivnického Charitního domu už chrání před            
virem COVID-19 účinné očkování  

Ve čtvrtek 4. února začalo očkování proti Covid-19 také v Charitním domě 
v Nivnici. 
Před očkováním jsme s klienty vyplnili dotazník, který byl požadován. Naoč-
kovat klienty a personál přijela paní doktorka se sestřičkou z nemocnice 
z Uherského Hradiště, která klientům vše vysvětlila, zejména jaké mohou být 
vedlejší účinky vakcíny, za jak dlouho je vakcína účinná, a kdy bude apliko-
vána další dávka. Chodící klienti si na očkování přišli do společenské míst-
nosti, ostatním klientům bylo očkování aplikováno na pokojích. Naočkovat 
se nechala většina klientů a část personálu. Jsme moc rádi a děkujeme paní 
doktorce i sestřičce z uherskohradišťské nemocnice.  
Stejně tak už byli proočkování klienti všech zařízeních pro seniory v regionu, 
ve kterých Charita Uherský Brod zajišťuje své služby.  
 
Ludmila Bartošová, 
vedoucí CHD Nivnice 
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Pracovnice brodské Charity Martina Marečková se stala  
            vítězkou prestižní celostátní ankety ANNO 

 

 

Je Osobností neziskového sektoru roku 2020 (cenu vyhlašuje Asociace nestátních neziskových organizací 
– ANNO). Pracuje v Charitě nepřetržitě 25 let. K tomu zajišťuje vzdělávání pro zdravotní sestry. Stojí 
v čele domácí zdravotní péče a domácí hospicové péče, která poskytuje služby pacientům v domácím 
prostředí 24 hodin denně.  
Ti, kdo ji znají, potvrzují, že této snaživé a pracovité pracovnici Charity Uherský Brod toto prestižní 
ocenění patří zcela po právu. Řeč je o paní Martině Marečkové… 
 
Paní Marečková, můžete své první místo v anketě „Osobnost neziskového sektoru“ nějak okomentovat? 
Jaká byla Vaše první myšlenka, když jste se o vítězství v anketě dozvěděla?  
 
O vítězství jsem se dozvěděla velmi netradičním způsobem od své dlouholeté kolegyně. V pracovním emailu 
jsem si přečetla zprávu od našeho pana ředitele, že se máme dívat v odpoledních hodinách na vyhlášení ankety 
nestátních neziskových organizací. Vyhlášení výsledků sledovala v živém vysílání kolegyně Terezka a hned mi 
volala,, „Marťo, tys vyhrála, seš první, dívám se na to v práci s panem ředitelem a věř mi, že má v očích slzy“. 
Nechápala jsem vůbec, o čem mluví, o jaké anketě, jaké první místo a první moje reakce?  Hlavou mi běželo - 
„Já?  Jak jsem se tam dostala? Kdo si všiml obyčejného pracovníka z malého města, když takových je nás 
spousta?“ Samozřejmě, že pak se dostavila radost a hřejivý pocit u srdíčka, že má moje práce stále smysl. Zís-
kané ocenění mě velmi potěšilo a nesmírně si ho vážím.   
 
V čem vidíte přínos a význam podobných ocenění?  
Získané ocenění je v podstatě uznání kvality a to nejen pro zdravotní péči, ale i pro celou naši organizaci, které 
jsem přes 20 let nedílnou součástí. Na získaném ocenění nemám zásluhu jen já, ale je to ocenění i pro mé kole-
gy a kolegyně ze všech služeb. Největší zásluhu na tom však mají moje nejbližší kolegyně – sestřičky. Bez dob-
rého kolektivu se těžko odvádí dobrá a kvalitní práce.   
 
Co považujete ve Vaší práci za nejtěžší a co Vás naopak pozitivně „dobíjí“? 
V  práci se denně potkávám převážně se seniory, a tety i lidmi ve velmi vysokém věku. Ti jsou obrovskou infor-
mační studnicí, a někteří mají obrovský dar vám přesně popsat svůj život v rodné vsi nebo ve městě. Často i 
přes závažné zdravotní potíže mají velký smysl pro humor. Při ošetřeních ráda poslouchám jejich vykládání – 
oni zapomenou na bolest a já se dozvím zase něco nového. Dalším pozitivním dobíjením energie je pro mě, 
když se mi s kolegyněmi podaří úspěšně zvládnout péči u velmi ošetřovatelsky náročného pacienta a po dlouhé 
době je naše péče, například pro zhojení rozsáhlých defektů, ukončena. Tím se mi potvrzuje, že nás ta práce 
baví a děláme ji dobře.  
Mým dalším „dobíječem“ energie jsou děti. V mládí to byly moje děti, v současné době je to dvouletá vnučka. 
Nejtěžší je v naší práci doprovázení umírajících a podpora rodinných pečujících. Za roky práce v domácí péči 
jsem se naučila přijímat konečnou fázi života s respektem a se smířením. Umírání není nic špatného, je to při-
rozená součást života. Pro většinu z nás je to však stále něco neznámého, a čeho se bojíme. Proto je nutné být 
v té těžké době rodinným příslušníkům pečujícím o umírajícího oporou, všechny nastalé změny jim vysvětlovat, 
být jim na blízku.   
 
Co by se ve Vaší profesi mělo co nejdříve změnit?  
Po dlouhé době se v minulém roce podařilo celostátní stávkovou pohotovostí upozornit na problematiku finan-
cování domácí zdravotní péče. Osobně jsem byla přítomna na jednáních jak v Poslanecké sněmovně,  tak i v 
Senátu. Když jsem z jednání odcházela, bylo mi těžko a smutno. Nevěřila jsem vůbec v pozitivní výsledek. Při-
bližně po devítiměsíčním dohadování se zástupci jednotlivých sekcí Domácí zdravotní péče (DZP) domluvili 
s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (dále jen VZP) na zvýšení financí pro 
Domácí zdravotní péči. Ohodnocení všeobecných sester pracujících v DZP je však stále ještě podhodnocené a 
nesrovnatelné s platy sester pracujících v nemocnicích. Všeobecné sestry pracující v terénu musí mít znalosti 
ve všech medicínských oborech – chirurgie, urologie, neurologie, interna, kožní, kardiologie, ORL, a podobně.    
(pokračování na straně 6.)   
 
 



S T R A N A  6  

Oceněná Martina Marečková z brodské Charity 

V uherskobrodském denním stacionáři Domovinka se už 
pomalu začínáme připravovat na příchod jara. Při společ-
ném tvoření jsme spolu s klienty vyrobili pěkné věnce. Při 
jejich výrobě v místnosti krásně voněl materiál, ze kterého 
byly vyrobeny – seno.  
Denní stacionář je v provozu i v této době nouzového sta-
vu, za podmínek dodržování všech vládních nařízení. Nabí-
zí během všedních dnů pomoc a podporu klientům s Alzhe-
imerovou chorobou, jinými typy demencí, a také seniorům, 
kteří se doma cítí osamocení. 
 
František Bílek, vedoucí Denního stacionáře Domovinka 

(dokončení ze strany 5) V oboru pracují často víc jak 20 let a mají 
četné zkušenosti. Stále se musí dovzdělávat, jak v ošetřování defek-
tů různé etiologie, tak například v zajištění parenterální výživy, 
v hospicové péči a jiné. Je mi líto, že je tato naše profese stále opo-
míjena a že se stále nedaří zajistit srovnatelné platové podmínky.  
Veškeré úhrady za poskytnutou zdravotní péči jsou hrazeny zdra-
votními pojišťovnami z veřejného zdravotního pojištění. 
Z vydělaných prostředků jsou hrazeny jak platy sester, tak i veškeré 
provozní náklady. Největší zátěží je pro  nás nákup služebních vozi-
del, ty jsou nepostradatelnou součástí pro naši práci. Každá ze 
sestřiček měsíčně najede kolem 1200 kilometrů. Snažíme se o vyu-
žívání dotačních titulů, ale ne vždy jsou naše žádosti úspěšné. Tu 
samou situaci řešíme i s potřebnými pomůckami. Stále se zdokona-
luje výroba přístrojů, které se můžou dlouhodobě používat u nesta-
bilních pacientů v domácím prostředí a nahrazují jim nemocniční 

péči například oxygenátor – přístroj vyrábějící kyslík ze vzduchu, nebo přenosný injekční dávkovač 
léků, mobilní odsávačka, polohovací elektrické lůžko…. Na zakoupení  pomůcek se nám částečně poda-
řilo získat  finance z dotačních titulů a další část ze sponzorských darů od firem v našem regionu. 
Z vlastních prostředků nejsme schopni potřebné pomůcky zakoupit v dostatečném množství.  

(Výsledky ankety vyhlásil v on-line vysílání primátor Prahy Zdeněk Hřib. Gratulaci zaslal, mi-
mo jiných, paní Martině Marečkové, i senátor David Smoljak. Oba pánové byli členy hodnotící komi-
se—pozn.red.) 

 
                                                                                                     Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus 

Voňavé tvoření v Denním stacionáři Domovinka 

 
 
 

Charita Uherský Brod děkuje firmě Baťa za sponzorský dar 
v podobě 120 párů obuvi. Tato obuv byla rozdána potřebným, 
zejména matkám s dětmi v Azylovém domě pro matky s dětmi 
v tísni a dalším potřebným klientům z ORP Uherský Brod.  
„Obdržela jsem s dětmi několik párů úplně nových botů. Jsou 
naprosto dokonalé a jejich nákup bych si při svém minimálním 
příjmu nemohla vůbec dovolit. Jsem za tento dar nesmírně vděč-
ná,“ netajila svou radost jedna z obdarovaných klientek brodské-
ho Azylového domu. Firmě Baťa za její velkorysost a vstřícnost 
velmi děkujeme.                                                    Oleg Kapinus 

                    Boty od firmy Baťa už slouží potřebným 
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Brodská Charita obdržela jako jediná  
neziskovka v ČR značku kvality CZECH MADE  

 

Uherskobrodské Charitě byla v těchto dnech udělena prestižní značka kvality, CZECH MADE. „Získali jsme toto 
ocenění jako první nezisková organizace v ČR a současně jako první poskytovatel sociálních služeb v ČR. Celý 
proces hodnocení byl velmi náročný a měl několik etap, až po návštěvu hodnotitelů v naší Charitě a v některých 
službách. Musím říci, že hodnotitelé byly velmi nároční, museli jsme předložit obrovské množství dokladů, pod-
kladů, dokumentů, směrnic, hodnocení Charity ze strany klientů, hodnocení Charity ze strany zaměstnanců, 
všechno jsme museli doložit a obhájit,“ poznamenal ředitel Charity Uherský Brod, Petr Houšť. Ředitel brodské 
Charity dodal, že pevně věří, že jeho organizaci tato značka kvality pomůže při dalším budování pozitivního po-
vědomí o Charitě a práci jejích pracovníků. „Doufám také, že nám značka kvality CZECH MADE pomůže i při 
získávání nových donátorů, což zejména v současné době, ale i směrem do budoucna, může být dost zásadní. Ale 
nejen při získávání nových, ale důležité je si udržet 
přízeň stávajících podporovatelů, včetně různých 
nadací a nadačních fondů. Přál bych si, aby i široká 
veřejnost dokázala docenit tento úspěch a byla nám 
nakloněna při našich různých kampaní, sbírkách a 
benefičních akcích. A v neposlední řadě to může 
posílit sebevědomí našich pracovníků, kteří by zase 
mohli být ještě o něco více pyšnější na to, že pracují 
v Charitě,“ řekl Petr Houšť.  
Udělení značky předcházely podrobná hodnocení 
všech služeb Charity ze strany zástupců značky. 
„Pracovníci Charity, se kterými jsme jednali během 
celého procesu hodnocení, projevili excelentní pečli-
vost, nadprůměrně dobré zpracování dokumentů a 
výbornou komunikaci. Sebehodnocení bylo velmi 
obsáhlé a detailní. K sebehodnotící zprávě jsme ob-
drželi celou řadu organizačních dokumentů dokazu-
jících vysokou úroveň managementu kvality. Hod-
nocení zákaznické spokojenosti dosvědčilo informa-
ce sdělené v sebehodnotící zprávě, jelikož výsledky 
se pohybovaly kolem 99%. Výsledky jsou excelentní 
a značka CZECH MADE může být Charitě Uherský 
Brod zcela oprávněně udělena,“ píše se v hodnotící 
zprávě České společnosti pro jakost.  
 
Značka CZECH MADE je značkou kvality s ne-
jdelší tradicí v České republice, vznikla s cílem 
usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných vý-
robcích a službách na českém trhu. Poskytuje spotře-
biteli jednoduchý návod, jak vybrat s minimálním 
rizikem kvalitní výrobek nebo službu. 

Odborný zdravotní personál Charity Uherský Brod pod vedením vrchní sestry Domácí zdravotní péče 
paní Martiny Marečkové, testoval v úterý 9. března 100 pracovníků Slováckých strojíren Uherský 
Brod. V dalších dnech stejným způsobem otestoval zaměstnance uherskobrodské radnice a několika 
dalších organizací a firem regionu. „Výtěr z nosu byl naprosto bez problémů. Paní Marečková a její 
kolegyně jsou velmi opatrné a pracují naprosto profesionálně,“ poznamenal jeden z otestovaných mužů 
ve Slováckých strojírnách. „Testy, které používáme, jsou velmi kvalitní a citlivé, a přitom velmi přes-
né. Proto není nutné žádné drastické vytírání nosu a sliznice,“ vysvětlila Martina Marečková. 
 
                                                                                                                                     Oleg Kapinus 

      Zdravotní sestry Charity testují ve firmách i úřadech 
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Velikonoční recept, křížovka, humor 

                                                             Velikonoční hlavička 

Na Bílou sobotu je v kostelích zapálena Velikonoční svíce – paškál. V noci ze soboty na neděli, 
která se nazývá Velká noc, se slouží v kostelech velikonoční vigilie. Nastává okamžik 

zmrtvýchvstání, symbol nového života. Na Bílou sobotu se připravovaly typické pokrmy, napří-
klad velikonoční hlavička, která má připomínat tvar trnové koruny. Tento pokrm měl být překle-
nutím mezi přísným půstem a slavnostním jídlem svátků.  

Příprava: 
 
250 g uzeného vařeného bůčku 
1 veka 
4 vejce 
3 dcl mléka 
100 g margarínu 
100 g pórku, česnekové nati a kopřiv, pepř 
Muškátový květ 
Sůl 

Bábovkovou formu vymažeme tukem. Do mísy vložíme na kostky nakrájenou veku, zalijeme 
mlékem s kořením a žloutky. Přidáme na kostičky nakrájený uvařený bůček, krájenou nať pór-

ku, česnekovou nať a pokrájené mladé kopřivy. Vše promícháme s pevným sněhem z bílků. 
Vlijeme do bábovkové formy, kterou jsme vymazali tukem a ve středně vyhřáté troubě pečeme 
35 minut dozlatova.  

 

  


