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Profesně referentka 
technické firmy, v sou-
kromí matka dvou dětí, 
dobrovolná hasička, 
ale hlavně zručná per-
níkářka. 
� Lenka Kopčáková

Martina Čejková z Přibysla-
vi říká, že zdobené perníčky u 
nich doma nikdy o Vánocích a 
Velikonocích nechyběly. „Co si 
pamatuji, první perníčky jsem 
pekla i zdobila s pomocí mamin-
ky, když mi bylo pět let. A ještě 
mě to nepřestalo bavit,“ usmívá 
se mladá žena. 

Zvládnout to správné perní-
kové těsto, aby se při pečení 
nerozteklo a podrželo si tvar, 
bylo chutné a vláčné, to není jen 
tak. Ale Martině stála v zádech 
trpělivá maminka. 

„Perníčkům jako koníčku se 
věnuji šestým rokem. Na mé dal-
ší tvoření měla velký vliv Marie 
Henzlová. Vyhlášená přibyslav-
ská perníkářka a moje nejmi-
lejší paní učitelka ze školky,“ 
vysvětluje. To od ní má Marti-
na důležitý recept, který si ještě 
postupem času trošku upravila.

„Abych to upřesnila, paní Hen-
zlová je autorkou mnoha perníč-
kových expozic z let 1997-2016, 
které úplně sama připravovala 
v rámci Podzimní výstavy ovo-
ce, brambor a medu u nás v Při-
byslavi,“ říká její pokračovatel-
ka. V roce 2017 se Martina ke 
své učitelce přidala a vytvořily 
krásnou výstavu s názvem Ves-
ničky našich babiček. 

Martina postupně onu pomy-
slnou otěž převzala. Nyní s 
kamarádkami Renatou Slámo-
vou a Anetou Velínovou organi-
zují v Přibyslavi tradiční výsta-
vy perníčků.

„Kamarádky jsem vtáh-
la do pečení, bez nich bych to 
nezvládla, a samozřejmě stá-
le vydatně zaměstnávám i naší 
milou paní Henzlovou,“ ohlíží 
se. Věří, že jejich skupina ještě 
není uzavřena a přidají se další 
nadšenci. 

Ženám, které se o adventu 
rozhodnou upéci vánoční per-
níčky nebo perníkovou cha-
loupku pro děti, Martina radí, 
že aby byly perníčky vláčné a 
měkké, velmi záleží na způsobu 
pečení. 

„Perníčky se nesmí péci moc 
dlouho, aby se nevysušily. Pokud 
jsou perníčky tvrdé, stačí při-
dat do krabice rozpůlené jablko 
(je třeba ho měnit) a perníčky 
změknou. Naopak na perníko-
vou chaloupku bych poradila 
dílky péci déle, aby se neláma-
ly,“ říká praktička. Pro výrobu 

vytlačovaných perníků z for-
my radí přidat do těsta méně 
kypřidla. Pak si upečený tvar 
podrží ostré rysy. 

Některé perníkářky varu-
jí před zdobením čerstvě upe-
čených perníčků, jinak na nich 
bílková kresba praská. S tím 
Martina Čejková souhlasí. „Také 
nechávám upečené perníčky 
odležet alespoň do druhého dne. 
To je dobrá a osvědčená rada,“ 
říká.

Moderní vychytávky
Profesionálním perníkářům 

nečiní potíže umotat si papí-
rový kornoutek s optimální 
dírkou pro zdobení. Přípra-
va samotné bílkové polevy je 
vědou. Cukrovou moučku něko-
likrát přesít, stejně procedit 
bílek, přidat pár kapek citróno-

vé šťávy a dlouho třít, aby pole-
va získala lesk a hrudky neu-
cpávaly špičku...

V tento moment se Martina 
usmívá. Má moderní vychytáv-
ku s názvem Královská glazu-
ra v prášku. Stačí jen smíchat s 
vodou. „Glazura je krásně hlad-
ká, odpadají starosti s ucpá-
váním špiček a dá se docílit 
opravdu jemného zdobení. Na 
internetu je nyní již velká nabíd-
ka polev i speciálně jemných 
cukrů, které práci s bílkovou 
polevou velmi usnadňují,“ vítá 
perníkářka. Sama na zdobení 
používá kupované kornoutky 
bez špičky.

„Špičku si vždy ustřihnu pod-
le potřeby. Sehnat se dají i kor-
noutky s plastovými špičkami. 
Ty jsou dobrým pomocníkem jak 
zkušeným perníkářkám, tak jsou 

výborné i pro začátečníky,“ radí.
Na zdobení perníčků je potře-

ba grif, aby kresba nebyla roz-
třesená a ve výsledku vkusná, 
jak obdivujeme na výtvorech 
profesionálů, kde často nachá-
zíme lidové prvky. Malérečky 
se při práci snad ani nedotýka-
jí špičkou povrchu a linku bra-
vurně skládají do ornamentu. 
Také platí, že v jednoduchosti 
je krása. 

Perníčky Martiny Čejkové, 
to už je tzv. vyšší dívčí. Ale ona 
skromně říká, že se ještě má 
moc co učit. 

„Z lidového umění čerpám 
stále, ale přiznám, že často se 
nechám strhnout fantazií a ráda 
zkouším, co vše perník snese,“ 
říká. Třeba v roce 2018 v rám-
ci výstavy ke 100. výročí vzni-
ku Československa upekla bez-

mála půlmetrový erb s českým 
lvem.

Expozicím se snaží vložit i 
přidanou hodnotu, jako třeba 
při výstavě s názvem Andělé 
na nebi i na Zemi. „Tehdy jsem 
jako hlavní motiv zvolila rozbi-
té zrcadlo, které podbírají okří-
dlení andělé. Všude okolo byly 
perníkové střepy, v nichž jsme 
znázornili hasiče, záchranáře, 
lékaře, sestřičky a také maminku 
s dítětem. Každý z nich je odra-
zem dobrého anděla na Zemi. 
Vlastně všichni jím můžeme 
být…,“ poukazuje autorka.

Pohádkové perníky
Přibyslavské perníkářky se 

scházejí nejraději v kavárně a 
vymýšlí témata na další akce. 
„Jsme zatím na začátku, učí-
me se za pochodu,“ říká Marti-
na. Na vtípek, že perníkářky by 
se kvůli cenné surovině měly 
kamarádit se včelaři, pokyvu-
je, že to tak je. 

„V našem městečku je naštěs-
tí včelařství velmi populární. A 
opravdu jsme se včelaři kama-
rádi. Na oplátku na ně nikdy 
nezapomeneme a každý rok jim 
upečeme perníčky se včelkami 
na výzdobu stolu pro jejich sou-
těž o nejlepší med,“ připomíná.

Letos Martina Čejková kývla 
na nabídku města uspořádat ve 
výstavní síni Kurfüstova domu 
malý kurz. „S kolegyní Renatou 
Slámovou budeme v úterý 15. 
11. učit zájemce jak nazdobit 
perníkovou chaloupku. Na to se 
opravdu těším. Už jsem započa-
la přípravy,“ říká.

Její osobní specialitou jsou 
skládané perníčky. Do rámeč-
ku z těsta vkládá další vykro-
jené tvary, třeba kostelíček, 
stromek a vánoční kometu. 
Společně vše upeče a později 
nazdobí.

„Tím vznikají zajímavé obráz-
ky, které ještě doplním nějakým 
mottem nebo přáním do nového 
roku. Jsou to takové pozdravy 
z Přibyslavi,“ vysvětluje autor-
ka.

V Kurfüstově domě na náměs-
tí je také k vidění dlouhodobá 
perníková výstava s názvem 
Zpátky do pohádky. S dětmi 
tu můžeme poznávat známé 
postavičky. Nyní mají zdejší 
perníkářky napilno. Chystají 
dílo na Vánoční jarmark, který 
vypukne v Přibyslavi s adven-
tem v sobotu 26. listopadu. 

A u Martiny Čejkové doma 
zavoní perníčky nejen na 
vánočním stole. „Letos budou 
náš stromeček zdobit perníkové 
koule,“ prozrazuje lidová uměl-
kyně na závěr. 

Perníkářka ráda ctí naši tradici

� Podle informace ředitele 
městské policie v Jihlavě Pavla 
Farkače začali strážníci sloužit 
nepřetržitě. 

� Hnutí pro samosprávnou 
demokracii – Společnost pro 
Moravu a Slezsko schválilo na 
svém sjezdu text deklarace práv 
lidu Moravy a Slezska. „Pokud 
bude nadále trvat nepochopení 
snah HSD-SMS, vyvolá to nut-
nost vykročit na cestu k vlast-
nímu státnímu životu,“ píše se 
v něm. 

� Na stránkách JL se objevu-
je spor mezi panem Homolou, 
bývalým zástupcem ředitele 
SOU zemědělského, a ředitelem 
Brožem. 

� Na pozvání ředitele ZŠ Bře-

zinova v Jihlavě Pavla Říhy nav-
štívil školu ředitel a pedagog 
základní školy v holandském 
Purmerendu. 

� O složité a hlavně velmi 
dlouhé rekonstrukci jedno-
ho domu píše v JL paní Vlas-
ta Kruntorádová z Dobronína. 
Noviny využívá jako poslední 
možnost, jak ukázat na lidskou 
lhostejnost.  

� Pisatelka s podpisem M. K. 
z Brtnice (jak se později zjistilo, 
pisatelka zfalšovala i své jmé-
no) si stěžuje na cukrárnu firmy 
JAS, která sídlí v domě majitele. 
Dle autorky se jedná o primitiv-
ní cukrárnu, kam by měla přijít 
hygiena. I proto cukrárnu nav-
štívili pracovníci OHS a zjisti-
li jen pár malých nedostatků. 

„Článek lze hodnotit jako ten-
denční a obsahově zavádějící 
s mnoha nepřesnostmi,“ kon-
statoval za OHS MUDr. Stanislav 
Wasserbauer.

Malé jihlavské Gabčíkovo. Tak 
by se dal nazvat problém stav-
by bývalého ONV v těsném sou-
sedství nové nemocnice, která 
měla sloužit jako administrativní 
budova. Stavba usnula a alterna-
tiva využití pro zdravotnické úče-
ly (stomatologii) zanikla, neboť 
nikdo v rámci privatizace zdra-
votnictví nestojí o kolos. Nabízí se 
možnost vybudovat zde středis-
ko rychlé zdravotnické pomoci a 
letecké záchranné služby. Proza-
tím staveniště chátrá a materiál 
se postupně rozpadá. 

 Foto: Jaroslav Gruber 

MARTINA ČEJKOVÁ se výrobě perníčků věnuje od dětství.   Foto: archiv MČ
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Miloš Doležal: 1945: Léto 
běsů (nakl. Host, 1922, 400 str., 
449 Kč)

Podtitul knihy známého bás-
níka, spisovatele a publicisty 
z Vysočiny zní Dokumentární 
povídky z jara, léta a podzimu 
1945. Jedná se o třetí díl auto-
rem zamýšlené tetralogie. 

Kapitulace je podepsána, šeří-
ky voní. Je po válce, ale svět už 
nikdy nebude jako dřív. Běsi 
nemizí, ale spíše se v lidech 
zabydlují, často v rafinova-
ných převlecích. Čechoslováci 
vítají volnost a mír, ale vědo-
mě i nevědomě navlékají hla-
vu do oprátky nových nesvo-
bod. Měsíce plné šťastných 
návratů, nových začátků, ale i 
surových odplat, kamuflování 
pofiderních válečných kariér, 
sebevražd a zklamání. 

Autor přednesl několik pří-
běhů – profesora Václava Čer-
ného, želivského lékaře, básní-
ka a donského kozáka Nikolaje 
Andrejeviče Kelina, Mileny Šá-
malové a jejích dětí, život a smrt 
dvou broumovských benedikti-
nů v Šonově a další. 

Loupežné vraždy němec-
kých farářů na Broumovsku se 
„potkávají“ s příběhem zachrá-
něné velbloudice, kterou odvá-
dějí skauti do pražské zoo. 
Čestná jednotka „partyzánů“ 
při odhalování pamětní desky 
přestřelí dráty vysokého napě-
tí, které pak zabíjejí v davu. 
Václav Černý putuje rodným 
Náchodskem. Kniha je doplně-
na desítkami dokumentárních 
fotografií.  -pk,an-

Ukázka: 
Mladý břevnovský konventu-

ální převor Anastáz Opasek při 
své návštěvě Broumova nejdří-
ve dlouze hovoří s opatem Pro-
kopem: „Nechtěl vůbec věřit, že 
všichni Němci budou odsunu-
ti. Nehádal se se mnou, jen to 
nemohl pochopit; jako křesťan 
a jako spravedlivý člověk nemo-
hl uznat kolektivní vinu náro-
da…“  


