Dopis Dany Zátopkové,
olympijské vítězky v hodu oštěpem
Pane inženýre,
dostala jsem Vaši lákavou a vtipnou pozvánku na česnekové hody v Buchlovicích. Je mi
líto, že se na ně nemůžu přijet podívat, protože mám v pátek povídání v rozhlase a v
sobotu jedu do Žatce. Je totiž zrovna výročí našeho úspěšného klání v Helsinkách 1952.
Bude se na to vzpomínat a taky běhat. Škoda, že tady už není Emil - to byl česnekový
maniak. Jednak byl Valach a na Valašsku patří česnek mezi oblíbené pochutiny, jednak
jsme často cestovali po exotických zemích, kde nám česnek sloužil jako spolehlivý
desinfekční prostředek. Jeho vůně - jak je všeobecně známo, odpuzuje nejen fajnovky,
ale i všelijaké exotické bacily. Díky česneku jsme to všechno přežili, aniž bychom si
uhnali červy v játrech a jiné cizopasníky, kteří by se rádi na nás přiživovali. Když jsme
vyráželi do takových zajímavých zemí, jako Indie, Indonésie, Korea, Vietnam, Egypt,
Tunis, Sýrie, Maroko, vždycky jsme do kufru přibalovali i pytlík česneku. A vyplatilo se
nám to. Občasné „balkaniády“ se dají přežít, když má člověk rychlý start a vodovody záchody nedaleko. Balkánské nepříjemnosti jsme si ovšem zavinili většinou sami.
Hlavně proto, že jsme nebyli ve střehu, k požívání česneku jsme přistupovali liknavě v
domnění, že Balkán je za rohem a bacilové jsou tam skoro stejní jako u nás. Po
mnohých zkušenostech jsme potom dospěli k takovému rodinnému heslu: Cibule je
chutná - ale časem unaví, česnek je mnohem víc - má humor, pobaví. Tolik k Vašim
česnekovým oslavám. Já, abych se nějak zúčastnila, si doma udělám aspoň
česnekovou topinku s vajíčkama.

Česneková topinka s vajíčkama Dany Zátopkové
Připravuje se následovně: krajíc chleba se osmaží na oleji,
jedna strana se pak natře česnekem, 2 vajíčka se
rozšlehají v hrnku, „plknou“ se na horkou pánev a topinka
do nich, česnekem dolů. Lopatkou podebrat, přebytek
vajec nahrnout na topinku. Příloha - čerstvé rajče.
Přeju Vám, aby se Vám česneková akce vydařila. Nepochybuju o tom. Na Slovácku by
přece taková zabíjačka nebyla bez česneku možná. Ať se tedy jeho vůně line nejen po
Buchlovicích, ale i do širokého okolí. Třeba až do Dolněmčí. Dr. Kabelíka jsem znala
osobně. A můžu potvrdit, že vůně česneku se linula i z jeho saka od rána do večera.
Srdečně Vás všechny zdraví
Dana Zátopková

