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Můj hlaS v Senátu
bude hlaSeM PRO OStRavu!

Žiji tady s vámi už spoustu let, přestože

jsem se narodila v Čadci na Slovensku, poz-

ději jsme se s rodiči odstěhovali do Ostravy.

Jako malí jsme museli rodičům pomáhat na

poli, takže moc času jsem na koníčky neměla.

Po škole jsem se vyučila cukrářkou, dál-

kově jsem vystudovala Střední potravinářskou

školu v Pardubicích, ze které jsem se pak při-

hlásila na Vysokou školu báňskou v Ostravě.

Po vyučení jsem začala pracovat v čistír-

nách a prádelnách. Napřed jsem dělala na

prodejně a poté jsem do roku 1990 pracovala

Ing. Justina Kamená

kandidátka do Senátu PČR

narozena 11. 12. 1954

vdaná

3 děti, 7 vnoučat

současné zaměstnání: ekonomka

záliby a koníčky: lenošení u vody,
kolo, hra na akordeon, zahrádka
a především rodina

S manželem
a dětmi
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Můj hlaS v Senátu
bude hlaSeM PRO OStRavu!

jako kontrolorka. Pak jsem za-

čala podnikat, vrátila jsem se

zpátky k cukrovinkám a ote-

vřela si cukrárnu.

Později jsem se vrhla na

ekonomiku a založila jsem si

firmu na účetní a ekono-

mické práce. Tím se živím

dodnes.

V komunální politice se pohybuji již od

roku 1990. Celou dobu se snažím svou prací

přispět ke zlepšení života nás všech.

V letech 1995–1998 jsem byla starostkou

Městského obvodu Slezská Ostrava.

Asi nejtěžším obdobím ve funkci starostky

pro mě bylo, kdy náš obvod postihly po-

vodně. Bylo to v červenci 1997. Spousta lidí

ztratila střechu nad hlavou. Lidé přišli o své

domy, byty, majetky. Někteří také o svůj život.

Jako představitelka obce jsem zajišťovala po-

stiženým lidem náhradní ubytování.

Se synem Lubomírem

Škrábání
mrkve je
u nás doma
nekonečné,
celá rodina
ji má ráda
a tak mi ji
ujídá pod
rukama
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Můj hlaS v Senátu
bude hlaSeM PRO OStRavu!

Nebylo to snadné, postižených občanů bylo

mnoho. Pomáhali jsme také občanům žijícím

v poškozených, podmáčených a částečně

zatopených domech. I tito lidé potřebovali

pomoc. Samozřejmě, že jsem na to nebyla

sama. Pomáhali mi všichni zastupitelé, pra-

covníci městského obvodu, místní podnika-

telé, vojáci, hasiči a další. A těm patří

poděkovat ještě dnes.

O víkendu
připravuje
snídani
manžel

Když mi zbude čas, ráda se vrhnu do pečení.

Dneska už však peču dorty a podobné lasko-

miny jen pro známé a hlavně pro děti a vnou-

čata, kterým velmi ráda chystám narozeninové

dorty. S manželem rádi jezdíme na kole a podni-

káme řadu výletů po okolí. Velkým koníčkem

jsou ale hlavně vnoučata, o které se ráda starám.

Nejmladšímu je jen pár měsíců, takže nás po-

řádně zaměstnává. Ale jsem babičkou ráda. Do

budoucna bych si ráda pořídila chalupu, kde

bych si založila takovou malou školku, kam by

jezdila moje vnoučátka.

Nezbývá než
umýt nádobí
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BBrraammbboorroovváá  ppoolléévvkkaa  ss hhoouubbaammii

500 g brambor 
100 g kořenové zeleniny 

(mrkev, petržel, celer) 
1 lžíce másla 
1 lžíce hladké mouky
pepř
sůl
majoránka
4 stroužky česneku 
1 lžíce sušených 

nebo 3 lžíce čerstvých hub
petrželka na ozdobení

Ve dvou litrech osolené vody 
vaříme na kostičky nakrájené
brambory. Z másla a hladké
mouky si uděláme světlou jíšku,
kterou s brambory povaříme,
přidáme čerstvé nebo sušené
houby (předem namočené)
a očištěnou zeleninu nakrájenou
na drobné kousky nebo na-
strouhanou na struhadle. Když
je vše měkké, přidáme proliso-
vaný česnek, majoránku a pepř.
Nakonec do polévky vhodíme
nasekanou zelenou petrželku. 

OOvvooccnnéé  kknneeddllííkkyy  
zz  ttvvaarroohhoovvééhhoo  ttěěssttaa

250 g měkkého tvarohu
2 žloutky
špetka soli
500 g hrubé mouky
1 lžička prášku do pečiva
200 ml mléka
ovoce (jahody, švestky nebo 

meruňky)
strouhaný tvaroh a cukr na

posypání nebo mletý mák
smíchaný s moučkovým 
cukrem

rozehřáté máslo na polití

Měkký tvaroh smícháme se
žloutky a solí. V prosáté mouce
rozmícháme prášek do pečiva
a střídavě s mlékem ji přidáváme
do tvarohu. Vypracujeme těsto,
které necháme půl hodiny 
odpočinout. Z těsta ukrajujeme
kousky, do nichž balíme ovoce
a knedlíčky pak vaříme v oso-
lené vodě asi 8 minut. 

U nás v rodině se z generace na generaci předávají recepty, které

významně přispívají k teplu rodinného krbu. Tvrdila to moje 

babička, tvrdila to moje maminka a dneska tvrdím i já, že není nad

to, když se rodina sejde u dobrého jídla. Protože do pokrmů se 

dostane láska, se kterou jsou připraveny, ta přejde na všechny členy

rodiny a pak se nemusíme zabývat řešením nějakých sporů, protože

je prostě mezi sebou nemáme. Máme se rádi, vidíme se rádi, jíme

spolu rádi. 

Doufám, že až si podle mých

receptů něco uvaříte, dáte mi

zapravdu. Dobrá svíčková

nebo švestkové knedlíky jsou

něco jako psycholog.

Míchaná vajíčka rodina na snídani nikdy
neodmítne
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SSttaarrooččeesskkáá  hhuussaa  

1 husa
sůl
kmín
4 velká jablka
2 lžíce třtinového cukru
1 lžíce rozinek 

Odřízneme křídla a přebyteč-
nou kůži u krku, husu ze všech
stran osolíme a přidáme trochu
celého kmínu. Z jablek odstra-
níme jádra, rozkrájíme, promí-
cháme s cukrem a rozinkami,
vložíme do vnitřku husy a otvor
uzavřeme. Husu dáme do pe-
káče, podlijeme trochou vody
a přikrytou pečeme 2 až 3 hodi-
ny podle velikosti. Když je maso
měkké, odkryjeme a dopečeme
do zlatova.   

HHrrnnkkoovvéé  kknneeddllííkkyy

1 hrnek hrubé mouky
1 hrnek mléka
1 vejce
1 houska
sůl
máslo na vymazání

Hrubou mouku, mléko, žloutek,
nakrájenou housku a sůl smí-
cháme. Přidáme tuhý sníh z bíl-
ku. Tři hrnky vymastíme máslem
a rozdělíme do nich těsto, které
ale dáme pouze do tří čtvrtin ob-
sahu. Hrnky postavíme do vodní
lázně, přikryjeme napůl poklič-
kou a vaříme 30 minut. Nožem
knedlíky po obvodě obřízneme
a vyklopíme je na prkénko. 
Krájíme nožem nebo nití na tra-
diční plátky. 

CChhlluuppaattéé  kknneeddllííkkyy

1 kg oloupaných brambor
300 g hrubé mouky
2 vejce
sůl

Brambory nastrouháme na-
jemno a necháme chvíli odstát.
Potom slijeme vodu, přidáme
vejce, sůl a mouku a zpracujeme
v těsto. Pomocí lžíce a dlaně tva-
rujeme větší noky, které vaříme
asi 10 minut ve vroucí osolené
vodě. 

PPééřřoovvéé  kknneeddllííkkyy

300 g dětské krupičky
30 g droždí
1 vejce
1 lžíce cukru
1/8 vlažného mléka
špetka soli

Do mísy dáme krupici, rozdro-
bíme droždí, posypeme cukrem,
zalijeme mlékem a zpracujeme
těsto. Necháme půl hodiny ky-
nout. Vaříme 6 minut v osolené
vodě. Z dávky uděláme asi 30
knedlíků.

OOvvooccnnéé  kknneeddllííkkyy  
zzee  ssppaařřeennééhhoo  ttěěssttaa

500 g hrubé mouky
sůl
500 ml mléka
80 g másla
1 vejce
1 žloutek
ovoce (jahody, švestky nebo 

meruňky)
strouhaný tvaroh a cukr na 

posypání nebo mletý mák 
smíchaný s moučkovým 
cukrem

rozehřáté máslo na polití

Prosátou mouku se špetkou soli
zalijeme vroucím mlékem, ve
kterém jsme rozpustili máslo.
Necháme trochu vychladnout,
vmícháme vejce, žloutek a vy-
pracujeme hladké tužší těsto.
Z těsta vytvarujeme váleček,
z něhož odkrajujeme kousky,
které plníme ovocem. Knedlíčky
házíme do vroucí osolené vody
a vaříme je asi 8 minut. Uvařené
knedlíky propíchneme vidlič-
kou, podáváme je posypané
tvrdým tvarohem nebo mákem
a moučkovým cukrem, polité
rozpuštěným máslem. 
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SSvvííččkkoovváá  ppeeččeenněě

800 g hovězí svíčkové 
(nebo loupaná plec)

50 g slaniny
4 lžíce másla
2 cibule
300 g kořenové zeleniny 

(mrkev, petržel, celer)
několik zrnek pepře
několik zrnek nového koření
2 bobkové listy
několik zrnek jalovce
250 g smetany ke šlehání
kůra a šťáva z 1/2 citronu
sůl

Zeleninu nastrouháme, maso
odblaníme, slaninu nakrájíme na
špalíčky. Maso na několika 
místech nařízneme a špalíčky
slaniny vložíme do otvorů, pak
dáme maso do kastrolu, při-
dáme bobkový list, jalovec, celý
pepř, nové koření a zalijeme to
přepuštěným máslem. Necháme
v ledničce nejméně přes noc 
odležet. 
Poté maso dáme na plotnu, ze
všech stran opečeme, přidáme
očištěnou a nakrájenou zele-
ninu, zalijeme vodou a pod po-
kličkou dusíme, až je maso

měkké. Poté vyndáme maso
a koření, zeleninu se šťávou roz-
mixujeme nebo propasírujeme,
přilijeme smetanu. Ochutíme 
citronem a nastrouhanou citro-
novou kůrou. Podle potřeby
osolíme. Maso nakrájíme na
plátky, už ho ale do omáčky 
nevracíme. 
Podáváme s knedlíky. Maso na
talíři zdobíme plátkem citronu,
šlehanou smetanou a brusinkami. 

ŠŠppeekkoovvéé  kknneeddllííkkyy  hhrrnnkkoovvéé

1 hrnek hrubé mouky
1 hrnek mléka
2 hrnky nakrájené housky
2 hrnky nakrájené anglické 

slaniny nebo uzeného masa
2 vejce
sůl
máslo na vytření hrnků

Housky a anglickou slaninu
nebo uzené maso nakrájíme na
kostičky a smícháme s moukou,
žloutky a mlékem. Osolíme a při-
dáme tuhý sníh ušlehaný z bílků.
Čtvrtlitrové hrnky vytřeme 
máslem, naplníme do 3/4 směsí
a dáme do hrnce s vařící vodou
tak, aby nebyly zcela potopené.
Přiklopíme poklicí a vaříme asi
25 minut. Podáváme s dušeným
zelím a smaženou cibulkou.
Množství nám vystačí asi na 
8 hrnků. 

HHoouusskkoovvéé  kknneeddllííččkkyy

5 housek
3 vajíčka
1/4 l mléka
sůl
3 hrsti hrubé mouky
1/2 prášku do pečiva 

Housky pokrájíme na kostičky
a zalijeme mlékem, ve kterém
jsme rozšlehali vajíčka, přidáme
mouku s práškem do pečiva
a tvoříme knedlíky velikosti
střední broskve. Těsto spojíme
rychle a mouky přidáme tolik,
aby se knedlíky daly formovat.
Vaříme ve vodě, až vyplavou na
povrch (asi 6 min. podle velikosti). 

BBrraammbboorroovvéé  kknneeddllííkkyy

1/2 kg vařených brambor
60 g solamylu
3 lžíce hrubé mouky
1 vejce
sůl 

Brambory nahrubo nastrou-
háme, přidáme solamyl, mouku,
vejce a sůl, spojíme a tvoříme
koule velké jako rajská jablíčka.
Vaříme asi 7 minut. 
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SSttaarrooččeesskkýý  hhoovvěězzíí  gguulláášš  

500 g hovězí kližky
1 cibule
1 šálek rajského protlaku
3 stroužky česneku
2 lžíce sádla
200 g žampionů
pepř
sůl
kmín
feferonka
hladká mouka

Hovězí kližku nakrájíme na
kostky, které osmahneme na roz-
páleném sádle a pečeme je v ka-
strolu v troubě. Když jsou
poloměkké, přidáme jemně na-
krájenou cibuli, rozdrcený čes-
nek, pepř, kmín a rajský protlak
a vrátíme do trouby. Když je
maso takřka měkké, přidáme na-
krájené žampiony, feferonku, 
zaprášíme hladkou moukou, 
zalijeme vývarem nebo vodou
a necháme vysmahnout na tuk.
Podáváme se špekovými kned-
líky, zdobíme polovinou vaře-
ného vejce. 

BBrraammbboorroovváá  ppoolléévvkkaa  

400 g brambor
1/2 hrnku velkých krup
2 cibule
20 g sušených hub
2 bobkové listy
4 kuličky nového koření
sůl
2 lžíce mouky
1 smetana na šlehání
trochu octa
1 vejce

Do hrnce dáme 1,5 l vody, velké
kroupy, cibule rozkrájené na
tenké plátky, sušené houby,
které jsme předem namočili do
studené vody, brambory pokrá-
jené na kostičky, bobkové listy,
nové koření a sůl. Vše společně
povaříme, až jsou přísady
měkké a pak zahustíme moukou
rozkvedlanou ve smetaně. Nako-
nec dochutíme octem a vmí-
cháme rozšlehané vejce.

PPiivvnníí  gguulláášš

700 g libového vepřového masa
1 lžíce sádla
2 cibule
4 lžíce strouhaného chleba
250 ml světlého piva
sůl
drcený kmín
mletý pepř 

Maso omyjeme a nakrájíme na
větší kostky, cibuli nakrájíme na
kostičky, orestujeme na sádle,
přidáme maso a společně 
osmahneme. Osolíme, mírně
podlijeme a dusíme téměř do-
měkka. Potom šťávu necháme
vysmahnout, přidáme nastrou-
haný chléb, mírně osmažíme
a podlijeme pivem. Okořeníme
drceným kmínem a pepřem
a dodusíme úplně doměkka. 

Krájení 
zeleniny prý
uklidňuje
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KKoollááččkkyy  ss  mmaajjoollkkoouu

700 g hladké mouky
50 g droždí
2 dl vlažného mléka
100 g majolky
2 lžíce moučkového cukru
špetka soli
2 dl oleje

Náplň:
1 kg měkkého tvarohu
100 g másla
200 g cukru
1 vanilkový cukr
4 vejce
4 lžíce smetany
2 lžíce rumu
1 lžička nastrouhané citronové

kůry
1 lžíce rozinek
1 lžíce mandlí

Z vlažného mléka, droždí
a lžičky cukru připravíme kvá-
sek, který přilijeme k mouce, 
přidáme majolku, cukr, sůl, olej,
vypracujeme hladké těsto a ne-
cháme ho vykynout. 

Mezitím si připravíme náplň:
Tvaroh přidáme do másla roze-
třeného s cukrem a žloutky, při-
dáme vanilkový cukr, citronovou
kůru, rum a nakonec tuhý sníh
z bílků. 

Koláčky z rozváleného těsta vy-
krajujeme skleničkou, dnem
menší skleničky vytlačíme důlky,
které plníme tvarohovou náplní,
zdobíme rozinkami a nudlič-
kami spařených a oloupaných
mandlí. Můžeme je také plnit
makovou náplní, strouhanými 
jablky, povidly a podobně. 

KKrráálloovvsskkáá  bbáábboovvkkaa

6 žloutků
250 g cukru
200 g másla
200 g nastrouhané čokolády
na vaření
200 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
100 g lískových mletých oříšků
200 ml smetany ke šlehání

Ze žloutků, cukru a másla
utřeme pěnu, přidáme smetanu,
mouku, prášek do pečiva, čoko-
ládu a oříšky, nakonec vmí-
cháme sníh z bílků a dáme péct
ve vymazané a vysypané formě
do předehřáté trouby. 

ČČeesskkéé  bbuucchhttyy  

1 kg polohrubé mouky
6 dl vlažného mléka
2 kostky droždí
6 lžic cukru
1 lžička soli
2 žloutky
3,5 dl rozpuštěného másla
1 prášek do pečiva

Uděláme kvásek z droždí, 1 lžíce
cukru, 1 lžíce hladké mouky
a trošky vlažného mléka. Do
mísy dáme mouku, osolíme, za-
mícháme, přidáme vše ostatní
a nakonec vlijeme vykynutý kvá-
sek. Dobře propracujeme a ne-
cháme na teplém místě
vykynout. Z těsta děláme kla-
sické buchty a plníme podle
chuti mákem, povidly nebo 
tvarohem. 
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LLiissttoovvýý  zzáávviinn

Těsto: 
250 g hladké mouky
1/2 vajíčka
8 lžic mléka
50 g rozpuštěného másla
špetka soli 

Jíška: 
3/4 kostky másla
200 g hladké mouky

Náplň:
800 g jablek
4 lžíce ořechů
4 lžíce mletého máku 

s moučkovým cukrem
1 vejce na potření

Z mouky, vajíčka, mléka, rozpuš-
těného másla a soli zpracujeme
těsto, které vyválíme na velkou
placku. Tu potřeme připravenou
světlou jíškou. Jíšku spojíme
s rozválenou plackou a pak těsto
rozdělíme na čtyři díly. Každý díl
opět rozválíme na placku a na ni
dáme náplň. 
Potřeme rozšlehaným vajíčkem,
pečeme asi 35 až 40 minut. 

Těsto krásně lístkuje, je vhodné
i na kremrole.

Jíšku připravíme z rozpuštěného
másla, do které jsme vmíchali
hladkou mouku.

Náplň připravíme tak, že smí-
cháme jablka nakrájená na
plátky, nasekané ořechy a mák
s cukrem. 
Můžeme použít i jinou, třeba
pouze jablečnou, tvarohovou
nebo jinou podle vlastní 
fantazie.

VVýýbboorrnnýý  jjaabbllkkoovvýý  kkoollááčč

Těsto: 
1 Hera
1 měkký tvaroh
250 g polohrubé mouky

Náplň:
1 kg křehkých jablek
1 vanilkový cukr
1 skořicový cukr
2 lžíce rumu
50 g rozinek
1 lžíce pískového cukru
1 lžíce strouhanky

tuk na vymazání plechu
1 vejce na potření
1 vanilkový cukr na posypání

Z Hery, tvarohu a polohrubé
mouky vypracujeme výborné
těsto (bez použití cukru a vejce),
které rozdělíme na dvě části 
a dáme na hodinu do chladničky
odpočinout. 
Mezitím si nastrouháme jablka
nahrubo a namočíme rozinky
do rumu. Vyválíme jeden plát,
položíme ho na vymazaný a vy-
sypaný plech, posypeme jablky,
rozinkami, cukrem, vanilkovým
cukrem, skořicovým cukrem
a strouhankou. 
Na náplň položíme druhou vy-
válenou placku, propícháme ji
vidličkou a potřeme rozšleha-
ným vejcem.
Pečeme nejprve zprudka na
200°C asi 15 minut, poté snížíme
teplotu na 170°C a dopékáme
dalších 15 minut.
Upečený koláč posypeme vanil-
kovým cukrem.



MOje PRiORity

Děkuji vám za váš hlas, pokud mi jej dáte ve volbách do Senátu Parlamentu ČR. 
Budu vždy pečlivě naslouchat vašim radám a podnětům, neboť vy sami nejlépe víte, 
co náš kraj potřebuje.  

Děkuji

Justina Kamená

zzaajjiiššttěěnníí  pprráávvaa  nnaa  pprrááccii, aby zaměstnanci dostávali mzdu za skutečně odvedený
výkon, ne jen žebračenku 

zzaajjiiššttěěnníí  pprráávvaa  nnaa  vvzzdděělláánníí, aby bylo zajištěno bezplatné školství, aby na vzdělání 
dosáhly také děti z nízkopříjmových rodin

zzaajjiiššttěěnníí  pprráávvaa  nnaa  bbeezzppeeččnnoosstt, aby se věnovala maximální pozornost prevenci 
kriminality, protidrogové prevenci

zzaajjiiššttěěnníí  pprráávvaa  nnaa  bbeezzppllaattnnoouu  zzddrraavvoottnníí  ppééččii, aby k lékaři mohl jít každý, kdo má 
zdravotní potíže, a ne jen ten, kdo má peníze

vvýýssttaavvbbaa  ssttaarrttoovvaaccíícchh,,  ssoocciiáállnníícchh  aa mmaalloommeettrráážžnníícchh  bbyyttůů, aby mladé rodiny, ro-
diny s dětmi a senioři mohli bydlet v bytech s dostupným nájemným 

zzáákkoonnyy  zzaajjiiššťťuujjííccíí  zzddrraavvéé  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí, aby naše děti nedýchaly znečištěný
vzduch, nepily kontaminovanou vodu, nejedly zdravotně závadné potraviny

sspprraavveeddlliivvéé  ddaaňňoovvéé  zzáákkoonnyy, aby byly daně vybírány jak ze strany zaměstnanců,
tak také ze strany podnikajících osob a nebylo je možné obcházet

ooppaattřřeenníí  pprroottii  nnaaddmměěrrnnéémmuu  zzvvyyššoovváánníí  cceenn  eenneerrggiiíí, aby si lidé v zimě mohli pří-
jemně vytopit byt a nemuseli se bát, že nebudou mít čím uhradit spotřebu

zzvvýýššeenníí  ppooddppoorryy  mmaallýýmm  aa ssttřřeeddnníímm  fifirrmmáámm, aby byla zajištěna jejich ochrana
před nekalými praktikami velkých korporací a obchodních řetězců

ddooddrržžoovváánníí  LLiissttiinnyy  zzáákkllaaddnníícchh  pprráávv  aa ssvvoobboodd  vv  ppllnnéémm  rroozzssaahhuu
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

POKud S vašíM PřiSPěníM budu úSPěšná ve vOlbách, uděláM

vše PROtO, aby byly zajištěny cO nejlePší POdMínKy PRO

PlnOhOdnOtný živOt lidí. aby MOhli žít! ne jen Přežívat! 


