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0. den - pøíjezd

Máme štìstí. Trefujeme se napoprvé a pøijíždíme 
rovnou k ubytovnì, kde se dìlíme a hotelová èást výpravy 
pokraèuje dál po svých. Není to ovšem žádné hrdinství, 
nebo� do hotelu Gellert je to jen asi 300 m. Ne všichni ale 
mìli takové štìstí a absolvovali tak neplánovanou 
vyhlídkovou jízdu podél Dunaje, kterému tady pro zmìnu 
øíkají Duna, anglicky Danube a poøád je to stejná voda. 
Pak se v tom vyznejte!

Po ubytování vyrážíme do mìsta hledajíce 
levnou restauraci, kde bychom mohli spláchnout prach a 
zvlažit hrdlo vyschlé bìhem cesty.

1. den - registrace

Nevím jak jinde, ale v Gellertu se spalo dobøe. 
Snídanì probìhla vícekolovì, protože k dispozici byl 
takový výbìr, že èlovìk nevìdìl co a s èím konzumovat 
døív. Po snídani vyrážíme zaregistrovat se, aby na nás 
nezapomnìli… Univerzita, kde se vše podstatné 
odehrávalo, je kousek od hotelu. Staèí pøejít dvì cesty a 
jsme tam. V areálu je to, zdá se trochu horší, ale 
organizátoøi jsou si vìdomi spletitosti areálu, takže brzy 
nalézáme smìrovou tabulku „Registrace“ a poté nìkolik 
dalších, které nás spolehlivì pøivedou na opaèný konec 
hlavní budovy.

SLOVO ÚVODEM
Vážené kolegynì a kolegové,

toto èíslo Bulletinu má v podtextu uvedeno “mimoøádné 
vydání”. V èem spoèívá jeho mimoøádnost ?

Jednak vychází mimo svou pravidelnou dobu 
(konec záøí), a to z dùvodu možnosti, nabídnout ho 
úèastníkùm XIV. konference SDMG, konané tentokrát v 
Ostravì, v rámci 100-letého výroèí založení “Stolice 
geodézie a dùlního mìøictví”. 

Dále se Bulletin mìl lišit i svým obsahem - 
vìnujícím se historii “Stolice geodézie  a dùlního mìøictví”. 
Po zralém uvážení jsme se ale rozhodli, že vzhledem k 
obsáhlému sborníku a pøednáškám na toto téma, došlo by 
ke zbyteènému zdvojení informací - a je tedy obsah tohoto 
èísla nakonec klasický. 

Abychom se však pøece jen èásteènì vìnovali 
historii a ukázali tak tìm, kteøí nejsou pravidelnými 
odbìrateli Bulletinu nìco z èinnosti SDMG v minulosti (ne 
sice tak dlouhé, jak je to v pøípadì výše uvedené “Stolice”), 
vìnovali jsme jednu stranu “vzpomínkové fotogalerii” 
nìkterých úspìšných akcí našeho spoleèenství.

Obsáhlý pohled do historie naší Spoleènosti 
dùlních mìøièù pak bude prezentován na pøíštím Sjezdu 
SDMG vydáním pøipravovaného DVD o èinnosti a akcích 
Spoleènosti.

Tak tolik k vydání tohoto èísla Bulletinu.
A co zbývá na závìr ? 
Popøát Vám všem, kteøí se konference úèastníte, 

její pøíjemné prožití, mnoho úèelných setkání a pobavení.

A pro ty, kteøí jsou profesními pracovníky v oblasti 
geodézie, geologie a dùlního mìøictví a nejsou dosud èleny 
SDMG - pøijïte mezi nás i pøíštì a staòte se našimi èleny.

Vše potøebné k takovému kroku naleznete v tomto 
èísle ( ale i v ostatních - pravidelných vydáních).

Redakèní rada bulletinu SDMG
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Ve vstupní hale mezitím probíhá skromná 
prezentace firem Leica, DMT, Trimble a Autodesk a také 
prezentace Jihoafrické republiky, coby poøadatele 
pøíštího kongresu. Kromì 3D laser skeneru od DMT je tak 
asi nejzajímavìjším bodem dopoledne „coffee break“.

Po obìdì probíhají zasedání prezídia a komisí, 
takže obyèejní smrtelníci mají volno a tak je èas zdolat 
blízkou pevnost, resp. kopec, na kterém stojí, kochat se 
výhledem a pøipravit se na veèerní vyjížïku na lodi.

Registrace je rozdìlena podle státù k nìkolika 
stolùm, takže než se stihneme rozhlédnout, odcházíme 
oznaèeni visaèkou kolem krku a obtìžkáni kryglem a 
taškou s témìø tøíkilogramovým sborníkem a propa-
gaèními materiály.

Následuje vyhlídková jízda (asi 1,5 h) autobusem 
po Budapešti. Prùvodce sice slibuje, že bude mluvit 
pomalu a srozumitelnì, ale s postupujícím èasem pøechází 
na normální tempo, takže nìkteøí pøestáváme stíhat. Oèi 
naštìstí slouží dobøe, takže se alespoò kocháme výhledem 
z autobusu.

Zlatý høeb 1. dne je recepce v Palace Danube. Dr. 
Kálmán Barátosi (prezident ISM) uèinil zadost oficialitám, 
provedl neoficiální zahájení a jménem organizátorù 
pøivítal úèastníky kongresu.

Recepce sice nepøedèila oèekávání, ale rozhodnì 
nebyla špatná.

Procházka veèerním mìstem zpìt na hotel je 
hezkou teèkou za 1. dnem.

2. den – zahájení

Ráno probíhá stejnì jako pøedešlého dne a 
koneckoncù i dny následující, takže je zbyteèné to znovu 
popisovat. Dr. Kálmán Barátosi provádí oficiální zahájení 
a následují projevy zástupcù sponzorù
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Obr.  V areálu univerzity

 

Obr. 2  Neoficiální zahájení

 

Obr.3  Dr. Kálmán Barátosi pøi zahajovací øeèi

 

Obr. 4  Pøidružená prezentace firem

 

Obr. 5  „Kopec…“
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Zpìt na hotel jedeme tramvají, protože veèerní 
procházka nemusí být dennì.

3. den - jednání
Pøednášky jsou rozdìleny do tøí sekcí. Zkoušíme 

jednu a hned šok. Nìjaký Ukrajinec - zøejmì mu neøekli, 
že to není na èas - drmolí svùj pøíspìvek tak rychle, že 
vìtšina, nás nevyjímaje, jen nechápavì hledí a odkládá 
sluchátka s pøekladem, protože sebelepší pøekladatel 
prostì nemohl stíhat. Naštìstí šlo o exces a další program 
už probíhá normálnì. Odpoledne vyrážíme podpoøit èeské 
pøednášky, resp. jejich autory.

Pøed tím je ještì pro zájemce pøipravena prohlídka 
katedry mìøictví na tamní univerzitì. Po krátké prezentaci 
katedry a jejích aktivit se jdeme podívat do uèebny a také do 
„øídící místnosti“ permanentní stanice GPS. 

Na lodi hraje cimbálovka, atmosféra je pøíjemná, 
støídáme obèerstvení a vyhlídku z paluby na okolí Dunaje

BULLETIN SDMG Strana 3

 

 

Obr. 6  Výhled nalevo…

Obr. 7  … a napravo

 

 

Obr. 8  V mìøické laboratoøi (uèebnì)

Obr. 9  Na lodi

 

Obr. 10  Univerzita, kde se jednalo, z paluby lodi

 

 

Obr. 11 Ing. Vrubel s pøíspìvkem o sledování rypadla 
technologií GPS

Obr. 12  Doc. Hanzl s pøíspìvkem o pohybech 
skalních blokù v Moravském krasu



BULLETIN SDMGStrana 4

pro domorodce významné, ale pro nás vcelku 
nezajímavé, se pøesouváme do sklípku na ochutnávku 
vína. Aby to nebylo pøíliš fádní a idylka byla trochu 
narušena, vystupujeme z autobusu právì v dobì, kdy se 
mrak nad námi rozhodl, že se vyprší najednou, a� to má z 
krku. Kdo nemá deštník, má smùlu (ta pøed deštìm 
neochrání…). Ve sklípku je pøíjemnì, zkoušíme 6 nebo 
7 vín, pøièemž pøed každým pøedchází výklad o pùvodu 
a zpùsobu pøípravy.

Èíòani a Rusové pak nakupují skoro ve velkém 
a spoleènì se pak, už za tmy, vracíme do BudapeštiDen 
uzavíráme vlastním kulturním programem v nedalekém 
baru, kde kromì „Plznì“ dostáváme základní lekce 
maïarštiny a na oplátku dáváme zase lekce èeštiny. Inu, 
podaøený den.

5. den – závìr
Dopoledne ještì probíhá poslední blok 

pøednášek a po pøestávce pak oficiální zakonèení. Po 
nezbytných proslovech prezidenta a nìkterých dalších 
dochází k pøedání praporu spoleènosti, øetìzu a razítka 
novému prezidentovi, kterým byl zvolen Michael G 
Livingstone-Blevins.

Ten samozøejmì musel také pronést svoji øeè. 
Následuje pøedání dárkù obìma prezidentùm s 
podìkováním bývalému a pøáním úspìšného pùsobení 
novému a státní hymna ukonèuje oficiální èást 
kongresu.

Závìreèný veèer probíhá opìt v Palace 
Danube. Kulturní program zajiš�uje cimbálovka (8 + 1 
housle, cimbál, basa a klarinet) a 4 taneèní páry. Tìžko 
se to popisuje. Kdo nevidìl, neocení, ale je to 1,5 hodiny 
špièkového výkonu.

Po prohlídce tamního chrámu a lycea, které je Veèerní program je zajištìn pro zmìnu v hotelu 
Mercure Buda, a� poznáme taky nìco jiného. 

4. den - výlet

Nasedáme do autobusu a v oèekávání 
vyrážíme. Vymotat se z Budapešti, to je zábava na více 
než tøiètvrtì hodiny. Po dálnici už to odsýpá rychleji. 
Jedeme do Visonty – povrchová tìžba lignitu – a pøilehlé 
elektrárny Mátrai erõmû. Po pøednášce pana øeditele a 
pøedstavení elektrárny a tøech okolních lomù 
dodávajících lignit se jedeme na jeden z nich podívat a 
pak rychle zpátky na obìd, za který by se nemusel stydìt 
ani nìkolikahvìzdièkový hotel. Když už bylo všeho tak 
akorát, pokraèujeme dále do Egeru.

 

Obr. 14  Chrám v Egeru

Obr. 13  Návštìva lomu ve Visontì (s elektrárnou v pozadí)

 

Obr. 15  Ochutnávka ve sklípku

 

Obr. 16  Povìøení nového prezidenta ISM (vlevo)



 

Bohatá veèeøe dìlá pìknou teèku za tím naším 
kongresem...

6. den - odjezd

Už nic zásadního se nedìje. Po snídani ještì 
rychle utratit poslední drobné, sbalit se a hurá domù…

Dobøe bylo, tak za tøi roky nashledanou v Sun 
City v JAR.

         Napsal
           Ing. Miroslav Novosad

(Zemìmìøické komoøe)

Komora geodetù a kartografù (KGK) vznikla po 

roce 1989 jako zájmové sdružení obèanù s hlavním cílem 

pøipravit ve spolupráci s tehdejším Èeským úøadem 

geodetickým a kartografickým (ÈÚGK) nový zákon o 

geodesii a kartografii, který by umožnil vznik této komory 

na základì zákona tak, jak v souèasné dobì existují ostatní 

profesní komory (notáøù, stavaøù, advokátù, lékaøù ...). 

O KOMOØE GEODETÙ A 
KARTOGRAFÙ
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Tento návrh se však nedostal ani do vlády a další 
pokus o vznik komory ze zákona formou poslaneckého 
návrhu zákona o Zemìmìøické komoøe neprošel o 13 
hlasù do 2. ètení v poslanecké snìmovnì parlamentu. V 
souèasné dobì tedy komora existuje na základì zákona o 
sdružování obèanù a vyvíjí èinnost podle tìchto možností. 
Tìchto možností rozhodnì málo není - vždy� žijeme v 
demokratické spoleènosti, avšak jsou geodety málo 
využívány. Na pøíklad jenom asi každý desátý úøednì 
oprávnìný zemìmìøický inženýr je èlenem KGK. Více o 
struktuøe KGK, jejích orgánech, èlenech atd. lze najít na 
www.kgk.cz.

V posledních nìkolika letech se èinnost KGK 
soustøedila zejména na legislativu našeho oboru, na 
postavení geodeta mezi ostatními - zejména pøíbuznými - 
profesemi a na otázky kvality výkonu zemìmìøických 
èinností.

Již od zaèátku letošního roku platí nový Stavební 
zákon, v jehož pùvodním návrhu, jak byl pøedložen do 
meziresortního pøipomínkového øízení se slovo „geodet“ 
vùbec nevyskytovalo. Pøedstavenstvo komory vyvinulo 
velké úsilí a vytrvalým jednáním s poslanci, 
Ministerstvem pro místní rozvoj a za vydatné pomoci 
Èeského úøadu zemìmìøického a katastrálního (ÈÚZK) 
se podaøilo do zákona i do provádìcích vyhlášek 
zapracovat potøebná ustanovení, která dávají geodetùm 
potøebné legislativní nástroje k výkonu jejich èinností pøi 
vytyèování a zamìøování staveb a v územním plánování. 
Do tohoto zákona se dostal rovnìž termín „technická 
mapa“, jehož definici a obsah øeší v souèasné dobì 
dokonèovaná novela Zemìmìøického zákona. Je tøeba 
ocenit zejména pøístup ÈÚZK k øešení tìchto otázek, 
nebo� bez pomoci jeho legislativcù a podání zásadních 
pøipomínek pøedsedy ÈÚZK by se tato vìc patrnì 
pouhým lobováním našich èlenù (i když i to bylo velmi 
významné !) v poslanecké snìmovnì nepodaøila.

KGK také velmi vnímá, že èeská veøejnost má 
velmi malé, nebo žádné povìdomí o èinnosti geodetù a 
proto KGK vítá každou možnost prezentovat na 
veøejnosti naše povolání a výsledky prací našich 
odborníkù. KGK pøivítala myšlenku poøádání veletrhu 
geodesie a kartografie GEOS, jehož 1. roèník se 
uskuteènil v roce 2006. Na tomto veletrhu jsou 
vyhlašovány výsledky soutìže, jejímž hlavním 
poøadatelem je KGK, „Technické dílo roku“ z oboru 
geodesie a kartografie a také je pøedávána cena KGK za 
pøínos k rozvoji soukromého podnikání v geodesii a 
kartografii v ÈR. Letošní GEOS 2008 bude již tøetí a bude 
se konat ve dnech 27.2.2008 až 1.3.2008 ve výstavním 
areálu v Praze - Letòanech. Souèasnì s tímto  veletrhem 
bude ve dnech 27.2.2008 a 28.2.2008 uspoøádána 
konference GEOS 2008, jejíž první den bude jako národní 
a druhý den jako mezinárodní.

KGK poøádá každoroènì odbornou, spole-
èenskou a sportovní akci „Setkání geodetù“, jehož již 
tradièním  místem  konání  se  stal  hotel  Skalský  dvùr na 

 

 

Obr. 17 Závìreèný program - cimbálovka

Obr. 18 Závìreèný program – taneèní vystoupení

INFORMACE



Èeskomoravské vysoèinì. Cílem tohoto setkání je snaha o 

rozšíøení  dobrých  vztahù  již  existujících i navázání 

nových dobrých vztahù mezi geodety pracujícími ve státní 

správì, ve školství a v soukromém sektoru. Cílem je 

dosažení spolupráce tìchto složek vedoucí k pozitivní 

prezentaci našeho oboru na veøejnosti a ke zvýšení prestiže 

povolání geodet. Na setkání jsou prezentovány velmi 

zajímavé odborné pøednášky, moderovaná diskuse na dané 

aktuální téma za pøítomnosti pøedsedy nebo 

místopøedsedy ÈÚZK a øada sportovních soutìží od 

orientaèního závodu pøes turnaje v tenisu i stolním tenisu, 

kuleèníku, bowlingu a šachù až po Memoriál Prof. Bohma 

v mariáši.

Na mezinárodním poli je KGK ve spolupráci s 

Èeským úøadem zemìmìøickým a katastrálním a s 

Èeským svazem geodetù a kartografù pøedstavitelem 

èeských geodetù v CLGE, což je zkratka francouzského 

názvu „Comité de Liaison des Geometres Europeens“, 

který v èeštinì pøekládáme jako „Rada evropských 

geodetù“.  Tato rada byla založena v roce 1972 a Èeská 

republika se stala v roce 1999 pøidruženým èlenem a s 

èlenstvím Èeské republiky v Evropské unii se stala èlenem 

øádným. Nejvyšším orgánem CLGE je General Assembly 

(Valné shromáždìní), které se koná dvakrát do roka, vždy v 

jedné z èlenských zemí. Více viz www.clge.eu. Tyto 

stránky spravuje VÚGTK. V Praze se konalo Valné 

shromáždìní na podzim roku 2000 a poslední zasedání 

bylo letos v øíjnu v Lucembursku. Další bude 29.2. a 

1.3.2008 v Praze. Jeho hlavním poøadatelem bude stejnì 

jako v roce 2000 KGK. Termín Valného shromáždìní byl 

zámìrnì vybrán na dobu konání veletrhu GEOS 2008 a 

konference GEOS 2008, aby se zahranièní delegáti a hosté 

tohoto shromáždìní mohli zúèastnit konference GEOS 

2008 a navštívit veletrh GEOS 2008.

Èinnost CLGE se mimo jiné soustøeïuje též na 

zvýšení prestiže geodetù v rámci EU. V naší zemi bohužel 

není geodet zdaleka natolik prestižní povolání, jako je 

tomu ve vìtšinì evropských zemí. Je proto logické, že pro 

èeské geodety je tato èinnost neobyèejnì významná. 

CLGE v souèasné dobì rozšíøil možnosti presentace 

CLGE v Bruselu, sídle ústøedních evropských orgánù, 

vytvoøením svého stálého zastoupení. Ve spolupráci s 

belgickými geodety (Union Belge des Geometres Experts) 

se podaøilo zajistit pro tento úèel v Bruselu dùm se svým 

stálým sekretariátem a tím vytvoøit potøebné zázemí pro 

zvýšení úèinnosti lobingu za uznání a ocenìní významu 

geodetù v rámci evropské spoleènosti. Tuto možnost 

mohou využívat i všechny èlenské zemì CLGE.

Velmi dùležitá je též aktivita KGK vedoucí k 

vzájemnému uznávání kvalifikace úøednì oprávnìných 

zemìmìøièù v Evropì. V øíjnu roku 2004 uzavøeli na toto 

téma èlenové evropské profesní organizace „Geometer 

Europas“ (Francie, Belgie, Lucembursko, Dánsko, 

Švýcarsko,  Nìmecko a Rakousko) tzv. „Mnohostrannou 

dohodu“. V tìchto zemích patøí povolání geodet k 

povoláním velmi prestižním a lukrativním, jakým se u nás 

tìší napø. povolání notáøù èi advokátù. K této dohodì 

postupnì pøistupují i ostatní evropské zemì.. Tato dohoda 

podporuje pohyb kvalifikovaných geodetù v EU a 

souèasnì též stanoví požadavky na jejich kvalifikaci. 

Vzhledem k tomu, že naši úøednì oprávnìní zemìmìøiètí 

inženýøi splòují a v nìkterých pøípadech též pøevyšují 

dohodou požadované kvalifikaèní pøedpoklady, plánuje 

Èeská republika pøipojit svùj podpis k této dohodì v 

listopadu letošního roku.

KGK  spolupracuje s vysokými školami oboru v 

Plzni (ZÈU), v Praze (ÈVUT) v Brnì (VUT) a v Ostravì 

(VŠB TU). Na pøíklad s ÈVUT v souèasné dobì plánuje 

vypisování diplomových prací, které by byly více 

orientovány na praktické èinnosti s cílem dosáhnout lepší 

vzájemné vazby mezi školou a praxí.

Velmi úzkou spolupráci má KGK rovnìž s 

Èeským svazem geodetù a kartografù (ÈSGK) a Èeskou 

asociací pro geoinformace (CAGI), s nimiž sdílí spoleèný 

sekretariát v budovì ÈSVTS na Novotného lávce v Praze 

1. Všechny tyto tøi organizace jsou èleny ÈSVTS a v 

souèasné dobì spolupracují na pøípravách vzniku 

nezávislého, profesního, nevládního a mimoresortního 

sdružení, které by zajiš�ovalo v oblasti geografických 

informací systém ovìøování kvality  produktù a služeb  

jakož i systém celoživotního vzdìlávání.

KGK i SDMG mají k sobì též velmi blízko, nebo� 

vzdìlání, které jejich èlenové absolvovali a které je v 

mnoha praktických pøíkladech shodné, jakož i fakt, že 

nìkteøí geodeti jsou èleny SDMG a nìkteøí dùlní mìøièi 

jsou èleny KGK ke spolupráci pøímo vybízí. KGK by 

velmi pøivítala úèast èlenù SDMG na Setkání geodetù 

2008, kde by mohly býti položeny základy k trvalejší 

spolupráci, kterou je možno - zejména v budoucnu - 

spatøovat v pøípravách na katastr ve 3D, kterému bude na 

Setkání geodetù 2008 vìnována èást odborného programu.

         V Praze dne 25.10.2007

         Zpracoval : Ing. Jan Fafejta

         èlen Rady SDMG
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VIII. konference SDMG - listopad 2001 (Šerlišský Mlýn)

X. konference SDMG - øíjen 2003 (Šiklùv Mlýn)

XI. konference SDMG - øíjen 2004 (Velké Karlovice)

Semináø závodních dolù a lomù - èerven 2005 (Skalský Dvùr)



4. srpna - Ing. Svìtlana VOJTÍŠKOVÁ, Most

21. záøí - Ing. Martin PROCHÁZKA, Sokolov
26. záøí - Ing. Jiøí BLÁHA - Most

14. záøí - Ludevít MORAVEC, Ostrava

14. èervence - František JANDA, Most
7. záøí - Ing. Jan RATIBORSKÝ, Praha

pro 4 osoby

Materiál :
1 kostka masového bujónu KNORR (MAGGI, MASOX), 10 
dkg domácího uzeného masa (plátky šunky), 2 ks brambor 
støední velikosti, 8 stroužkù èesneku, 4 celá vejce, 2 - 3 
starší rohlíky (chleba), omastek (olej, pokrmový tuk) na 
osmažení housky nebo chleba, sùl, špetka mletého pepoe,  
majoránka, VEGETA na dochucení

Postup :
Do 1,5 litru vody nasypeme na jemná koleèka 

nakrájené (možno nakrouhat na struhadle) brambory, 
pøidáme kostku masoxu a uvedeme do varu. Do vaøícího 
vývaru pøidáme nasekané uzené maso a necháme prohøát. 
Na závìr dokoøeníme pepøem a majoránkou. Sùl, pøíp. 

Valašská  “èesnekaèka”

VEGETU pøidáme - s ohledem na použitý MASOX - až  v 
závìru - pøi dochucování.

Mezitím utøeme 8 stroužkù èesneku se solí (pøíp. 
s VEGETOU) a rozdìlíme na 4 stejné porce.

Na pánvi - nejlépe s teflonovým povrchem - 
rozehøejeme omastek, na kterém osmahneme do zlatova 
na malé kostièky nakrájené peèivo nebo chleba. 
Osmažené peèivo necháme okapat z omastku na sítku 
nebo savém papíru.

Pøed podáváním do talíøe vyklopíme celé vajíèko 
a nasypeme pomìrnou èást osmaženého peèiva nebo 
chleba. Pøidáme pøíslušný díl utøeného èesneku. Takto 
pøipravený talíø (pøíp. misku) zalijeme pøipraveným 
vaøícím vývarem a ještì "kouøící” èesnekaèku podáváme.

Tato polévka je velmi vhodný “nápravný lék”, 
zejména po honosné silvestrovské noci.

Domácí èeské tvarohové buchty
pøibližnì 50 ks buchet

Materiál :

Tìsto :

0,5 kg hladké mouky, 20 g droždí, 7 dkg mletého cukru,                
2 dl + 2 polévkové lžíce vlažného mléka, 1 celé vejce, 6 
dkg tuku, (RAMA, máslo) + 2 polévkové lžíce 
rozpuštìného tuku na vymazání pekáèe a mazání buchet, 
vanilkový cukr + cukr na posypání buchet, sùl

Náplò :

250 g mìkkého tvarohu, 1 žloutek, 7 dkg mletého cukru, 
1/2 balíèku vanilkového cukru, 1 polévková lžíce rozinek, 
1 polévková lžíce nadrobno nasekaných vlašských 
oøechù

Postup :
Droždí smícháme s polévkovou lžicí mouky, 

mletého cukru a dvìma polévkovými lžicemi vlažného 
mléka a necháme kvásek vykynout.

Z mouky, kvásku, cukru, mléka, vejce, soli, 
vanilkového cukru a 6 dkg tuku vypracujeme tìsto, které 
po øádném vypracování (nesmí se lepit na mísu a vaøeèku 
- vhodnìjší mísit v kuchyòském robotu nebo hnìtaèi 
tìsta)posypeme moukou, pøikryjeme utìrkou a  uložíme 
asi na 1 až 1a 1/2 hodiny do teplého místa k vykynutí.

Vykynuté tisto porcujeme polévkovou lžicí na 
cca 50 bochánkù, které plníme tvarohovou náplní, 
uzavøeme a ukládáme do vymazaného pekáèku, pøitom 
každou buchtu promazáváme mezi sebou, aby se pøi 
peèení neslepily. Po uložení všech buchet pomažeme 
jejich povrch tukem a necháme cca 1/2 hodiny vykynout 
na teplém místì. Poté vložíme pekáèek do vyhøáté trouby 
(na dno trouby u plynových sporákù postavíme nádobu s 
vodou, aby se buchty pøi peèení nevysušovaly) a zvolna 
peèeme do èervena. Necháme je trochu prochladnout, 
potom je vyklopíme a posypeme cukrem.

         Pøejeme dobrou chu� !

BULLETIN SDMGStrana 8

Vydal : Spoleènost dùlních mìøièù a geologù, VŠB TU Ostrava, HGF, IGDM 544, Tø. 17. listopadu, 708 33 Ostrava - Poruba
TEL , FAX 596 91 8589, E-mail : , INTERNET : ; 

Redakèní rada :  Ing. Martin VRUBEL,Ph.D., Ing. Dana SLÁDKOVÁ, Ph.D., Ing. Vladislav FILIPEC, CSc. 
Redakce a grafická úprava : Ing. Vladislav FILIPEC, CSc.

Uzávìrka listu : 31. øíjna 2007
Toto èíslo vyšlo dne : 15. listopadu  2007 v nákladu 150 ks
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35 let

Jménem redakce a všech dulních mericu 

a geologu oslavencùm a jejich rodinám 

prejeme mnoho zdraví a úspechu 

do dalších let !

40 let

SPOLEÈENSKÉ OKÉNKO

CO SI DNES UVAØÍME ..?

60 let

55 let
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