
ODEŠEL SBĚRATEL 
 
Po dvouletém úporném boji se zákeřnou nemocí odešel 1. 12. 2019 sběratel, kuchař – 
číšník, spisovatel kuchařek, dlouholetý člen Klubu sběratelů kuriozit, Jaroslav Vašák z 
Litoměřic. 
Když se člověku podaří spojit si koníčka s povoláním, je to určitě radost na celý život a 
přínos pro obojí – pro práci i pro hobby. Jaroslavu Vašákovi se to určitě podařilo beze 
zbytku. 
V roce 1965 ve vyučil ve Středním odborném učilišti v Klánovicích kuchařem – číšníkem. 
V roce 1986 mu ministr obchodu udělil titul Mistr kuchař. Ve slavném historickém 
hotelu Salva Guarda na Mírovém náměstí v Litoměřicích, kde působil jako kuchař, se 
setkával a vařil pro desítky slavných osobností. Sama jsem měla možnost si zde 
vychutnat jeden oběd.  
Pan Vašák za sebou zanechal 140 kuchařských knih a kalendářů. Přátelil se s Jiřím 
Wintrem-Nepraktou, který mu až do své smrti v roce 2011 publikace ilustroval. Některé 
jsou vystaveny v Muzeu gastronomie v klánovické Střední škole hotelnictví a 
gastronomie. Za nejvýpravnější považuji jednu z posledních knih vydaných v roce 2017, 
těsně před 100. letém výročí naší republiky s názvem "První republika u stolu: Na čem 
si pochutnávaly celebrity a co se jedlo v běžných domácnostech". 
Sběratelství se věnoval od roku 1968. Sbírka oceněná v KSK diplomem "Pozoruhodná 
sbírka " obsahuje jídelní lístky, kalendáře s gastronomickou tematikou, gastronomické 
slovníčky, historii gastronomie, anekdoty, citáty a přísloví o jídle, a např. 3600 receptů 
z 86 zemí na úpravu kuřat. O sbírku projevila zájem Guinessova kniha rekordů, Český 
rozhlas, ČT i TV NOVA. 
Sbírka byla i mnohokrát vystavována v mnoha městech po České republice. 
Jaroslav Vašák byl rád, když si lidé mohou sbírku, nebo její části prohlédnout. A protože 
papírové ubrousky jsou vlastně také součástí stolování a stravování, dali jsme 
několikrát moji sbírku ubrousků z restaurací a hotelů dohromady a   výstavy dělali 
společně. 
V roce 2000 proběhla první naše společná výstava s názvem „Gastronomie ve sbírkách“ 
v Okresním vlastivědném muzeu v Litoměřicích. O rok později jsme měli dvě velmi 
úspěšné velikonoční výstavy v Regionálním muzeu K.A. Polánka v Žatci, „Velikonoční 
gastronomické zajímavosti" a hned nato v Jezuitském areálu Okresního muzea v 
Chomutově „Hody, hody, doprovody". 
V Oblastním muzeu Praha východ v Brandýse n.L. jsem zprostředkovala panu Vašákovi 
samostatnou výstavu a seznámila návštěvníky s jeho zájmy na vernisáži. 
Naše poslední výstava proběhla v Malém máslovickém muzeu másla v Máslovicích v 
roce 2013. 
Všechny výstavy byly hojně komentovány v regionálním tisku všech měst.  
Jaroslav Vašák po sobě zanechal velkou stopu a z mysli sběratelů, milovníků dobrého 
jídla, mistrů kuchařů, určitě nezmizí a bude ze sběratelského nebe stále sledovat naši 
gastronomii. 
      Mgr. Alena Šedová, Klub sběratelů kuriozit 
 



 
 
Ukázka jedné z pozvánek na společnou výstavu. 


