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Milé čtenářky, milí čtenáři,
někdy je těžké udržet si v sou-
časné situaci, kdy se ze všech
stran valí nepříjemné zprávy
a nikdo nevíme nic jistě, po-
zitivní stav mysli. Ale urči tě
se o to může me aspoň snažit
a my v redakci se vám s tím
pokusíme pomoct. Jitka Ka-
čánová si povídala s básní-
kem Jiřím Žáčkem, jehož
verše si všichni pamatujeme
z dětských knížek i slabikáře.
Mož ná doma nějakou jeho
knížku máte a můžete si jeho

verše připomenout při čtení s dětmi, které už zase ráno
rozkládají sešity na jídelním stole místo na školní lavici.
A až dočtete, vyrazte ven – třeba na procházku do parku
Grébovka, jehož zákoutí poodhaluje Anička Řehořová.
V Grébovce vás cesta povede do kopce i z kopce. Pokud
byste ale pohybu neměli dost, podívejte se o pár stránek
dál. Sporťák Adam Kolář nazul kecky a poradí vám, kam
si i v době zavřených fitcenter můžete jít zaběhat nebo kde
si zasportujete pod širým nebem. Vyzkoušejte jeho tipy,
příjemně si tak protáhnete tělo. A příště se snad už sejdeme
v lepších časech!

Marcela Nejedlá  
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Rodinné byty chytře... 
 
Nová „Nuselská“ je rezidenční komplex se soukromým vnitroblokem, 
který roste na území bývalého areálu Nuselských mlékáren.

Dokončení: Konec roku 2020 

www.nova-nuselska.cz

PRODÁNO PŘES 80 % BYTŮ
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Děti
zůstávají doma

Jak zabavit děti, které mají zrušené
všechny kroužky a nechodí do
školy? V druhé městské části je

spousta parků, vyrazte tam! Na cestič-
kách můžete pořádat závody, až vás ne-
bude bavit běh, zkuste závody inspiro-
vané chůzí kachen nebo skoky žab.
Nasbírejte kaštany a doma z nich vy-
tvořte figurky zvířat. Děti zabaví i se-
stavování papírového draka, na inter-
netu najdete spoustu návodů. A když
už budete na internetu, podívejte se,
kde jsou různá místa na grilování – po
pouštění draka si s dětmi stylově v du-
chu tradic třeba upečte brambory, nebo
podle nových tradic opečte marshmal-
lows.

Na bohoslužby
jen 10 účastníků

Kostel svaté Ludmily na náměstí
Míru v důsledku protiepide mio -
logických opatření omezuje po-

čet návštěvníků bohoslužeb na deset
osob, a prosí proto věřící, aby ve chvíli,
kdy uvidí, že účastníků už je deset, ne-
chodili dál. Také svatou hostii přijímají
věřící na ruku. Vzhledem k těmto ome-
zením se připojuje jedna mše ve všední
den navíc, v 18 hodin. Pro soukromou
modlitbu je kostel otevřen každý den
od 11 hodin do 16.30.

Covid-19 škrtá
v kalendáři akcí

V důsledku nouzového stavu vy-
hlášeného vládou ČR radnice MČ
Praha 2 zrušila nebo přeložila

kulturní akce, které se měly v uvede-
ném období konat. „Zdraví a bezpeč-
nost našich občanů je pro nás prioritou.
Zároveň si však uvědomujeme, jak je
důležitý pohyb na čerstvém vzduchu
a zachování sociálních kontaktů, zvlášť
v seniorském věku. Snažíme se proto
v rámci našich klubů Dvojka pro senio -
ry a Dvojka pro přátele kultury zacho-
vat alespoň plánované procházky a ko-
mentované vycházky,“ říká k situaci
starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Na Karlově náměstí bude dva roky
umístěno velké logo Bílého kruhu
bezpečí, organizace pro pomoc obě-

tem kriminality, která v příštím roce oslaví
třicet let své existence. Ve spolupráci
s městskou částí Praha 2 bude tato nestátní
or ganizace zvyšovat informovanost veřej-
nosti o obětech trestných činů, jejich po -
třebách, právech, postavení v trestním říze -
ní a o mož nostech pomoci. „Jsme rádi, že
vel ká pozornost bude věnována také pre -
ven ci kriminality a občanům Prahy 2

i všem, kteří zde pracují. Logo v parku ne-
bude pouze místem pasivní reklamy, ale
v okolí se budou konat akce pro širokou ve-
řejnost,“ říká prezident ka Bílého kruhu
bezpečí Petra Vitoušová. Konkrétní aktivity
pro veřejnost budou nabízeny na stránkách
Bí lého kru hu bezpečí www.bkb.cz a měst-
ské části. Projekt bude spolupracovat také
s knihovnami, školami, nemocnice mi, Po-
licií ČR, Městskou policií, kluby pro seniory,
centry pro matky s dět mi, nestátními a dal-
šími organizacemi na území Pra hy 2. 

Praha 2
městská část vlídná k obětem

Věcný dar
pro strážníky městské policie

Vpondělí 5. října předala Praha 2 Ob-
vodnímu ředitelství městské policie
Praha 2 figurínu dospělé ho člověka

a figurínu dítěte pro nácvik resuscitace.
Obě figuríny Little Anne QCPR doplňuje
projektor s ovladačem umožňující moderní
výuku zásad první pomoci s využitím mo-
derní technologie. Díky aplikaci mohou uži-

vatelé na tabletu nebo chytrém telefonu
zjistit, zda v resuscitaci postupují správně.
Včetně příslušenství jde o dar v celkové
hod notě 47 843 korun. Praha 2 si váží úsi -
lí, které strážníci vyvíjejí při zajišťování ve-
řejného pořádku a bezpečnosti i v rámci
prevence kriminality a šíření osvě ty na úse -
ku zdravotnictví a požární ochra ny. 

Vinohradská knihovna
zůstává otevřená

Oblíbená knihovna v krásných prosto-
rách mezi dvěma rozsáhlými parky
na Vinohradské třídě musela bohu-

žel za stávající situace zrušit všechny akce
pro veřejnost a uzavřít studovnu. Výpůjční

část ale zatím zůstává za zpřísněných hy-
gienických podmínek v provozu, jen náv-
štěvníky prosí o důsledné dodržování zá -
sad tří R – roušky, dezinfekce rukou,
ro zestu py.

Nové odběrové místo
je v Nemocnici Na Františku

Od pondělí 12. října začne v areálu
Ne mocnice Na Františku fungovat
odběrové místo k provádění testů na

koronavirus. Otevřené bude každý pra-
covní den od 7 do 15 hodin a jeho kapacita
se má pohybovat kolem 100 odběrů denně.
Otestovat se v něm mohou po předchozím
objednání jak lidé se žádankou, tak bez ní.

Samoplátci za vyšetření zaplatí 1850 Kč.
Každý, kdo bude chtít na test přijít – ať už
má žádanku, nebo ne – se nejprve musí re-
gistrovat přes on-line formulář, který na-
lezne na webových stránkách Nemocnice
Na Františku. O výsledku testu budou
klien ti informováni do 48 hodin od prove-
dení odběru SMS zprávou či e-mailem. 
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veřejný prostor

INZERCE V2-1006

20% SLEVA
z celkového účtu*

* Nabídka se nevztahuje na polední menu

Westfield chodov Roztylská 2321/19, Praha 4

20% SLEVA
z celkového účtu*

Najdete nás l Palackého 740/1, Praha 1

* Nabídka se nevztahuje na polední menu

cafe.graff Café Graff
momento_cafe_praha Momento Café

Praha 2 postupně revitali-
zuje jeden z nejkrásněj-
ších a nejstarších praž-

ských parků, Riegrovy sady.
Roz kládají se na ploše téměř
jede nácti hek tarů mezi ulice -
mi Polská, Chopinova, Vozová
a Ital ská. V par ku se nacházejí
roz sáhlé travnaté plochy, něko-
lik dětských hřišť, kavárny a re-
staurace, sportovní stadion TJ

Bohemians a sportoviště TJ So-
kola Vinohrady. V severní části
směrem k Žižkovu na Riegrovy
sa dy navazuje půvabná zahra -
da a oddechový a sportovní
park Rajská zahrada.

Úspěch projektu
Studii revitalizace po eta-

pách si nechala před deseti lety
zpracovat Městská část Praha 2

Dobrá zpráva:
Úspěch dílčího projektu
revitalizace Riegrových sadů

Postup revitalizace:
■V letech 2000–2001 proběhla rekonstrukce pěší promenády
a zkratkových cest.
■ V roce 2008 bylo celkově zrekonstruováno dětské hřiště se
zázemím.
■V letech 2010–2011 se revitalizovala jižní stráň nad Polskou
ulicí a rekonstruovala se opěrná zeď.
■ V roce 2012 vznikl před sokolovnou pomník „150 let So-
kola“. 
■ V roce 2017 proběhla rekonstrukce Vozové brány.
■ V letech 2018–2019 byla revitalizována stráň nad pomní-
kem F. L. Riegra. 
■ V roce 2020 se zprovoznila dvě mlžítka a bude dokončena
rekonstrukce zázemí zahradníků.

u doc. Matouše Jebavého, auto-
rizovaného architekta pro obor
krajinářská architektura.

Úspěch projektu
Jeden z dílčích projektů mo-

zaiky revitalizace „Riegrovy sa -
dy – oblast hlavního výhledu na

Pražský hrad“ je nyní nomino-
ván na Národní cenu za archi-
tekturu 2020 v pořadí již
XXVII. ročníku Grand Prix Ar-
chitektů. Je to vynikající zpětná
vazba pro městskou část Praha,
zadavatele zakázky a velký ús -
pěch pro autora.

Projekt revitalizace parku
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causa

Kdyby neohrožovaly chod -
ce v ulicích, provoz na
komunikacích a bezpeč-

nost vůbec, nekomplikovaly ži-
vot vozíčkářům, dalším invali-
dům, lidem s kočárky, bylo by
vše v pořádku. Jenomže se po-
valují všude možně, dokonce
některé skončily ve Vltavě
i v korunách stromů, často jsou
poškozené…

Situace tady dospěla tak da-
leko, že už loni podala městská
část trestní oznámení na provo-
zovatele elektrokoloběžek, spo-
lečnost Lime, pro podezření ze
spáchání trestného činu obec-
ného ohrožení. Rozhodli o tom
radní Prahy 2. Zároveň MČ Pra -
ha 2 požádala hlavní město
Praha o bezodkladné vypověze -
ní memoranda o rozvoji služeb

sdílených kol, uzavřeného mezi
hlavním městem a společností
Lime, kvůli soustavnému poru-
šování stanovených podmínek
provozu sdílených koloběžek
a elektrokoloběžek na území
Prahy 2 a trvalé nerespektování
dohod, na nichž se městská část
se společností Lime domluvila.
Memorandum bylo vypovězeno
loni v září a bylo signálem, že
má město ke službě výhrady, ale
nezakazuje ji. Aktuálním pod-
nětem byla také čísla ze statis-
tik Městské policie, která doka-
zují problematičnost těchto
forem dopravy v městském pro-
vozu. Zatímco v roce 2018 po-
trestala v Praze 2 za přestupky
celkem 194 cyklistů a koloběž-
kářů, loni už číslo přesáhlo tisí-
covku. 

Sdílené elektrokoloběžky:
spíš pro zlost než pro radost

Koloběžky se povalují všude po ulicích

Mikromobilita není slovo z nějakého

zaklínadla, ale obsahuje i dopravu na

elektrokoloběžkách v ulicích měst. Ty

takzvaně sdílené se v posledních letech

usídlily i v Praze 2 a značně komplikují

život zdejším občanům. 

Přitom podle dohody uzavře -
né mezi MČ Praha 2 a společ-
ností Lime dne 24. 10. 2018
platí, že celé území Prahy 2 je
v červené zóně, dokud provozo-
vatel nepředloží doklady o spl-
nění technické způsobilosti
a podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích,
jak je vyžaduje česká legisla-
tiva. Červená zóna vymezuje
místa, kde by nemělo být možné
jízdu ukončit ani přerušit. „Spo-
lečnost Lime ani jeden z poža-
dovaných dokumentů nepřed-
ložila. Místo toho svévolně
ome zila červenou zónu v Pra -
ze 2 pouze na náměstí Míru
s jeho bezprostředním okolím,
park Folimanka, NKP Vyše-
hrad, Havlíčkovy sady a želez-
niční stanici Praha – hlavní ná-
draží. Je tedy zřejmé, že službu
sdílených koloběžek hodlá sys -
témem ,půjč si a zahoď ‘ provo-
zovat i nadále bez respektování
požadavků městské části Pra -
ha 2,“ uvedl místostarosta Pra -
hy 2 Jan Korseska (ODS), v je-
hož gesci je oblast dopravy.

V praxi to znamená, že by na
jejím území neměla být zapar-
kovaná ani jediná koloběžka,
společnost Lime to však nedo-
držuje. Městská část Praha 2 na
tuto skutečnost upozornila Ma-
gistrát hl. m. Prahy a iniciuje

tím nastavení závazných pravi-
del pro provoz sdílených elek-
trokoloběžek. 

Negativní postoje obyvatel
Prahy 2 k provozu elektrokolo-
běžek potvrdila i anketa Novin
pro Prahu 2. Převládl názor, že
obyvatelé elektrokoloběžky
v uli cích Prahy 2 nechtějí.

Výsledek ankety není pro
městskou část závazný, ale při
všech dalších jednáních na dané
téma jej zohledňují, stejně tak
i časté stížnosti na jejich poho-
zení nebo bezohlednou jízdu je-
jich uživatelů po chodnících.

Situace je natolik váž ná, že
starostka Prahy 2 Jana Černo-
chová (ODS) otevřela tuto prob-
lematiku i v Poslanecké sně-
movně ČR, kdy interpelovala
ministra dopravy Karla Havlíč -
ka a upozornila na nedostatky
ve vybavení koloběžek a jejich
provozování. 

„To, že elektrokoloběžky ne -
spl ňují svým vybavením kritéria
předepsaná zákonem o provozu
na pozemních komunikacích
a proto do provozu města nepa-
tří, tvrdíme od začát ku. Pan mi-
nistr se ve své odpovědi s naším
názorem ztotožnil, což nás jen
utvrdilo v tom, že náš konzis-
tentní postoj je od začátku
správný,“ uvedl místostarosta
Jan Korseska.
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volný čas

Ačkoli je tento park velmi poklidným
místem, dokonalým pro procházku,
rande, piknik, ale i ranní běh, na-

chází se v centru Prahy na Vinohradech.
Grébovka, přesněji Gröbovka, se jmenuje
podle podnikatele Moritze Gröbeho. Ten
v roce 1870 koupil dvě usedlosti i s vinicemi
včetně všech pozemků na místě dnešního
parku. Jednu z usedlostí nechal zbourat

a vybudoval zde své letní sídlo ve stylu ital-
ské renesance. V jeho okolí zřídil anglic ký
park. V něm se nachází na 120 druhů li-
stnatých i jehličnatých dřevin včetně jedné
z nejstarších lip stříbrných v Praze. A jak
že je to s těmi názvy? V roce 1908 připadla
Grébovka Vinohradům a sady byly přejme-
novány na Havlíčkovy. Když přišli Němci,
z pochopitelných důvodů jim Havlíček va-

Klid v centru.
Grébovka nabízí víno, jeskyni i přírodu

Je inspirován italskou renesancí, oplývá krásnou přírodou,

vinicemi a je vyznamenán cenou Národního památkového

ústavu. Nachází se zde fontána, vodní kaskáda, jezírko

s červenými rybkami i množství soch, pavilon, altán, vila či

grotta. Je jedním z nejkrásnějších parků v Praze. Řeč je

o Grébovce neboli Havlíčkových sadech.

dil, a tak parku vrátili název Grébovka. Což
byl ale paradox vzhledem k tomu, že Gröbe
byl žid.

Do druhé světové války byla tato zahrada
pečlivě udržována a každý večer uzamy-
kána. Dne 14. února 1945 však došlo k po-
škození vily, vstupní brány i vivária (malé
zoo, která se zde tehdy nacházela), a park
se tak stal volně přístupný bez omezení.
Postupně chátral, především kvůli vanda-
lům. Kvůli poškození vivária se navíc do
cen tra města dostala volná zvířata, a tak
bylo nutné svolat hon na medvěda, který
se procházel Prahou.

V Grébovce se však neděly jen tragédie.
Slavná česká hororová pohádka Panna
a netvor uvedená v roce 1978 využila ke
svému natáčení to nejkrásnější místo
v Hav líčkových sadech. Grotto (uměle vy-
tvořená jeskyně) neboli Neptunova jeskyně
za fontánou se sochou Neptuna posloužila
jako exteriéry pro natáčení scén, kde zvíře
ze šílenství, že ho panna opustila, běží mezi
sloupy. Ty měly představovat jeho zámek
zvenku. Vnitřek zámku byl však pouhá ku-
lisa postavená v ateliérech na Barrandově.
Ty ve scéně, kde rozzuřené zvíře vběhne
dovnitř a zámek začne zapalovat, téměř
shořely. Rozpočet této pohádky byl natolik
vysoký, že režisér Juraj Herz použil kulisy
i k natáčení své druhé pohádky Deváté
srdce.

Součástí Havlíčkových sadů je vinice. Ta
zde byla již ve 14. století. Existuje dokon -
ce zmínka o tom, že král Karel IV. osázel
vi nici francouzskou révou k větší slávě Pra -
hy jako konkurenta francouzských vín. Do
dnešní podoby se však dostala až od roku
1993, kdy došlo k její obnově po úplné de-
vastaci. K ochutnávce jejích produktů stačí
navštívit každoroční vinobraní (pokud tedy
zrovna není zrušené vlivem koronaviru)
nebo ve viničním altá nu, jenž je památkově
chráněným objektem. Tajemná zákoutí Grébovky
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● Na čem právě teď pracu jete?
Zrovna dělám korekturu sbírky básní

Kdo učí ptáky zpívat. Vyjde patrně v říjnu.
Namlouvám si, že to bude moje poslední
básnická kniha, ale pokud mi vydrží inspi-
race, bránit se nebudu.
● I když jste se narodil v Chomutově,
před pár lety jste se stal čestným obča-
nem Prahy 4, kde by dlíte přes čtyřicet
let. Jak si tohoto ocenění považujete?

Člověka potěší, že na radnici sedí lidé,
kteří berou literaturu vážně. Kteří vědí, že
nejen ekonomika, ale i kultura je důležitá.
●Co pro vás Praha znamená a jaká mís -
ta v ní máte nejraději? A jaký je váš vztah
k pražské dvojce??

Přišel jsem do Prahy jako student sta-
vební fakulty začátkem šedesátých let a byl
to pro mě zázrak - divadla, koncertní síně,
galerie, studentské kluby, takže jsem léta
studií spíš proflámoval a prodebatoval na
kolejích, než prostudoval. Od té doby mám
z pražských lokalit nejraději Petřín, kam
jsem chodil na rande se svou budoucí ženou
Evou. Všude mám někoho známého, po jed-
načtyřiceti letech v Praze není divu, v Pra -
ze 2 například bydlí můj dobrý kamarád
a mám moc rád její parky a krásné domy.
● Jste na volné noze. Jak se v dnešní do -
bě uživí básník v Čechách?

Jestli se nepletu, na volné noze jsem od
roku 1992. Básničkami bych se rozhodně

Poetického tvůrce dětských básniček a říkadel Jiřího Žáčka

zná v Čechách nejspíš každý. Každý, kdo tu chodil zhruba

v posledních padesáti letech do školy. Básník z dětského

slabikáře oslaví sedmdesáté páté narozeniny.

Jiří Žáček o této fotce: Já pod jasanem

neuživil, ale díky tvorbě pro děti, divadel-
ním pohádkám a třeba i učebnicím jsem
žádné existenční trampoty nezažíval.
Vždyť já jsem autorem nejstaršího českého
slabikáře pro prvňáčky, poprvé se objevil
roku 1992 a vychází dodnes. A mám na svě-
domí i encyklopedii pro děti.

● Já si vás pamatuji z čítanky z osmde-
sátých let, ale vaše básničky čtou i dneš -
ní děti. Jak se vám daří uchovávat si poe-
tiku dětského básníka? Co je podle vás
tajemstvím dobrého spisovatele?

Jak si uchovat dětskou duši, na to žádný
recept nemám, myslím, že dětsky myslím
jen při psaní. A s tím tajemstvím také ne-
vím, hádám, že spisovatel musí mít rád lidi,
přestože je přesvědčen o opaku.
● Jakou svou knihu máte nejraději? 

Ze svých knížek mám nejraději Aprílo-
vou školu, svou první knihu pro děti, po-
něvadž mi při jejím psaní pomáhaly mé dvě
děti – ne snad že by mi diktovaly, co mám
psát, ale že mě vtáhly do fantastického dět-
ského světa. Tam se žije na plný pecky, my
dospělí už jen přežíváme.
● A které spisovatele sám rád čtete?

Z básníků mám rád ty české, Seiferta,
Hrubína, Mikuláška, Kainara, Holuba, ze

Jiří Žáček:
Děti žijí na plné pecky,
my dospělí už jen přežíváme

Jiří Žáček:
Děti žijí na plné pecky,
my dospělí už jen přežíváme

Otevřu okno do světa:
Praha je zlatá,
Praha je červená,
Praha je modrá,
Praha je zelená,
Praha je bílá, 
Praha je barevná
jak malířova paleta.
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K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
aby se pěkně usmály
na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
a vyprávět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
aby náš svět byl v pořádku.

V Jizerkách rostou

Poklid na chalupě

světových Villona, Lorku, Préverta, Fer-
linghettiho. Nedávno jsem potřetí přelou-
skal román Sto roků samoty od Garcíi Mar-
quéze, to je famózní kniha. Vracím se rád
i k povídkám Oty Pavla Jak jsem potkal ryby
a Smrt krásných srnců. Ale skvělých knih
jsou tisíce a čtenář jen lituje, že všechny
nepřečte.

● Vaše verše často ilustrují věhlasní
umělci jako například Adolf Born, autor
Krtečka Zdeněk Miler nebo Helena
Zmat líková. Také jste nedávno vydal
kníž ku básniček doprovázejících a inspi-
rovaných obrázky Josefa Lady. Jak důle-
žitý je podle vás obrazový doprovod u va-
šich básní a jak se vám se slavnými malíři
– myslím tedy těmi živými – spolupraco-
valo?

Mám rád ilustrované knížky, to pak člo-
věk chce mít ty nejlepší ilustrátory. Měl
jsem na ně štěstí, třeba s Adolfem Bornem

jsem vydal sedmnáct knížek. Uměli si po-
radit i tam, kde já bych marně přemýšlel,
co by mělo být na obrázku. Jednoduché
jsem to měl u knížky Čáry máry fuk, ať jsem
zase kluk!
● Před třemi lety vzbudila vaše báseň
věnovaná maminkám, K čemu jsou hol -
ky na světě, kontroverzní ohla sy, protože
v ní prý podporujete gendero vé stereo-
typy. Jak zpětně celou tu kauzu hodno-
títe dnes?

Rád bych věděl, jak a proč ten furor
vznikl. Někdo si básničku pro malé hol-
čičky, které milují svou maminku a chtěly
by se jí podobat, úplně nesmyslně vyložil
jako genderové prohlášení. Nedokážu to po-
chopit, na to musí být člověk buď hlupák,
nebo prudič. Nebo obojí. Naštěstí se ukáza -
lo, že rozumných lidí je u nás víc než nero-
zumných. Kdybych si myslel, že potřebuju
reklamu, řekl bych, že to byla dobrá rekla -
ma.
● V listopadu oslavíte sedmdesáté páté
narozeniny. Jaké je smiřovat se s přícho-
dem stáří a zdravotními problémy, které
jsou s tím spojené?
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KANCELÁŘÍ, KOMERČNÍCH PROSTOR, 
PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ 

A VEŘEJNÝCH BUDOVPROFESSIONAL
Ů S O C O J Ů
A VEŘEJNÝCH BUDOV

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID 

Nejste spokojeni s vaší úklidovou fi rmou? 
Chcete ušetřit?

Pro nezávaznou kalkulaci volejte 777 745 640, 
nebo pište na: info@bigcleaning.cz, www.bigcleaning.cz

Zavolejte nám a nechte si připravit nabídku 
na míru ZDARMA. | Nezalekneme se žádného zadání. 

Pracujeme rychle, diskrétně a efektivně.

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÁ ŘEŠENÍ, 
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU 

V NONSTOP REŽIMU 

INZERCE V2-1008INZERCE V2-1007

Jiří Žáček
■ Narozen 6. listopadu 1945 v Chomutově.
■ V roce 1987 získal ocenění zasloužilý umělec, v roce 2011
Cenu Jána Smreka a v roce 2015 medaili Za zásluhy.
■ Vydal například básnické sbírky: Okurková sezóna, Rýmy
pro kočku, Papírové růže, České moře, Vy mě taky! či Kdo se
směje naposled.
■ Pro děti napsal: Aprílová škola, Ahoj moře, Abeceda, Kočko-
vání, Krysáci anebo Chytré pohádky pro malé rozumbrady.

Nic moc. Ale když jsem před
patnácti lety skončil s rakovi-
nou na operačním stole, bylo to
horší. Smutné je, že nám umí-
rají sta ří kamarádi a kamarádky
– a ty mladší už si hledáme jen
obtížně.
● Co si myslíte, že nám všem
přinesla ko ronavirová krize
a jak to podle vás ovlivní způ-
sob myšlení současných lidí?

Vyzkoušeli jsme si, co je pro
nás důležité, ale že bychom se
„polepšili“, tomu nevěřím. Li -
dé empatičtí a laskaví budou
empa tičtí a laskaví i nadále,
a egois tičtí deprivanti jim to na-
dále budou kazit.
● Co byste na rozloučenou
popřál čtenářům Vaší 2?

Aby byli mladí, zdraví a vese -
lí. Což bych přál i sobě.

S „fofr“španělkouS manželkou Evou

space4u.cz

SPACE 4U s.r.o., 
Na Úseku 1249/4, 

100 00 Praha 10 - Strašnice

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T 
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

David Mikula

d.mikula@space4u.cz

+420 777 850 606

Kontakt
Volejte
kdykoliv

KRÁTKODOBÝ 
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM
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restaurace

„Bez šikovných zaměst-
nanců na place by to
nešlo, na nich záleží,

jak se host bude cítit. Troufám
si říct, že u nás se mají hosté
jako v bavlnce. Číšníka nemůže,
jak si někdo asi myslí, dělat
každý. Musí umět lidem jídlo
odprezentovat, představit, mu -
sí vědět, co si lidé objednávají,“
vysvětluje.

● Na co jste pyšní, co byste
hostům doporučili a na co je
restaurace vůbec zaměřená?

Zaměřujeme se na meziná-
rodní kuchyni, jde nám o to, aby
si každý host našel to své, ale
zároveň, aby v jídlech byl náš
rukopis. Kdo má chuť otestovat
českou kuchyni, má možnost,
kdo raději zůstane u národních
jídel, ani na toho nezapomí-
náme. Pro kuchaře je fajn, když
může zkoušet víc věcí, novinky,
hrát si se surovinami. Teď máme
nové menu a v něm, myslím, za-
jímavé jídlo. Jde o upravený Ta-
fel spitz. To je tradiční rakouská
specialita, květová špička vaře -
ná se zeleninou a morkovými
kostmi a pečenými brambory,
špenátem, jablečným křenem
a speciální omáčkou z vajec,
toas tového chleba a s pažitkou.
My jsme ale udělali změnu,
v na šem podání je to pečeně ser -
vírovaná pro dva lidi, maličko
jako by do steaku. Baví mě pře -
bírat tradiční recepty, vyzdvih-
nout v nich to zásadní a drob-
nosti si udělat po svém.

● Máte zkušenost s tím, že
Čech si u vás objedná nějakou
zahraniční specialitu a na-
opak zahraniční host ochut -
ná tradiční české jídlo?

Česká kuchyně je velmi spe-
ciální. Já mám pocit, že cizinci

si těžko zvykají na knedlík. A to
je, myslím, škoda, k některým
českým jídlům prostě nic jiného
než knedlík nepatří.
● Jak vzniká nové menu?

Koncept nového menu mám
v hlavě vždy sestavený nějakou
dobu. Jídla si s týmem zkouší -
me, testujeme ho i na hostech,
třeba nová jídla nabízíme v tý-
denních nabídkách a sleduje -
me, jak hosté reagují. Něco ještě
sem tam upravíme a potom se
rozhodneme. Menu je vždy zá-
vislé na sezoně, chceme v něm
mít čerstvé věci. Samozřejmě
ale chceme pro naše hosty za-
chovat ta jídla, na která k nám
již pravidelně chodí. Ty tedy
v no vém menu zachováváme

anebo se je snažíme ještě vylep-
šit, popřípadě sezonně upravit.
Na menu se vlastně pracuje
nonstop a průběžně.
● Kde berete inspiraci?

Všude kolem sebe, někde ně -
co ochutnám a napadne mě

něco jiného, jiná variace, po -
stup…
● Máte nějakou tajnou kni -
hu, kam si myšlenky a tipy
průběžně poznamenáváte?

Snažím se to držet v hlavě,
ale pravda je, že mám zápisník,
kam si už roky píšu nápady. Ta
knížka je už pěkně stará, ale po-
užívám ji pravidelně. 
● V čem má česká kuchyně
nevýhodu?

Chybí nám suroviny! Jít s ko-
šíkem na trh, stoupnout si do
fronty, vybrat si čerstvě ulovené
plody moře! My máme možnost
jen hledat ty nejlepší dodava-
tele. Teď se nám povedlo najít
výborného řezníka, vše v bio
a vysoké kvalitě. 

Café Graff:
Ochutnejte speciality v srdci Prahy

Nejen vynikající suroviny, propracované

recepty a pravidelně vylepšované menu

dělá Café Graff v centru města místem, kde

si lze pochutnat na specialitách tuzemské

i zahraniční kuchyně. Podle tamního

šéfkuchaře Petra Tammeho závisí úspěch

každé restaurace i na kvalitním servisu.

● Vaše restaurace si kromě
dobrého jídla dává velmi zá-
ležet i na kvalitním servisu.
V čem je podle vás výjimečný?

Bez šikovných zaměstnanců
na place by to nešlo, na nich zá-
leží, jak se host bude cítit. Trou-
fám si říct, že u nás se mají
hosté jako v bavlnce. Číšníka
nemůže, jak si někdo asi myslí,
dělat každý. Musí umět lidem
jídlo odprezentovat, představit,
musí vědět, co si lidé objedná-
vají. Navíc máme i someliréra,
který se hostům věnuje. Pro-
tože nestačí si k jídlu objednat
dvojku bílého nebo červeného.
On vycítí atmosféru, ví, co má
kdo na talíři, umí párovat jídlo
s vínem. Pro nás v kuchyni je to
strašně fajn, protože víme, že
vybere takové víno, které jídlo
podtrhne a doplní.
● Vaříte doma?

Vařím doma rodině moc rád.
Obec ně nedělám hotovky, má -
me rádi minutky, jednoduché
věci, italskou kuchyni – rizota,
těstoviny na různé způsoby, ale
i asijskou kuchyni. Děti rády ex-
perimentují. Ale pouštím k va-
ření i manželku, která má skvě -
lé recepty od tchyně.
● Jaké jídlo nesnášíte?

Naprosto nesnáším syrovou
cibuli. A v české kuchyni je jí
zrovna hodně, takže samozřej -
mě používat se musí. A v té mojí
doma i v Café Graff nenajdete
polotovary, dochucovadla a nik -
dy mraženou zeleninu. Té jsem
velký odpůrce!
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luštění

Pražský dopravní podnik
dostane od města přes miliardu korun

www.nasregion.cz

Pražský dopravní podnik dostane od hlavního města na
inves tice zhruba 1,17 miliardy korun. Peníze půjdou mimo
jiné na stavbu metra D, opravy tramvajových tratí nebo
vybu dování bezbariérového vstupu do stanice metra C
Opatov. Nejvyšší částka půjde na přípravu stavby první části
tra sy metra D z Pankráce do Písnice, a to necelých 975 mi-
lionů korun. V polovině loňského roku město s DPP zahájilo

Čtěte na…

Letáky o koronaviru pro Pražany.
Město jich do schránek pošle 700 tisíc
Pražský magistrát nechal natisknout 687 tisíc letáků s in-
formacemi o epidemii covidu-19, které rozešle do všech
pražských domácností. Informoval o tom primátor Zdeněk
Hřib. Cena letáků byla podle něj 70 haléřů za jeden. Pri-
mátor dodal, že město plánuje i další informační kampa -
ně, jež mají zajistit informovanost zejména starších lidí,
kteří tolik nevyužívají internet. V letáku se lidé dozví napří-

Čtěte na…

2

V tajence naleznete Molièrův citát

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V2 – 10: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

INZERCE V2-1004

První tři správné odpovědi

obdrží hodnotný dárkový

balíček Brandnooz.

www.brandnooz.cz
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Sportujte venku.
Kam jít běhat v Praze 2?
Koronavirus spolu s vládními nařízeními velice výrazně ome-

zil sportovní aktivity po celé České republice a pochopitelně
také v Praze 2. Omezen je počet účastníků pro venkovní

i vnitřní sportovní akce. Jedním z receptů na to, jak zůstat i v této
době fit je běh. Mrkněte se spolu s námi na přehled míst, které jsou
na Praze 2 skvěle uzpůsobeny pro běhání.

Kdo z místních by je neznal! Více než sto let starý park v centru
Prahy bývá běžně dějištěm mnoha worshopů, eventů nebo

kulturních akcí. Momentálně se samozřejmě větší akce organizo-
vat nemohou, běžcům ale park zůstává otevřený. Na mnoha ces-
tách si kromě běhu mezi keři i stromy užijete parádní a neobvyklé
výhledy směrem na Pražský hrad. Pokud vás omrzí běh, můžete
zavítat i na místní venkovní workoutové hřiště a procvičit také jiné
partie těla.

Posunuli jsme se opět o malý kousek na jih, tentokrát se ale ne-
budeme bavit o klusu na rovině. Pokud máte v plánu pořádně

sami sebe potrápit, vydejte se do ulice Na Libušince. Na jejím konci
najdete schody, které jsou pro trénink ideální. Následně už bude
jenom na vás, jak si tohle „mučení“ nastavíte. Můžete se proběh-
nout i po parku na vrcholu kopce, nebo opakovat jeden výběh scho -
dů za druhým. 

Riegrovy Sady

Vyšehradské schody

Z Vinohrad jsme se přesunuli na jih. Pod Nuselským mostem se
rozkládá další park, který je pro běhání jako stvořený. Park

leží v údolí pod Vyšehradem a je lemován botičským potokem. Ne-
dávno prošel park rekonstrukcí, což potěší opět v případě, že ne-
chcete zůstat jen u běhu. Park totiž disponuje dětskými i sportov-
ními hřišti. Dominantou údolí je sportovní hala Folimanka, v níž
své domácí zápasy hrají basketbalisté USK Praha.

To by vás asi nenapadlo, že? Náplavka je známá především pro
večerní příjemné posezení u řeky, také zde bývá hodně lidí.

Věřte ale, že pokud svůj běh dobře načasujete, náplavka vás ne-
zklame. Vydejte se na svůj běh ráno nebo dopoledne, náplavka
bude prázdná. Pokud vám vyjde počasí, vaší odměnou bude také
skvělý výhled na Pražský hrad a panorama Prahy nad Vltavou.
Náplavka je pro běh opravdu ideální, stačí si zvolit správnou dobu.

Park Folimanka
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recepty

Sezona dýní je tady!

Na trzích i v supermarketech najdete
nejrůznější dru hy, hokaido, máslovou,
mušká tovou, špagetovou… jedna krásnější
a lahodnější než druhá. Pokrmy z ní jsou
jako stvořené do současného sychravého
počasí, jsou barevné, hřejivé, sy té…
V našich receptech používáme dýni
hokaido, se kterou se pracuje
nejjednodušeji, protože se nemusí loupat,
ale stejně dobře můžete použít i jiné druhy.

Dýňové latté
1 šálek silného espressa, 1 hrnek mléka, dýňový sirup, šle -

hač   ka

Espresso nalijte do vysoké sklenice k tomu určené, nebo do

hrnku, záleží na vás. Přidejte horké mléko, to si můžete našle-

hat, ale není to nutné. Poté přidejte dýňový sirup podle chuti,

ale chce to alespoň 4 lžíce, a navrch si dopřejte pořádný kopec

šlehačky.

Dýňový sirup
4 lžíce dýňového pyré (1 dýně hokkaido), 300 ml vařící vody,150 g cukru, 1 lžička muškátového oříšku, 1 lžička skořice

Dýňové pyré přidejte do vody, kterou jste přivedli k varu. Potépřidejte cukr a koření. Vše krátce povařte, plňte do lahví a ne-chte zchladnout.

Dýňová polévka
2 lžíce oleje, 2 lžíce másla, 2 středně velké cibule, 1 dýně

hokaido o váze asi 1 kg, 2 středně velké brambory, sklenka

bílého vína, 700 ml zeleninového nebo jiného vývaru, sůl,

čerstvě mletý pepř

V hrnci rozehřejte olej a máslo, vsypte nakrájenou cibuli,

krátce osmahněte. Přidejte neoloupanou dýni zbavenou semen

a nakrájenou na kostky, oloupané brambory rovněž na kostky,

orestujte, zalijte vínem a nechte chvíli povařit. Pak zalijte výva-

rem, osolte a vařte doměkka. Poté rozmixujte tyčovým mixé-

rem, přisolte, opepřete a podávejte. Na talířích dozdobte a do-

plňte jednou z mnoha variant – třeba kopečkem kysané

sme tany, krutony, opraženými semínky, případně osmaženou

slaninou.
Také základ polévky má nejrůznější varianty – do základu

můžete přidat třeba kousek nastrouhaného čerstvého zázvoru,

nebo polévku dochutit kari – možnosti jsou nekonečné!

Dýňové noky 
700 g dýně hokaido, 2 lžíce olivového oleje, ½ lžičky soli,500 g polohrubé mouky, kousek parmazánu

Dýni omyjeme, rozkrojíme, vydlabeme semínka a nakrájímena kostky, vsypeme na plech vyložený pečicím papírem, poka-peme olivovým olejem, vložíme do trouby vyhřáté na 200 °Ca cca 20 minut pečeme do změknutí. Upečenou dýni nechámevychladnout a pak rozmixujeme. 
Parmazán nastrouháme na velmi jemném struhadle a vsy-peme do mísy. Přidáme mouku se solí, rozmixovanou dýnia zpracujeme v trochu lepivé těsto, které zabalíme do fólie a ne-cháme uležet. Pak těsto rozdělíme na čtyři díly, ze kterých napomoučeném válu vyválíme válečky, nakrájíme na kousky, a tyrozmáčkneme vidličkou. Noky vhodíme do dostatečného množ-ství vroucí osolené vody a vaříme, dokud nevyplavou na povrch.Vybereme je děrovanou lžící a podáváme s nejrůznějšími sme-tanovými omáčkami, například s houbovou, nebo třeba s šalvě-jovým máslem.

Dýňový koláč
Na náplň: 3 vejce, 2 utlučené hřebíčky, 120 ml smetany, 100 g
cukru nejlépe třtinového, 1 lžička skořice, půl lžičky zázvoru,
400 g dýňového pyré, špetka soli
Na těsto: 15 g cukru, špetka soli, 110 g másla, 30–50 ml vody,
175 g hladké mouky

Mouku promícháme s cukrem a solí, přidáme nakrájené má -
slo a zpracujeme v drobenku. Přilijeme ledo vou vodu a zpracuje -
me v těsto, zabalíme ho do fólie a uložíme na hodinu do lednice.

Mezitím si připravíme náplň. Vejce rozklepneme do misky
a rozšleháme. Přisypeme třtinový cukr, smetanu, sůl a promí-
cháme, přidáme koření. Dýni rozkrojíme, vydlabeme a nakrá-
jíme na kostky, krátce podusíme, a rozmixujeme na pyré. To vli-
jeme do připravené vaječné okořeněné směsi a promícháme.

Těsto rozválíme na kulatý plát a přeneseme jej do kulaté for -
my. Dno propícháme vidličkou a vlijeme dýňovou náplň. Pečeme
v troubě vyhřáté na 190 °C 40–45 minut. Po vytažení z trouby
necháme vychladnout. Podáváme s kopečkem šlehačky nebo va-
nilkovou zmrzlinou.
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servis

Brzy skončí druhá etapa
letošní deratizace 

■ V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, zajišťuje hlavní město Praha cyklickou deratizaci.
■ Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních
prací garantuje Hygienická stanice hl. m. Prahy.
■ Na území Prahy 2probíhá nyní druhá etapa deratizace
a ukončena bude 30. 10. 

■ Londýnská – Záhřebská
■ Polská 4
■ Krkonošská 2
■ Římská 10
■ Jana Masaryka 14
■ Belgická 21
■ Bělehradská 22
■ Bělehradská 47
■ U Kanálky 8

■ Neklanova 27 
■ Vratislavova 16

■ Pod Slovany – Plavecká
■ Fügnerovo náměstí 5
■ Václavská 20
■ Na Slupi 12

■ Sekaninova 30
■ Slavojova (u parku)
■ Jaromírova 65

Nové Město

Nusle

Vyšehrad

Sběr olejů a tuků
z domácností v Praze 2

Velkoobjemové
kontejnery

Na území městské části
Praha 2 jsou umístěny
ná doby na sběr použi-

tých potravinářských olejů a tu -
ků z domácností. Projekt pro-
gramu Čistá dvojka pokračuje
již několik let s cílem zkvalitnit
životní prostředí a snížit zatí-
žení kanalizace oleji a odevzdat
je k dalšímu zpracování.

Použitý olej či tuk je tře ba slé-
vat do plastových, uzavíratel-
ných nádob a ty odkládat do
speciálně označených ná dob!

Černé nádoby s hnědým ví -
kem jsou zřetelně označené po-
lepem s návodem. Jsou uzam -
če né, aby se zamezilo vha zování
nepatřičného odpadu, ale také
manipulaci s obsahem.

K dostání ve vybraných trafikách nebo jako  
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

INZERCE V2-1002

PRSA JAKO V BAVLNCE

Žádejte ve své lékárně.

www.tokofin.cz

Pociťujete nepříjemný tlak prsou?
Vnímáte zvýšené pnutí prsou?

Trápí vás zvýšená citlivost prsou?

TOKOFIN (doplněk stravy)  
jako jediný kombinuje unikátní  
vlastnosti vitamínu E,  
vitamínu B6 a Indol-3-karbinolu.

Neobsahuje žádné hormony  
a nezpůsobuje zvyšování hmotnosti.

Vyzkoušejte TOKOFIN pro opětovný komfort Vašich prsou.

INZERCE V2-1003

Velkoobjemové kontejne ry
jsou přistaveny ve všed ní
dny od 15.00 do 19.00,

v sobotu od 10.00 do 14.00.
Do VOK je mož né odložit

starý nábytek, koberce, linolea,
zrcadla, umyvadla, vany, WC
mí  sy, staré spor tovní náčiní,
autosklo a kovo vé předměty.
Nepatří tam živnostenský, sta-

vební a nebezpeč ný odpad, bio-
odpad, pneumatiky, elektrospo-
třebiče, televizory a PC monito -
ry, lednice, mrazáky a spo rá ky
(více na www.cistadvojka.cz
ne bo na lince 800 879 222).

■ Na Zderaze 7
■ Na Bojišti

sobota 24. 10.

■ Sázavská 13
■ Vinohradská 38

Vinohrady
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