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Praha8 je jednouznejvětších částí našehohlavníhoměsta... a bezpochyby
i jednouznejkrásnějších!

v úvodu našeho magazínu mi dovolte vám
především poděkovat za celé čtyři roky, kdy
jsem vykonával funkci starosty. Byli jste
výborní, protože toto volební období bylo pro
nás všechny nejnáročnější, co pamatuji.
Městskou část jsme zdědili v rozpočtovém
rozvratu, hned poté přišla pandemie, po ní
válka na Ukrajině a s ní spojená uprchlická
krize.

Vy, moji spoluobčané z Prahy 8, jste se během
všech těchto krizí chovali skvěle a solidárně -
drželi spolu. To je i do budoucna největší
devíza, kterou máme. Srdečně si toho vážím,
v tom je totiž opravdu největší síla „osmičky“.

Nemůžu vám slibovat bombastické projekty,
vím, že byste mi takové hlouposti nevěřili.
Jediné, co slíbit mohu, je, že se za vás
budeme i nadále prát. Že se budeme v
nelehké budoucnosti snažit, abyste nepocítili
zhoršující se ekonomickou situaci ve světě.
V základních službách, jako je pořádek,
údržba zeleně, bezpečnost, sociální služby,
školství či vyřizování úředních věcí na radnici
chceme udržet stávající stav. Nebude to
jednoduché, ale uděláme pro to maximum.

Máme totiž zkušenosti a z nich plynoucí
recepty, jak zvládat nelehká období. Mnozí
z nás zažili dvoje povodně, a víme, jak na to.

Nejsem zvyklý mazat někomu med kolem úst,
takže můžete počítat s tím, že s vámi i nadále
budu jednat na rovinu. Je úkolem mým a
mého týmu z ODS, abychom se s problémy
popasovali, stejně jako jsme to udělali po
převzetí radnice po minulém vedení. V té
době stála městská část před krachem, a
přesto jsme vše dokázali zvládnout tak,
abyste vy, naši spoluobčané, téměř nic
nepocítili.

Víte, s čím u nás můžete počítat. Rozhodně to
nebudou žádné hurá recepty a pokusy na
lidech tak notoricky známé u různých
aktivistů. Bude to poctivá každodenní práce,
aby se v Praze 8 dobře žilo.

Proto si dovoluji žádat o vaši podporu v
následující volbách, které se konají 23. a 24.
září.

Váš
Ondřej Gros, starosta.
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Vážení spoluobčané,milí přátelé,
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Jitka Márová je čtyřkou na kandidátce ODS a její recept najdete na straně 26

Pracuji jako koordinátorka vzdělávání zdravot-
nických pracovníků a také jsem místopřed-
sedkyní představenstva bytového družstva.

Svůj volný čas věnuji psům. Kynologie, kterou
také nyní studuji na vysoké škole, je mojí velkou
láskou už od dětství. Kromě mé nejoblíbenější
sportovní kynologie mám ráda jakoukoli aktivitu
se psy. Ať už se jedná o různé sporty, kterých je
v dnešní době pestrá škála, tak i hry a hlavolamy
a v neposlední řadě výlety zajímavou přírodou, na
kterých si skvěle odpočinu. Já sama mám
belgického grifonka Ozzyho (Barnabáš
Megavampír), který je sice tělem malý, ale duší
velký sportovec. Druhouparťačkou jemi kříženka
německého ovčáka Lara, která má odvážné srdce
a rychlé nohy.

Univerzální pravidlo, jak na to, sice neexistuje, ale je možné si
osvojit alespoň několik základních, která vám usnadní začátky:

- psa učíme poslušnosti od prvního dne, kdy jej máme,
náročnost zvyšujeme postupně;

- pochvalou nešetříme a víme, že s pamlsky se učí jednodušeji
a rychleji. Odbouráváme je pak postupně, až bude pes zvládat
vše, co potřebujeme;

- snažíme se být srozumitelní a také zajímavější, než vše
ostatní. Tím si udržíme pozornost psa;

- necvičíme psa, když jsme naštvaní, to se raději jen projdeme
venku nebo si pohrajeme třeba s míčkem;

- když psovi něco nejde, zkusíme mu to vysvětlit jiným
způsobem. Naopak, když semu něco povede a pochopí, výcvik
ukončíme tímto pozitivním zážitkem;

- není pravdou, že „starého psa novým kouskům nenaučíš“, psi
se rádi učí nové věci v každém věku.

Učený z nebe nespadl, a proto je vhodné navštívit nějaké psí
cvičiště, kde pořádají kurzy psí poslušnosti pro začátečníky. Rádi
vám poradí a váš mazlíček si tam najde kamarády. A co se mi na
pejskařích líbí nejvíc? Že i když se neznají a potkají se na
procházce, vždy se pozdraví. To je pěkný zvyk.

Uvědomuji si, že vlastnictví psa je o zodpovědnosti vůči okolí.
Vůbec nejde jen o uklízení exkrementů, ale také o to mít svého
psa pevně pod kontrolou. Je to bezpečnější pro psa, ale také
ohleduplné k okolí.

Proto jsem také velmi ráda, že v Praze 8 vzniklo tolik psích luk
a hřišť, kde si my pejskaři můžeme pohrát se svými miláčky do
sytosti bez obav, že bychom někoho obtěžovali.

Jsou lidé, kteří psy nemají příliš v lásce. Ty asi při vycházce
neuklidníme zvoláním: „Nebojte se, on je hodný, klidně si ho
můžete pohladit.“ Nemají žádnou povinnost chápat majitele
v jeho zálibě. Respektujme je. Respektujme se navzájem.

Abychom si mohli bezstarostně užívat psí společnost, musíme
nejprve našeho parťáka vychovat a pro jeho bezpečnost
i bezproblémové soužití s okolím alespoň základně vycvičit.
Samozřejmostí by mělo být přivolání, zastavování před silnicí,
těsné následování majitele (nemusí se jednat přímo o chůzi
u nohy) a pár dalších základních povelů. S ovladatelným psem
je jednodušší život, pohyb po městě a cestování. Také naše
okolí určitě ocení poslušného psa, a to bez ohledu na jeho
velikost.

Já jsem mnoho let působila jako instruktorka v kynologickém
klubu a do své skupiny jsem si vybírala zejména malé psy. Ti
jsou podceňovaní, ale naučí se srovnatelné množství povelů
jako ti velcí, od kterých se to očekává. Radovala jsem se
společně s jejich majiteli, kteří byli příjemně překvapeni, co ten
jejich „gaučák“ dovede.

Svisle
1. VELKÁ MOUCHA; KRÁTKODOBÉ PŮSOBENÍ NAPĚTÍ
2. CHYBA PŘI HŘE V KARTÁCH; ŽLUČ
3. INICIÁLY SMOLJAKA; BOTY; OSOBNÍ ZÁJMENO
4. JINDY; ANGLICKY LED; PŘEDLOŽKA
5. POŽÍVAT; AGÁVOVÝ NÁPOJ
6. SEBEZAPÁLENÍ; CYKLÓNA; SÍDLO V BELGII
7. POSKAKOVAT; OKRAJE
8. NÁZEV HLÁSKY T; NAD; PROSTOR ZA FRONTOU
9. CESTA MEZI DOMY; LATINSKY RYCHLE
10. ČÁST STROJE; PATŘÍCÍ ALENĚ

Vodorovně
A. VĚŽNÍ HODINY, UDÁVAJÍCÍ I ASTRONOMICKÉ ÚDAJE; VCHOD
B. DĚDINA; NEVYSOKÉ; HLE (NÁŘEČNĚ)
C. INDICKÝ FILM; TAJENKA; ARABSKÝ MATEMATIK 13. STOL
D. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA; SLOVENSKY OTÁZKA U SÁZKY
E. ESKYMÁCKY LIDÉ; PACKA
F. ŘÍMSKY 1105; ANGLICKY ÚSTŘEDNÍ
G. PLATIDLO ČÍNY; TRVALÉ ODSTRANĚNÍ CHLOUPKŮ
H. NEZNÁMÉ LETAJÍCÍ OBJEKTY; ČÁST RUKY; ČÍNSKÁ OPERA (VELKÝ TYP)
I. LÍNÝ ČLOVĚK; OPRATI
J. ANGLICKY SKLUZAVKA; LINEÁRNÍ POLYKONDENZÁT

KŘÍŽOVKA
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Městský strážník – kdo mu vlastně velí?

Recept na klasický vídeňský řízek

Strážníci, věčné pražské téma. Mají rozdávat
pokuty, nebo dohlížet na pořádek a bez-
pečnost v ulicích? Za mě je správná druhá
možnost. Bohužel, v Praze strážníci pod-
léhají velení z kanceláře páně primátora,
nikoliv z místní radnice. A to je třeba už
konečně změnit.

Celé čtyři roky řešíme u nás „na osmičce“
bezpečnost především v okolí stanic metra,
ale nejen tam. Jenže místo toho, abychom
prostě mohli uložit úkol místní městské
policii, jsme v roli prosebníka, který se musí
s obvodním velením dohodnout. Občané
oprávněně nadávají, že sice vidí strážníky
řešit dopravní přestupky, ale tam, kde je jich
nejvíc třeba, nejsou.

A tak se vedení malých radnic, nejen té
osmičkové, snaží ad hoc dohodnout s Policií
ČR či vedením strážníků, aby proběhly aspoň
občas bezpečnostní akce v těch nej-
postiženějších lokalitách. Systémové to není
ani trochu.

Je tedy čas na změnu: podřiďme, jak to
požaduje sněm pražských starostů, měst-
skou policii mnohem víc radnicím městských
částí. Ty to totiž nejlépe ví, kde jsou dámy
a pánové v uniformě potřeba.

Práce strážníků je nelehká a nevděčná. Ale
jsem naprosto přesvědčen o tom, že by pod
vedením radnic městských částí byla vy-
užívána daleko efektivněji než dnes, kdy
magistrát svou policii prostě řídit neumí.
Strážník v uniformě má být v ulicích, řešit
problémy obyvatel, snažit se zajistit bez-
pečnost. Tak, aby se lidé cítili ve svém městě
dobře a nepociťovali obavy, když zrovna
čekají na tramvaj či autobus.

Věřme, že se v této věci s novým vedením
magistrátu konečně pohneme kupředu. My
tuto změnu budeme prosazovat i nadále.

Ondřej Gros,
starosta Prahy 8

SUROVINY:

telecí kýta, sůl, mouka pšeničná hladká, vejce 3 ks, strouhanka, přepuštěné máslo, brambory s petrželkou
(vídeňský bramborový salát - doporučuji!), citrón

Nemohl jsem se rozhodnout, zda na tomto místě bude klasika - vídeňský řízek, nebo dýňové rizoto. Nakonec to rozhodla
fotogeničnost - řízek je přece jen poněkud hezčí na pohled. Recept na rizoto tak najdete na www.receptyproprahu8.cz

Postup:
Z masa nakrájejte centimetr silné řízky a ty naplocho napůl rozřízněte, ale nedokrojte, abyste je
mohli rozložit jako motýla nebo knihu;
traduje se, že pravý vídeňský řízek má sahat přes celý talíř!

Pak je jeden po druhém třeba mezi potravinářskou fólií rozklepte na výšku asi čtyři milimetry – tak
velí tradice.

Maso mírně osolte, obalte v mouce a přebytek oklepněte. Protáhněte vajíčkem a obalte v čerstvě
připravené strouhance; příliš ji na maso netiskněte, aby obal mohl při smažení suflovat, tedy
nadýchnout se.

Smažte ve vyšší vrstvě přepuštěného másla dozlatova. Podávejte s bramborami či bramborovým
salátem (recept najdete na www.receptyproprahu8.cz) a s kousky citrónu k zakápnutí.
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Recepty inspirované českou přírodou

Jesličky v Mirovické ulici jsou tu v Praze 8 pro nejmenší už dlouhé roky. Stále se snažíme jít cestou
jejich maximální finanční dostupnosti, i proto jsme se rozhodli pro transformaci na dětskou skupinu.
Pro rodiče se tímto krokem nic nezmění, je to spíše věc organizačního přerodu pro naši příspěvkovou
organizaci.

Z mého pohledu je však tento proces důležitý pro finanční stabilizaci zařízení díky příspěvku ze
státního rozpočtu, na který bez transformace na dětskou skupinu nemáme nárok. Mým cílem je do
budoucna jedno z oddělení vést cestou lesní pedagogiky, aby i rodiče dětí, kterým je sympatický
alternativní směr výchovy a vzdělávání, jesle vnímali jako možného partnera v péči o děti. A nejen
proto plánujeme rozsáhlou přeměnu zahrady jeslí, která projde terénní úpravou a dostane nové
herní prvky. Navíc ji ozdobí jurta, kde budou mít děti k dispozici další prostor při nepřízni počasí.

A do třetice jsou to mirabelky, které během léta
dozrávají bez povšimnutí sběračů kolem cest
všech vašich výletů. Maximálně se o ně poperete
s vosami, ty vědí, jaká je to dobrota. Krátce
povařené žluté plody dochucené medem a třeba
zázvorem jsou úžasným doplňkem snídaňové
ovesné kaše.

Další stálicí mého vaření jsou na jaře rostoucí
rostliny. S kopřivou jsem neuspěla, ale na bršlici
kozí noze si všichni rádi pochutnají v kombinaci s
palančinkami na slano. A jestli je něco opravdový
plevel, tak právě bršlice, kterou si díky fialovému
stonku specifického kozího tvaru nespletete.
Připravte ji jako špenát, můzete přidat nastrou-
haný sýr a zabalte do palačinky.

Spoustu dobrot si můžeme připravit z toho, co
roste kolem. To netřeba národu houbařů říkat.
Ale sbírá z vás někdo jidášovo ucho? V ob-
chodě za něj zaplatíte nesmyslné peníze, ale
přitom si ho najdete sami na černém bezu,
a ten roste všude. Mám ho nejraději čerstvé,
a protože roste i v zimě, bývají bezy na okraji
polí mým častým výchazkovým cílem v čase,
kdy se člověku ven příliš nechce. Jen ho na
hodinu namočím do vody, pak nakrájím na
kousky a vložím do již bublající omáčky k masu
a ještě krátce provařím, osobně mám ráda
smetanové, ale sluší mu i kokosové mléko a
pálivé koření.

Moderní sociální služby stále častěji přicházejí za klientem domů, případně se hledá kombinace více možností,
které poskytnou potřebnou oporu a podporu celé rodině. Jednou z velmi vyhledávaných sociálních služeb je
denní stacionář, kde senioři tráví část dne. V Praze 8 najdete tuto službu pod hlavičkou Gerontologického centra
v Šimůnkově ulici. A protože je to služba velmi žádaná, denní stacionář bude již od podzimu rozšířen o novou
kapacitu.

Tamní stacionář vznikl již v roce 1996, v roce 2008 byl podle zákona o sociálních službách registrován jako
sociální služba naplňující všechny standardy. Péči v něm nacházejí osoby s onemocněním demencí. Naší
primární starostí při péči o seniory je hledat všechny možnosti, jak ještě více zkvalitnit a přiblížit námi
poskytovanou podporu. V loňském roce jsme zvýšili standard pokojů lůžkové části, letos je naší prioritou
rozšířit kapacitu stacionáře, který je obrovskou pomocí pro pečující rodinu. Jsme rádi, že se nám podařilo najít
možnost financování tohoto rozšíření, které přinese i vyšší komfort dalších poskytovaných služeb v objektu
Šimůnkova.

Vladimíra Ludková
místostarostka Prahy 8

Recept pro Mirovickou

Ještě více seniorů najde pomoc v denním stacionáři
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www.educationalmagazinenet.com

RECEPT NA KUŘE À LA BAŽANTTěžké časy rodí silné muže, silní muži dělají dobré časy.
Dobré časy plodí slabé muže, kteří přinášejí těžké časy.

SI VIS PACEM, PARA BELLUM

www.paratus.pro

Během povodní 2002 a 2013 jsem jasně poznal, že občané Prahy 8 umí při sobě držet
a jsou ochotni si navzájem pomáhat. Krizové momenty tak přinesly i světlé okamžiky.
Množství dobrovolníků, kteří nabízeli pomoc, však přesahovalo organizační možnosti
aparátu radnice a nedošlo tak k jejich plnohodnotnému zapojení.

Doba se posunula. Praha má sice protipovodňové zábrany, přesto nejsme jako celek
o mnoho lépe připraveni na další rizika. Odborníci tvrdí, že například u blackoutu
není otázkou, zda přĳde, ale kdy se tak stane – a podobných situací si můžeme
ukázat víc. To vše, s jasnou rezignací státu na rozvoj civilní ochrany, tak přináší
otázku, jak tedy máme příště reagovat? Cestou je například individuální prepperství,
posilující celkovou odolnost jedince a tím i společnosti. Důležitá je však i zájmem
provázaná komunita občanů připravená čelit krizím a pomáhat lidem kolem sebe.

Spolek Paratus jsme založili, aby propojoval lidi, kteří si mohou vzájemně sdělovat
svoje zkušenosti i dovednosti a dále je rozvíjet. Cílem spolku je pořádání kvalitních
kurzů první pomoci, kurzů chování v krizových situacích a obdobně tematicky
zaměřených seminářů. Paratus spolupracuje s odborem krizového řízení MČ Praha 8,
ale máme podepsanou i třístrannou smlouvu o spolupráci se školou TRIVIS, která sídlí
v Praze 8.

Martin Cibulka,
zakladatel spolku Paratus
číslo 3. na kandidátce ODS Praha 8

Svět není růžový a před nepříjemnými věcmi nelze
zavírat oči – mnohem lepší je být připraven. Náš
spolekParatusmázacílnabídnoutnašimsousedům,
ochotným obětovat kus svého volného času, řadu
školení, která se budou věnovat přípravě na krizové
situace. Krizovou situací nemusí nutně být často
zmiňovaný (ale ne až tak nereálný) blackout, ale
i trochu vážnější úraz (zlomenina, větší krvácení),
prudká ataka nemoci v rodině, dopravní nehoda
a nebo i požár v bytovém domě. Aktivity spolku
chceme zaměřit i na mladší ročníky a ve spolupráci
se zástupci složek IZS a SDH, případně i AČR,
bychom chtěli zkusit nabídnout zajímavé kurzy
i dětem.

Mám rád jednoduché recepty a jednoduchá jídla. Pokudmám vybrat svoje nejoblíbenější, bylo by
to pečené kuře s bramborovou kaší nebo bramborem a okurkový salát. To je jídlo, které mi
chutnalo, když jsem byl malý kluk - a chutná mi i dnes.

Dávat sem ale recept na pečené kuře byl bylo trošku o ničem, přidám proto svoji druhou
specialitku: kuře à la bažant.

Předehřeju si troubu na 200º C a mezitím kuře osolím,
opepřím, přidám jalovec a bobkový list. Cibuli nakrájím na
kolečka a vystelu jimi dno pekáče. Někdo kuře obalí třeba
slaninou, ale jestli to má být „à la bažant“, nedělám to tak.
Bažant je totižodpřírodyspíšesuššímmasem.Kuřepoložím
dopřipravenécibulovépostýlky,navrchpřihodímněcomásla,
a šup s ním do trouby. Přibližně na 50 minut až hodinu.
Po chvíli občas přidám trochu červeného vína. Posledních
přibližně deset, patnáct minut kuře odklopím.

Po dopečení vyndám kuře stranou, doleju do výpeku trošku
vody, povařím, přidám trochu soli a následně přecedím.
Jako přílohu mám nejraději rýži.

SUROVINY:
Kuře
Pepř mletý
Sůl
Rozdrcený jalovec (asi 5 kuliček)
Bobkový list (2 kusy)
Cibule
Máslo
Červené víno (100 ml)
Rýže

Doba přípravy cca 1,5 hodiny.
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Herce, moderátora, baviče a muzikanta Marka
Ebena netřeba dlouze představovat. Jeho osob-
nost svým nekonfliktním vystupováním na veřej-
nosti již desítky let obrušuje hrany. Snaží se
diváky všech možných chutí spíše pobavit, a to
i tam, kde je společnost opravdu ostře rozdě-
lená. A tak si v na karlovarském festivalu dovolil
vtipné přirovnání při uvedení filmu Žert, nato-
čeného podle knihy Milana Kundery.

„Film je o svazácích. A zatímco se tehdy hlídala vedoucí úloha strany, dnes se hlídá politická korektnost,“
prohlásil oblíbený moderátor a herec.

Čas trhl oponou a v poslední době dokonce i těmi dosud nejpevnějšími dogmaty nebo i respektem k nejznámějším
osobnostem. Nikdo samozřejmě není nekritizovatelný, stalo se tak i u tradičně uhlazeného gentlemana. Je tedy více
než pozoruhodné zapátrat po důvodech.

Eben si dovolil v nadsázce srovnat někdejší svazáky střežící vedoucí úlohu strany s dnešními hlídači politické
korektnosti. Od některých komentátorů se mu dostalo vícero odmítavých reakcí, od nepochopení až po tvrdě vulgární
odsudky na sociálních sítích.

Jde o tradiční zakejhání potrefených hus. Srovnávat před a polistopadovou dobu je podle těchto propagátorů právě
oné politické korektnosti asi minimálně mylné. Všichni víme, že vyznavači dogmat podléhají iluzi, že jejich neměnný
myšlenkový svět přežívá generace. Proto se pak staví na zadní, když se jejich ideologická berlička setká s kritikou či
dokonce vtipem.

Ebenovi kritici tvrdí, že dnes nemáme vězně politické korektnosti, zatímco „za komančů“ se za kritiku strany zavíralo.
To je však nepochopení situace. Právě dogmatismus – ať má jakoukoli podobu a pohnutky – se dříve nebo později
stane klackem na kohokoli. Každé neměnné myšlenkové schéma musí být chtě nechtě rozbito, protože život je
barevný, v dnešní době stále více.

Neexistuje lepší recept na řešení názorových sporů a tím i k boření bariér ve společnosti, než absolutní respekt ke
svobodě slova. Oba dva proudy – dogmatický i antidogmatický – jsou legitimní, pokud nevolají k „zostřenému třídnímu
boji“ a ke kriminalizaci. Oba jsou též důkazem oné svobody, protože kdyby zněl jen jeden, je svoboda téměř pryč.

Češi mají v povaze dělat si srandu ze všeho a ze všech. Stejně tak kritizují, diskutují, hádají se o fotbale, historii či
politice. Omezit, či dokonce vzít jim tuto svobodu by znamenalo ztrátu naší identity.

Ano, zatím se Marek Eben stal terčem „pouze“ na sociálních sítích, kde mu mnozí vyznavači politické korektnosti
nevybíravými a vulgárními slovy poněkud znepříjemnili život. Neukázali však bezděčně to své protivné „svazáctví“,
o kterém právě Žert je? Jejich nedůtklivá a nenávistná reakce je dost přesvědčivým důkazem.

Jsem přesvědčen, že vtip se smí a má dělat téměř ze všeho. Dovolím
si souhlasit s jedním mistrným komikem, představitelem Mr. Beana,
Rowanem Atkinsonem, který prohlásil: „Ve správné svobodné
společnosti by mělo být rozhodně dovoleno vtipkovat úplně o
všem.“ Není co dodat.

Ondřej Gros, starosta Prahy 8

Obrana Marka Ebena
aneb kdo nemá smysl pro humor

KRIZOVÉ S
ITUACE

První pomoc

PREPPING

STŘELECTVÍ

přijď mezi nás!

sebeochrana
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CASINO ROYALE MI NEZMĚNILO ŽIVOT

Jak jste se vůbec dostala k mluvené roli v bondovce?
Tenkrát se na tuhle roli pořádal obrovský konkurs, přišly tam i známé prvoligové herečky, každý se
chtěl ukázat v bondovce. Do té doby jsem hrála hlavní roli ve více než 30 reklamách do celého světa,
takže před kamerou jsem byla skoro jako doma - ale když jsem na castingu viděla tu velikou
konkurenci, ani jsem nedoufala. O to větší šok byl, když mi zavolali z agentury, že jsem byla
vybrána právě já!

S Danielem Craigem a Evou Green jste měla několik scén - jaké to bylo?
Měla jsem trochu trému, ale Daniel větší. Proti mým několika větám měl docela náročný dialog
s Evou Green a moc mu to ten den nešlo. Když režisér Martin Campbell viděl to jeho nekonečné
trápení, přerušil natáčení a pokračovalo se po večeři.

Přišlo nějaké pozváni na večeři od Jamese Bonda? Nebo něco víc?
Daniel se choval velmi profesionálně. A kromě toho měl na natáčení ve Varech svoji partnerku. Ale
když jsme u těch pozvánek - kdysi dávno jsem byla v komparsu na natáčení filmu Beautician and
the Beast, kde hrál hlavní roli jeden z předešlých představitelů Bonda, Timothy Dalton. Ve scéně z
top class společnosti jsme měli malou interakci a on usoudil, že bychom mohli těch interakcí
zvládnout víc... Poslal mi pozvánku na večeři po asistentovi režie. Já ale odjela se svým přítelem,
kterého jsem si o pár let později vzala.

Zalichotilo vám to pozvání? Nebo naopak třeba
urazilo?
Ani jedno. Bylo to někdy v první půlce devadesátek
a tehdy bylo normální, že se lidé potkávali, sezna-
movali, skládali si komplimenty a dokonce spolu
někdy i spali, aniž by to někdo donekonečna ana-
lyzoval, hodnotil a démonizoval jako v dnešní
hysterické době.

Především každý sám je svého štěstí strůjcem -
a tak by to mělo zůstat. Já si užila spoustu obdivu
a komplimentů od mnohdy slavných mužů i žen, ale
nikdy jsem nepřekročila svoje vlastní hranice. Nikdy
by mě ale nenapadlo moje normy vnucovat
ostatním, nebo je podle nich soudit.

A kde ty vaše hranice leží?
Řeknu to takhle - s manželem jsme loni oslavili 35 let společného života. Navzdory všem lákadlům!
A že jich cestou nebylo málo.

Stalo se Casino Royale zlomem ve vaší kariéře? Přišlo víc reklam, filmů?
Několik nečekaných nabídek ze zahraničí přišlo, ale já pár měsíců po premiéře Casina Royale
plánovaně otěhotněla a nezbylo než vše s poděkováním odmítnout. Zůstala jsem tedy u svých
příležitostných reklam a objevila se v několika českých seriálech. Já herectví a modeling nikdy
nebrala jako vážný životní cíl. A nedávná doba ukázala, jak je herecká profese zranitelná. Vlastně
celý ten šoubyznys. Dnešní doba je příliš nejistá na to, aby se člověk orientoval jen na dělání
zbytných věcí.

Já jsem velmi málo cílevědomá herečka na to, abych si na účasti v hollywoodském velkofilmu
vybudovala ten správný marketing k herecké kariéře. Na to jsou tu jiní

Co teď tedy děláte?
Bydlím už 16 let "na osmičce" s výhledem na celou Prahu a jsem tu šťastná! Vychovávám skoro
15letého syna a užívám si ty poslední roky, kdy mě ještě potřebuje. Občas se dostanu před
kameru, věnuji se našim rodinným aktivitám - tedy kreativní agentuře a punčochovému e-shopu.
Mimochodem ty silonky, které mám na fotce, se jmenují MonteCasino. To nebude náhoda!

A jaký máte vztah k nožům?
Je to jistě užitečný nástroj, což vím hlavně z kuchyně, protože hodně ráda vařím. A že je nůž i
zbraň? Lecos se dá použít jako zbraň - třeba náklaďák, hůl nebo ořezaná tužka, vedená jistou
rukou.

Sdělení na závěr?
Říkávalo se "nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě". Já si toto rčení upravila:
Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tvým dětem.

Co má společného dáma, nůž a bu-
dova v pozadí? Hrály v bondovce
Casino Royale!

Regina Gabajová je jedinou českou
herečkou, která měla mluvenou roli
ve filmu o agentovi 007 - a navíc už
16 let bydlí v Praze 8. Úvodní
sekvence filmu začíná v budově
Danube House v Karlíně a český nůž
Mikov Predator si ve stejném filmu
zahrál také.

s Danielem Craigems Evou Green
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Herečka a podnikatelka Regina Gabajová má na kandidátce ODS číslo 13
a její recept najdete na straně 17



Je naší povinností si pravidelně připomínat ty, kdo za nás a naši
svobodubojovali. Přestože někteří prohlašují, že je pieta upomníku
operace Anthropoid jen politickou propagací. Není. V naší zemi
jsou vlastně co chvíli nejrůznější volby, a to by se nedalo dělat nic
v obavě, že vás druzí obviní ze zviditelňování a předvolební agitace.
Navíc 80. výročí operace Anthropoid jen jenom jedno a připadlo na
letošní rok.

Bylo mi ctí účastnit se této slavnostní akce. Při setkání s tolika
výjimečnými lidmi jsem pociťovala opravdu nesmírnou hrdost.

Pomník operace Anthropoid jsem tehdy v letech 2008 až 2009 jako
nováček komunální politiky doslova vydupala ze země. A i tehdy
navzdory zlým a nepřejícím jazykům. Dnes je tak pro mě pomník
nejen splacením dluhu společnosti, protože důstojné označení
místa jednoho z největších činů československého a dokonce
evropského odboje palčivě chybělo, ale i důkazem, že odhodlání a
vytrvalost má v komunální politice své místo.

Vladimíra Ludková, místostarostka Prahy 8

www.vlajkaproanthropoid.cz

První zářĳový týden jsme se sešli na Kobyliské střelnici a vzpomenuli na
všechny, kdo položili životy při obraně vlasti. Stejně jako pravoslavný
duchovní ThDr. Vladimír Petřek, který byl 5. září 1942 posledním
zavražděným na tomto místě. Umístěním vlaječek jsme symbolicky
poděkovali za vše, co tito lidé udělali pro naši vlast a svobodu. Za to, že
přinesli nejvyšší oběť.

Děkuji rovněž za spolupráci Nadačnímu fondu REGI Base I., prostřednictvím
kterého jste mohli přispět a stát se tak součástí vzpomínkového setkání
v těchto prvních zářĳových dnech.

Vlajka pro Anthropoid

80
Nezapomeneme!

Regina Gabajová

RECEPT NA GNOCCHI S CHORIZEM A HOŘČICÍ
Jedno z nejoblíběnějších jídel u nás doma, recept je na 4-5 porcí.
Co budeme potřebovat?
Na gnocchi: 1 kg brambor ve slupce (typ C nebo B), 100 g celozrnné špaldové mouky, 150 g špaldové hladké mouky, 2 vajíčka,
5 g soli (1 lžička)

Na směs: 4 lžíce olivového oleje, 1 větší cibule nebo svazek jarní cibulky, 1 červená paprika, 1 střední mrkev, 3 až 4 stroužky
česneku, 75g až 100g salámu Chorizo (podle balení), 4 až 5ks sušených rajčat, 4 lžíce pokrájených rajčat z konzervy, 1 lžíce
hrubozrnné hořčice, 1 lžíce plnotučné hořčice, 2 lžičky saturejky sušené, sůl nebo půlka bio bujonu, pepř mletý podle chu�,
nastrouhaný parmezán nebo Grana Padano.

Uvařené brambory oloupeme nejlépe ještě teplé, nastrouháme najemno do větší mísy, přidáme 2 vajíčka, sůl a obě mouky.
Vypracujeme těsto, které trochu lepí a přendáme z mísy na hojně pomoučený pracovní stůl nebo vál.
Těsto rozdělíme nožem na 4 díly, které rozválíme rukama na válečky a ty ještě můžeme překrojit napůl a vytvoříme tenčí delší
válečky – hady, které nožem nakrájíme na malé nočky. Je potřeba s těstem pracovat rychle, protože začne rychle řídnout. Ve
velkém hrnci mezi�m přivedeme k varu osolenou vodu a nadvakrát do ní nočky vložíme. Když vyplavou, necháme je ještě cca
3 minuty vařit na mírném ohni a poté vylovíme děrovanou naběračkou, dáme stranou do mísy a zakryjeme. Můžeme promísit
s troškou olivového oleje a másla, aby se neslepily k sobě.

Ve větší pánvi nebo kastrolu na oleji osmahneme cibuli a postupně přidáváme na malé kos�čky nakrájenou papriku, nahrubo
nastrouhanou mrkev, pokrájené nebo podrcené stroužky česneku a na malé kousky nakrájená sušená rajčata.
Směs na mírném ohni promícháváme a po chvíli ještě přidáme bujon nebo osolíme a opepříme, okořeníme saturejkou, potom
vmícháme 4 vrchovaté lžíce rajčat z konzervy a na malé kousky nakrájený salám Chorizo. Podlijeme trochou vody, zakryjeme
napůl poklicí a necháme za občasného zamíchání pobublávat asi 10 až 15 minut. Jestliže je směs příliš hustá, opět podlijeme
vodou.

Když je vše v pánvi měkké, vypneme plotýnku a do směsi přimícháme 1 lžíci plnotučné a 1 lžíci hrubozrnné hořčice.
Promícháme a opepříme podle chu�. Odložené nočky vmícháme do směsi, proto je důležité mít velkou pánev, wok nebo
kastrol.
Na talíři posypeme každou porci nastrouhaným sýrem a můžeme si popřát dobrou chuť!
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Oteplování planety v Praze nezabráníme

Co s městským vedrem?

Sázet, sázet a zase sázet!
Boj s globálním oteplováním je kšeft. S výjimkou těch, kteří jedou v byznysu biopaliv a alternativních zdrojů energie,
v něm všichni prohráváme. Dělají se plány na boj s klimatem, počínaje celým světem a konče poslední radnicí městské
části v Praze. Jaký je výsledek?

Magistráty a radnice tvoří za miliony korun (daňových poplatníků) nejrůznější "koncepce strategického
rozvoje", které v řadě případů nic neřeší. Povinně přimíchávaná biosložka do paliva nám ničí motory a z aut uniká ještě
více karcinogenních látek než dřív. Krajina osázená řepkou a kukuřicí nezadrží vodu po deštích, ve městě se partičky
zelených aktivistů snaží donutit normální lidi přesednout na kola tím, že komplikují dopravu dalšími a dalšími
„opatřeními“.

Tu ve prospěch démona cyklodopravy, jinde se zaštítí heslem, že město je pro lidi, a ne pro auta. Jako by v těch autech
lidé neseděli. Skutečné problémy životního prostředí se neřeší.

Oteplování planety v Praze nezabráníme.
Jedna z věcí, která Pražany trápí, je extrémní letní horko. Přes den nesnesitelný žár, který se přenáší do noci a nedává
organismu odpočinout. Město ale můžeme přizpůsobovat. Přizpůsobení je skryto v jednoduchých opatřeních, nevy-
žaduje žádné velké studie za miliony, stačí jen použít hlavu. Nikoliv na nošení slaměného kloboučku, byť ten před žárem
také částečné chrání, ale k přemýšlení v intencích selského rozumu. Ten návod je jednoduchý: výsadba stromů
(především těch suchu odolných), tlak na developery, aby na domech používali zelené střechy, a „šetření“ novými
plochami betonu a asfaltu.

Zdá se vám to jasné a moc jednoduché? Ano, taková je ale realita a řeč čísel. Bohužel za posledních x let se vedení města
raději utápí v utrácení peněz za různé strategie, studie a plány, ale v reálu využĳe každou možnost někde něco
vyasfaltovat, o změnách směrem k developerům nemůže být na tomto poli ani řeč.

Klasickým příkladem budiž cyklostezka v Žernosecké ulici. Hory betonu a asfaltu, cyklistu na ní nepotkáš. A pokud ano,
tak jen v hrůze sledujete, zda nesrazí dítě jdoucí z tamní školy nebo seniora z nedalekého domu s pečovatelskou
službou. Vliv na životní prostředí? Jen negativní! Žádná výsadba, jen poničené trávníky kolem.

Výsadby vhodných stromů jsou jedním ze základních pilířů, jak může Praha přispět ke snižování nesnesitelných vlivů
tepla na svoje obyvatele. Není třeba dělat sáhodlouhé studie, stačí se obrátit na jakéhokoliv dendrologa (dendrologie v
užším slova smyslu je součástí systematické botaniky), a ten vám vyjmenuje, které dřeviny jsou suchu odolné. Stačí jen
chtít. A pak jen sázet, sázet a sázet všude, kde je to možné. U tohoto bodu je třeba si uvědomit, že stromy, které dnes
dáme do ulic, budou plně funkční za několik let. V lesnictví platí, že stromy sice sázíme pro svoje vnuky, ale
nezanedbatelný pozitivní vliv mají takřka okamžitě.

Zelené střechy jsou dalším prvkem, který je
schopen ve svém součtu výrazně přispívat ke
kvalitě života v Praze. Snižují nebezpečí me-
chanického poškození hydroizolace důsled-
kem vnějších vlivů, chrání proti sání větru, jsou
ochranou proti sálajícímu teplu, zlepšují izo-
laci proti hluku, zvyšují tepelnou ochranu v
zimě a především také v létě, příznivě ovlivňují
odtok srážkové vody a zvyšují její akumulaci.
Jako bonus pak můžeme říct, že domy se
zelenou střechou jsou ve svém výsledku i eko-
nomickým přínosem pro majitele nebo pro-
vozovatele nemovitosti, protože vyžadují
menší náklady na teplo v zimě a na klimatizaci
během léta.

Jaká je současná praxe?

Více než tristní. Praha si sice schválila „Strategii adaptace na klimatickou změnu“, ale aktuální návrh
Metropolitního plánu jde opačným směrem. Parky zbavuje ochrany před zástavbou, ruší pásy izolační
vegetace a drobnější zelené plochy vymezuje jako zastavitelné pozemky. Neobsahuje tlak na budoucí
developery k potřebným výsadbám nebo zeleným střechám. Autorem zmíněné strategie je ta samá
instituce (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy), která varuje před vznikem tepelných ostrovů. Pravá
ruka neví, co dělá levá? No ale hlavně že máme ty strategie za hromady peněz, že?!

Skvělý byznys proti oteplování
planety podporují i nejrůznější
média - ať už otevřeně či pod-
prahově.
Zatímco ještě před pár lety byly
letní mapy televizního počasí
přívětivě slunečné, letos jsme se
dočkali při obdobných teplotách
temně rudých apokalyptických
tónů - proč nepodpořit svoji
propagandu strašením obyva-
telstva!
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Každé čtyři roky se to opakuje. Nejen „osmičku“ zaplaví sliby tvářící se jako program. Vyloženě si
představuji ty chvíle, kdy vzniká. „Ještě bychom mohli slíbit, že…“. A místo tří teček si doplňte, co
chcete. A tak se slibují „hory s i Horákama“ a nebe na zemi.

Že nás radnice učiní šťastnými, udělá cokoliv, zabrání čemukoliv či výstavbě čehokoliv. Moc dobře
vědí, že slibují něco, co mnohdy nemohou ze své pozice uskutečnit či zablokovat. Nebo dokonce
vědomě lžou ve snaze upoutat, a získat tak potřebný křížek na volebním lístku. Jak kdo.

Proto jsme si řekli, že nebudeme hledat nějaký bombastický slogan, nebudeme se snažit ohromit.
Náš program je totiž jednoduchým receptem.

Kde radnice může konat, tam se budeme snažit, aby věci fungovaly. Na pozemcích ve správě Prahy
8 musí být posekaná tráva, co nejrychleji uklizený nepořádek od chvíle, kdy ho někdo udělá.
Rozhodně nechceme vymýšlet ani podporovat akce, které v podstatě stojí jen spoustu peněz a ve
výsledku jsou nepříjemnou změnou do života nás, co tady žĳeme, pracujeme a pohybujeme se.
Takový přístup se těžko dává do hesla, těžko se tiskne na letáky, takže ho spíše zkusíme ukázat na
příkladech.

Péče o zeleň: stromy, stromy, stromy. Nejlepší recept, jak se v létě neuvařit jsou prostě stromy.
A tak budeme dál sázet stromy, keře, zakládat květné louky tak, jako jsme to dělali doposud. Místo,
abychom vymýšleli zázračné koncepce za mnoho milionů, které nepřinesou nakonec nic.

Louka Žernosecká: žádná výstavba, žádné „vylepšování“ nějakými novými objekty. Prostě zůstane,
jak je teď, a jak jí máme všichni, co kolem žĳeme či chodíme, rádi.

Sídliště Ďáblice: rozhodně vždy budeme hájit současnou podobu. Ano - opravy a dotažení či
vylepšení mnoha detailů jsou na místě. Jde o nikdy nekončící boj, ale žádné revoluce. Dobře se nám
v tomto případě spolupracovalo se spolkem Krásné Kobylisy. Ten ostatně může posloužit i jako
příklad korektního a věcného dialogu. Žádná ukřičená aktivistická skupinka hlasitě prosazující zájmy
pár jedinců nemá u nás nárok na úspěch, ale věcná a argumenty podporovaná debata je skvělá
a přínosná pro všechny.

Zenklova ulice: může posloužit jako dokonalý příklad, jak se to dělat nemá. Zelení aktivisté tampod
bohulibými povídačkami poslali proti sobě tramvaje a auta. Vše se dělo pod populárními hesly
„revitalizace“ a „zklidnění dopravy“. Doprava se zklidnila tak, že je ve všední dny odpoledne dokonale
mrtvá. Vznikly široké chodníky, po kterých projdeminimum lidí, pruhy pro cyklisty, po kterých žádní
nejezdí. Jen my ostatní na sebe koukáme v zácpě. Ti v tramvajích na ty v autech, a naopak. Tisíce
trpí kvůli několika jedincům.

Volební program aneb sliby se slibují…

Mimochodem, v následujícím volebním období doběhnou všechny záruky, které brání dát Zenklovu ulici
trochu do pořádku. Pokusíme se o to, aby alespoň v těch nejcitlivějších místech dále netrpělo duševní zdraví
řidičů tramvají i aut.

Obecně: spousta míst, jako třeba pruhy zeleně podél silnic, jsou ve správě magistrátu. Pokud by došlo na
nejhorší, a jeho současné vedení by nadále mělo vliv, budeme v případě dalšího experimentování s Prahou 8
hlasitě křičet. Stejně, když například nechávali posečenou trávu hnít na místě, nebo v křižovatkách šlo kvůli
přerostlému porostu přehlédnout dítě na přechodu. „Ochrana klimatu“ nesmí ohrožovat naše občany na
zdraví či životě.

A takhle bychom mohli vyjmenovat spoustu dalších věcí, kde lze ukázat jak ano, či jak ne. Snad se podařilo
vysvětlit, proč nás nepotkáte s letáky potištěnými spoustou všeslibujících hesel a nesmyslů. U náš čekejte
zkušený přístup, znalost věci a řešení problémů.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň,

PRAHA 8
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Ondřej Gros
starosta Prahy 8

Vladimíra Ludková
místostarostka Prahy 8

RECEPT PRO PRAHU 8
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Zdravotní péče v domácnosti

Vladimíra Ludková

Osmisměrka
Zeptejte se vašich blízkých, kde chtějí prožít stáří. Hlavně doma,
pokud to zdraví dovolí. Ve 20, 30, možná ještě 40 letech o tom
příliš nepřemýšlíme, ale jednou to přĳde.

Pokud sami pečujeme o rodiče, vidíme, jak důležitá je lokální
pomoc ze strany sociálních služeb. Pobytová zařízení se
nenafouknou, budovat další nová velká je ekonomický i sociální
nesmysl, soukromá zařízení jsou finančně pro mnohé
nedostupná, a obávám se, že tato nedostupnost se může dále
zvyšovat. Nicméněnadruhé straně známobrovskémnožství lidí,
kteří odmítají i v pokročilém věku a s velkými zdravotními
problémy byť jen uvažovat o stěhování do domova pro seniory.
Doma je doma. Budoucnost proto vidím v ještě větší podpoře
všech typů sociálních služeb, které za vámi přĳdou domů.

Pečovatelská služba Prahy 8 prošla v posledních čtyřech letech velkou proměnou. Ač se to nezdá, ale
posunout čas jejího fungování ze 17 do 21 hodin, a to 7 dní v týdnu, byl během na dlouhou trať. Vážím
si proto osmičkového pečovatelského týmu, včetně koordinátorek a sociálních pracovnic, které s námi
touto změnou prošly. Jejich práce je nesmírně záslužná, psychicky i fyzicky náročná. Prodloužení pracovní
doby přivedlo spolu s dalšími vnitřními změnami do pečovatelské služby nové klienty, kteří potřebují
velkou míru pomoci, a kteří by tou dobou byli již v zařízeních sociálních služeb. Dnes umíme v osmičkové
pečovatelské službě pečovat i o zcela imobilní občany. A o tom, že v naší pečovatelské službě pracují
srdcaři a srdcařky, svědčí i fakt, že si sami vyžádali účast v půlročním kurzu znakové řeči.

Aby byla pomoc v domácnosti funkční, musí být provázaná. Proto nesmí chybět zapojení domácí
ošetřovatelské péče. Praha 8 zřizuje hned dva týmy zdravotních sester, které za lidmi jezdí domů na
základě péče předepsané lékařem. Ta je hrazena zdravotní pojišťovnou. A i v tomto ohledu je třeba
vyzdvihnout velkou snahu o zvyšování kvality, která jde ruku v ruce se zvyšováním profesního vzdělávání.
Novinkou je proto možnost domácího cévkování mužů, což je jinak úkon, který smí provádět pouze lékař,
nabízíme paliativní doprovázení z pohledu zdravotní péče a dlouhodobě máme vysokou úspěšnost v péči
o nehojící se rány. Tato služba ušetří pacienta od náročného převozu za lékařem, rizika nákazy a někdy
i dlouhého čekání.

Třetím stavebním kamenem domácí podpory jsou aktivity pro volný čas a zde nastupuje služba osobní
asistence u osob s onemocněním demencí nebo stále se rozšiřující domácí aktivizace pod Centrem
aktivizačních programů v Burešově a Mazurské ulici. To netřeba představovat, je tady pro vás již 13 let
a sama až nevěřím, kam dospěl můj tehdejší nápad začít s rukodělnými aktivitami se seniory ve větším
měřítku. Od září se právě domácí aktivizace posílí o nové kolegyně, abychom mohli ještě více zejména
méně pohyblivým seniorům zpříjemnit doma trávený čas.

Stále je pro vás k dispozici i seniorská linka (601 263 294), kterou jsme zřídili za covidové pandemie.
Nejenže jsme ji nezrušili, ale nabízíme na ní sociálně zdravotnické poradenství obyvatelům Prahy 8.

A samozřejmě vždy všem říkám: máte-li jakýkoliv dotaz, prosím, napište mi na:
vladimira.ludkova@praha8.cz.
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Způsob, jakým se volí do Zastupitelstva městské části Praha 8, je poměrně složitý, fakticky má
volič na výběr tři možné postupy.
Každý může křížkem označit až 45 kandidátů z různých stran, či označit stranu a několik
kandidátů ze stran jiných.

Volič však takto své hlasy zbytečně
tříští, svým vyvoleným kandidátům ke
skoku na vyšší příčky také nepomůže,
jelikož hranice pro posun vzhůru je
desetiprocentní.
Nejjednodušším způsobem je označit
křížkem celou kandidátku Občanské
demokratické strany. V takovém případě
získá tato kandidátní listina všech 45
hlasů, kterými každý hlasující fakticky
disponuje.
Velmi se, vážení voliči, za takto
provedenou volbu přimlouváme. Jen tak
nám pomůžete v naší snaze, aby se v
Praze 8 dále dobře žilo bez zavádění
různých experimentů na lidech.
Náš kandidátský tým se skládá z lidí
kvalitních a zkušených, kteří znají Prahu 8
i její problémy, a proto si zaslouží vaši
podporu jako celek.

Za vaše hlasy děkují

Ondřej Gros, starosta, číslo 1 za ODS
Vladimíra Ludková, místostarostka,
číslo 2 za ODS

JAK VOLIT?

TĚŠÍME SE NA VÁS!
23. - 24. 9. 2022KOMUNÁLNÍ VOLBY

za PRAHU 8Ondřej Gros a Vladimíra LudkováZA NEJLEPŠÍ OSMIČKU!

ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: ODS

Takto zaškrtněte hlas
pro nejlepší Osmičku!
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Jitka Márová Martin Cibulka

Recept na kung-pao od Jitky

SUROVINY:
kuřecí maso, sůl, 2 vejce, olej, červená a zelená paprika, solené arašídy, chilli, sójová omáčka, cukr,
cibule, rýže

Když jsem sdělila, cože to chci dávat za recept, sklidila jsem údiv:
„Ty sem nedáš nějakou klasiku? Třeba svíčkovou?“
Musela jsem se smát. Jistě, přiběhnu domů, postarám se o psy, a pak ještě vykouzlím svíčkovou. Někdy ano, ale v týdnu
to chce rychlovku, takže tady je jedna z nich. Já tomu říkám kung-pao, ale je možné, že by se z toho Číňanovi zkroutily
vlasy. Vařím totiž popaměti a podle okamžité chuti i nálady. Hlavně nesmí chybět chilli nebo kokosové mléko.

POSTUP:
Kuřecí maso nakrájím na kostičky velké asi jeden centimetr. Čím méně času, tím větší kostky. Dva
bílky ušlehám, slabě osolím a smíchám s masem. Necháme odležet, zatím co si připravuji další věci.
Asi tak půl hrnku slaných arašídů spařím vařící vodou a nechám cca 10 minut odstát. Tím změknou
a zbaví se přebytečné soli.
Na pánev dám trochu oleje a při smažení se snažím maso od sebe oddělovat. Maso po osmažení
vyjmu, většinu oleje odlĳi, nechám si v pánvi tak maximálně dvě lžíce.
Olej znovu rozpálím, a přidám nakrájenou červenou a zelenou papriku, a trochu arašídů.
Následně přidám zálivku z chilli, trochy sójové omáčky, lžičky cukru a najemno nasekané cibule.

Podávám, jak jinak, s rýží.
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KUŘE
À LA BAŽANT

ZÁŘÍ 2022
www.receptyproprahu8.cz

Miláčci

www.receptyproprahu8.cz

vladimira.ludkova@praha8.cz ondrej.gros@praha8.cz
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