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Z pražských čtvrtí
Krátce
VYSOČANY

Strážníci dohlédnou
na cyklisty a bruslaře
S teplým počasím vyrazí strážníci
do ulic a parků Prahy 9, kde budou
dohlížet na cyklisty a bruslaře. Především se zaměří na dodržování
dopravních předpisů a budou sledovat povinnou výbavu bruslařů.
Ve vybraných úsecích budou měřit i rychlost.
(ap)
VYSOČANY

Do školky můžete dát
dítě i o prázdninách
Rodiče, kteří nemají možnost
umístit děti na celé prázdniny, mohou využít rozšířeného provozu
mateřinek. V Praze 9 bude v prvním týdnu prázdnin otevřená Mateřská škola Kovářská, v dalších
pak školka ve Šluknovské ulici, Litvínovská 490 a Veltruská. Přesný
rozpis je na internetových stránkách jednotlivých školek.
(ap)
VYSOČANY

Ve čtvrti se sváží
rozměrný odpad
Zítra se obyvatelé Vysočan mohou
zbavit rozměrného odpadu. Přistaveny budou kontejnery na rohu
ulic Na Břehu, Mlékárenská, Před
Mosty a Za Mosty. Další pak v ulici
Skloněná.
(ap)
PROSEK

Ulice se uzavřou
kvůli výstavbě
Obyvatelé Proseka nebudou moci
v červenci projíždět ulicí Na Vyhlídce, a to v úseku mezi ulicemi
Prosecká a U Mateřské školy. Úplná uzavírka začne 12. a skončí 23.
července. Důvodem uzavírky je výstavba bytového projektu Parter
Starý Prosek.
(ap)
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Středa: Vysočany, Prosek,
Hloubětín, Hrdlořezy, Kyje a další

Čtvrtek: Vršovice, Malešice,
Strašnice, Záběhlice, Dubeč a další

Pátek: Dejvice, Střešovice,
Břevnov, Vokovice, Veleslavín

Sobota: Jílové, Davle, Mníšek pod
Brdy, Řevnice, Černošice, Hostivice

Místní už parkují snáze
V okolí O2 areny už místní obyvatelé parkují snáze.
Strážníci se totiž zaměřují na kontroly jejích
návštěvníků, kteří nechávají svá auta na místech
určených pro rezidenty, a jejich vozy odtahují.
VYSOČANY V okolí O2 areny ve Vytoho zde probíhají ještě velké konsočanech funguje už téměř rok
certy, nezaparkuji. A když, tak jen
zvláštní značení, které upozorňuvelmi daleko od domova. Momenje, že zde svá auta mohou parkotálně ale mohu říct, že už to takový
vat pouze místní obyvatelé. Auta
problém není,“ tvrdí Markéta Fílobez parkovacích karet se navíc odvá z Vysočan.
tahují.
Zítra se bude v O2 areně konat
To mnohé návštěvníky O2 areny
koncert Michala Davida, který už
je vyprodaný. Dá se proto předpoodradilo od parkování v místech,
kládat, že strážníci budou mít ve
která pro ně nejsou určená.
večerních hodinách plné ruce práStrážníci se navíc na jednotlivé
ce. Problém by však mohl nastat s
akce pečlivě zaměřují. „Máme k
nedostatkem strážníků, na což
dispozici obvykle dvě odtahová voměstská policie narážela v minuzidla a dvě hlídky v terénu. Musím
lých měsících. Nedařiříct, že se situace v
lo se jí totiž dostat z reokolních ulicích oprav„S parkováním je
zidentních míst všechdu o trochu zlepšila od
to teď lepší. Možná
na auta.
díky tomu, že akcí
té doby, co auta odta„I když se snažíme
je v těchto
hujeme,“ říká šéf strážměsících méně.“
odtáhnout maximum
níků na Praze 9 Vlastivozidel, která bez
mil Olič.
Markéta Fílová
oprávnění stojí na mísPodle radního Adaz Vysočan
tech vyhrazených pro
ma Vážanského se v porezidenty, často naše snaha naráží
sledních měsících snížil i počet odna technické nebo personální protahů. „Při nedávných akcích v O2
blémy. Rovněž se stává, že hlídka
areně se odtáhlo přibližně osmstrážníků bývá odvolána k jiným,
náct aut, zatímco v minulém týdspolečensky nebezpečnějším přínu, kdy se zde konal koncert Boba
padům,“ říká Olič.
Dylana, jich bylo už jen deset. DouMístním by nejspíš pomohlo zafám, že tato sestupná tendence
vedení takzvaných modrých zón,
bude pokračovat, “ říká.
které mají například v Praze 1, 2, 3
Lidé: Zaparkujeme,
a 7. Magistrát však zatím neuvažuprotože je méně akcí
je o rozšíření rezidentních zón do
dalších městských částí. Radnice
Místní obyvatelé změnu k lepšímu
Prahy 9 proto zavedla pouze kartičtaké pozorují, ale úplně snadno se
ky pro místní, které jim mají zajišparkovat stále nedá.
ťovat přednost při parkování v uli„Určitě je to lepší. Je to možná
cích kolem jejich bydliště.
tím, že akcí je v těchto měsících
Adéla Paclíková
méně. Když se hraje hokej a do

Pondělí: Malá Strana, Hradčany,
Staré Město, Nové Město, Josefov

Lidé od nás

Rád se procházím
mezi domy
ve Kbelích
Jaroslav
Knopp
starosta
Sokola Kbely

S

U arény Místní obyvatelé v poslední době nacházejí v okolí O2 areny víc
volných míst k parkování

Foto: Lukáš Bíba, MF DNES

tarosta kbelského Sokola
žije ve Kbelích už od roku
1954. Celý život se věnuje
sportu a má pocit, že tady není
mnoho míst, kam by mohl jít cvičit. „Kromě sokolovny toho moc
není. Máme sice fotbalové hřiště,
ale chce to ještě něco dalšího,“
říká Jaroslav Knopp.
Do Sokola by rád nalákal také
mladé lidi a malé děti. „Chtěl
bych, aby jej vyhledávaly všechny
věkové kategorie a sporty se tu začaly víc rozvíjet,“ dodává.
O kulturní dění ve Kbelích se
stará především Lidový dům, kam
Jaroslav Knopp rád zajde na různé
koncerty. „Mnoho zajímavých
akcí se také pořádá v Centrálním
parku. Byl tu hezky zorganizovaný
Dětský den nebo pálení čarodějnic,“ pochvaluje si.
Volný čas nejraději tráví procházkami po Kbelích. „Rád se procházím přes starou zástavbu až k
novým bytovým domům, kterých
se tu hodně staví. Musím říct, že
se mi líbí, ale bydlet bych tam nechtěl. Je to tam nalepené dům na
domě a já mám rád víc prostoru,
sám bydlím ve staré zástavbě.“
Nejvíce se těší, až bude dokončen obchvat Kbel a bude se moci
projít až k svazarmovskému letišti. „Teď je to v jeho okolí rozkopané a vůbec mě neláká tam jít. Ale
je to krásné místo a těším se, až se
tam zase podívám,“ dodává.
(ap)

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net, které přinesly poslední dny. I vy můžete své snímky představit na tomto webu a na stránkách MF DNES.
Na Julisce se v pondělí konal Memoriál
Josefa Odložila. Dvoustovku běžela i
Jana Slaninová. Nedařilo se jí, skončila na
posledním místě.
Foto: Richard Frk

Na Staroměstském náměstí v pondělí fandili Nizozemci ve
svých typických národních barvách. Jejich tým na
mistrovství světa porazil Dány 2:0.
Foto: František Tůma

V noci na neděli si zájemci mohli prohlédnout i méně
známé Muzeum MHD ve střešovické vozovně.

V sobotu se Smíchovská pláž stala
dějištěm 13. ročníku pražského festivalu
dračích lodí. Je to jedna z největších
českých atrakcí sportu jménem
dragonboating.

Foto: V. Kofroň

Foto: Jaroslav Hrubeš

Proč je luxusní jídlo drahé
» Fórum čtenářů

Výběr z blogu, redakčně upraveno

Často se setkávám s otázkou, proč
je jídlo v luxusních restauracích
tak drahé, že není přístupné pro
obyčejné lidi.
Snažím se dotyčnému vysvětlit, co
všechno se podílí na ceně jídla v
restauraci. Je to velké množství
faktorů, které konečnou cenu navyšují. Za všechny bych uvedl suroviny, které se na celkové ceně podílejí nejvíc. Kvalitní suroviny jsou
opravdu drahé a nákupní cena například u ryb se ještě navýší po
očištění filetů, abychom mohli našim hostům podávat onu pověstnou rybu bez kostí.
Z mořské ryby, kambaly, získáme
po odstranění kostí, kůže a hlavy
maximálně padesát procent čisté
hmotnosti masa, a jak si sami spočítáte, cena základní suroviny letí
rázem o polovinu nahoru.
Důvodů relativně vysokých cen je
ještě několik, ale já mířím někam
jinam. Zajímá mě fenomén naší
společnosti, kde na jedné straně
pro velké davy Čechů není pro-

Roman Paulus je šéfkuchařem
v hotelu Alcron.
Foto: MF DNES

blém vydat nemalé částky při standardním vysedávání u piva a na
straně druhé se najde jen málo takových, kteří jsou ochotni zaplatit
za kvalitní gastronomii. I když je
nad slunce jasné, že restaurace,
kde máte možnost ochutnat kvalitní pokrmy, nemá procentuálně
zdaleka tak vysoké marže na
svých produktech jako nízkorozpočtové nálevny, tak oblíbené
v našich krajích.
Pointa je myslím někde jinde. Návštěva kvalitní restaurace musí
být něčím, co přehluší veškeré
vaše zážitky za hodně dlouhou
dobu nazpátek.
Musí to být koncert kuchyně a obsluhy. Jídla musí být rafinovaná a
zároveň srozumitelná – o dokonalé přípravě a těch nejlepších surovinách ani nemluvě.
Po návratu domů musíte němě zírat do zdi a říkat si něco ve smyslu: To byl zážitek, který stojí za to
zažít znovu.
Roman Paulus

