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SPORT

DOPRAVA

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ
TŘI TÝDNY JSME DOMLOUVALI - TEĎ PŘIJDOU POSTIHY

V minulém Zpravodaji jsme uváděli do života novou dopravní situaci na Žižkově náměstí. Přesně
jsme popisovali značku „OBYTNÁ ZÓNA“ a zdůrazňovali základní prvky jejího významu!
Tedy znovu: rychlost 20 km/h (s tím problémy nejsou), zvýšená ohleduplnost vůči chodcům (bez
problémů) a teď POZOR - STÁNÍ POUZE NA OZNAČENÝCH MÍSTECH, tzn. pouze na
ŠIKMÉ PLOŠE UPROSTŘED NÁMĚSTÍ (označeno značkou „P“ s dodatkovou tabulkou „5x
vjezd“), to znamená, že platí ZÁKAZ ZASTAVENÍ NA KOMUNIKACÍCH (na obr.vyznačeno
červenou barvou), včetně té ve spodní části Žižkova náměstí od vjezdu na náměstí u Kozla za
Plzeňskou krčmu a dále . Tři týdny tam městská policie jezdí, domlouvá, vysvětluje (bez pokut)… ale
jakoby hrachu na zeď házeli. Dalším krokem k výchově a výuce řidičů budou finanční postihy. Je nám
to líto, je před Vánocemi, ale respektování tohoto zákazu a tím vyloučení dopravních problémů jsme
odhodláni všemi dostupnými prostředky zajistit.

COŽ TAKHLE DÁT SI...
Přichází krásný čas vánoční a setkání s rodinou
a přáteli.
I my se na Boží hod scházíme s celou rodinou u
spousty výborného jídla a laskomin. Jedním z nich
je krůta s ořechovou nádivkou a polévka
s játrovými knedlíčky.
K přípravě krůty potřebujete: 1 menší krůtu, sůl
a máslo.
Na výrobu ořechové nádivky: strouhanku,
mléko, vlašské ořechy, vajíčka, máslo,
petrželovou nať(nejlépe čerstvou), muškátový
ořech, sůl a pepř. Dále budete potřebovat brusinky
a sladkou šlehačku.
Krůtu nasolte zvenku i zevnitř a nechte asi
1 hodinu odležet. Poté ji dejte spolu se 100g másla
a trochou vody na pekáč do trouby vyhřáté na
Potřebné ingredience na 4-6 porcí:
1 menší krůta
Sůl
100 g másla
Nádivka:
200 - 250 g strouhanky
200 - 250 g vyloupaných vlašských ořechů
3 vejce
1 hrnek mléka
50 g másla
muškátový ořech
listová petržel
Brusinková omáčka:
Zavařené brusinky
Sladká šlehačka
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Krůta s ořechovou nádivkou
150°C. Přikryjte ji alobalem a nechte za
občasného podlévání vodou péct 2-2,5 hodiny.
Je možné použít tzv. pečící rukáv, kterým
proces pečení urychlíte. V tom případě můžete
teplotu trouby zvednout na 180°C a po cca 1,5
hodině krůtu vyjmout z pečícího rukávu a nechat
dopéct dozlatova.
Příprava nádivky: Strouhanku zvlhčete
mlékem a promíchejte. Máslo rozetřete se solí,
postupně vmíchejte žloutky a vyšlehejte do pěny.
Přidejte do navlhčené strouhanky, dále přisypte
namletá ořechová jádra, nasekanou petrželovou

nať a koření. Na závěr ušlehejte z bílků tuhý sníh,
který vmíchejte do směsi.
Takto připravenou nádivku doporučuji
upéct ve formě vymazané máslem a vsypané
hrubou moukou nebo ji nalít na pekáč vedle krůty
(asi 30-40minut před koncem pečení krůty), aby
se na povrchu vytvořila křupavá kůrka.
Nádivku je dobré přelít brusinkovou
omáčkou. Tu připravíte ze zavařených brusinek,
které ohřejete (neuvést k varu). K nim postupně
vmícháte dle chuti sladkou šlehačku.
Jako přílohu ke krůtě doporučuji
opečené brambory nebo bramborovou kaši.
K úplné dokonalosti slavnostního oběda si
připijte
kvalitním
červeným
vínem,
např. Svatomartinským,
Zweigeltrebe nebo
Rulandským modrým.
Rozhodnete-li se
připravit sváteční oběd podle tohoto
receptu, ať se dílo podaří a dobrou chuť!
Na závěr nám dovolte popřát Vám krásné
prožití svátků vánočních a mnoho štěstí po celý
příští rok!
Jirka a Lenka Smutných

