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Citát britského filozofa a historika, panteisty Thomase Carlyla:
Nerad mluvím dlouho s lidmi, kteří se mnou jen souhlasí. Chvíli je sice zajímavé koketovat s ozvěnou, ale (tajenka).

SOUTĚŽ
„Poznáváme Prahu 11“
aneb umění v ulicích
Jižního Města

M

noho půvabných míst,
kulturních památek
a uměleckých hodnot se
ukrývá mezi domy naší
městské části. Na vás je
takové místo nebo objekt na
fotografii poznat a napsat
nám, kde je můžeme najít,
popřípadě jak se jmenuje
a kdo je autorem. Při procházce ulice pak každý
může zjistit, jakou zajímavost jsme vám ukázali. Ze
zaslaných správných odpovědí redakce vylosuje
výherce, který od ní obdrží
věcnou cenu, např. CD,
knihu nebo tričko.

Kde tak lehce tančí tyto dívky z kamene?
Své odpovědi můžete zasílat na adresu:
Úřad MČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415,
nebo je odevzdat v informačních kancelářích Prahy 11
do 15. 4. 2006 na obálku napište heslo „Klíč“.

VAŘÍME...
Dietní salát
s Oldřichem Koudelkou

S

tále vybíráme dobroty z kuchařky Babiččiny recepty
nejen pro dědečky, vydané pod záštitou MČ Praha 11.
Pokud máte nějaký vlastní originální recept, zašlete nám jej
do redakce, podělte se o něj se čtenáři Klíče.
Co potřebujeme:
1/2 hrnku mrkve, 1/2 hrnku celeru, 1 hrnek nakrájených jablek, 1/2 hrnku kyselých okurek, šunku podle chuti, bílý jogurt
(dietní) nebo zakysanou smetanu, vajíčko, plátkový sýr, pažitku, kečup.
Příprava:
Zeleninu nakrájíme na kostičky, povaříme doměkka ve slané
vodě, slijeme a necháme okapat. Do zeleninové směsi přidáme nakrájená syrová jablka, kyselé okurky, šunku.Vše promícháme a zalijeme jogurtem nebo zakysanou smetanou
a necháme dvě hodiny v chladničce odpočinout.Potom můžeme salát ozdobit kolečky uvařeného vejce, pažitkou, kečupem
a plátkovým sýrem, vykrájeným formičkami na vánoční cukroví. Nakonec salát ještě posypeme nastrouhaným sýrem.

Řešení křížovky z minulého čísla: svůj zítřek
Správné řešení soutěže z minulého čísla: Viz str. 20

