
 

31

Fr
an

ti
šk

án
sk

á 
za

hr
ad

a 
 

Nejen svou první zamilovanou pusu,  
ale myslím, že i prvního jointa jsem si dal  
ve Františkánské zahradě. To druhé, prosím, 
neopakujte. Zahrada je krásně zapadlá, 
schovaná vedle Václavského náměstí a je  
k němu dokonalým kontrastem. Zatímco  
na Václaváku je pražské peklo, tady je 
to pražské nebe, prostě ráj. Bílé lavičky, 
dokonale upravené trávníčky a na jaře keře  
s kvetoucími růžemi. V létě si jen těžko 
najdete volné místo k sezení, ale na  
podzim je tu místa dost. Součástí zahrady 
je i obrovské dětské hřiště a malá fontánka 
nahatého chlapečka, kterou když ucpete,  
tak to pak stříká strašně daleko – ano, to  
byla naše oblíbená dětská zábava. Po zahradě 
se potuluje pán, který oslovuje místní a nabízí 
jim, že si s nimi zahraje šachy. Do zahrady  
se nejlépe dostanete skrz pasáž Světozor,  
kde ale musíte udělat jemnou mezizastávku. 
V pasáži najdete lahůdkářství Ovocný 
Světozor, kde si za dvacet sedm korun 
můžete koupit chlebíček... nebo dva. 
Doporučuji alespoň čtyři. Najděte si místo 
s výhledem na kostel Panny Marie Sněžné 
a můžete se začít ládovat. Moje oblíbená 
činnost. V létě uvidíte všechny s točenou 
zmrzlinou, kterou si taky můžete koupit  
v pasáži. Mimochodem celá ta pasáž je super. 
Dole je skvělá jídelna, kino, boží obchod  
s bonbonama a čínský bistro, kam se nikdo 
z nás ještě neodvážil zajít. Ale určitě tam 
vyjděte, neb je tam úžasná mozaika  
s reklamou na Teslu (ne na tu Muskovu,  
ale na tu TEchnicky SLAbší).
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Určitě znáte vtip z filmu Samotáři – nežereš 
maso, nepoznáš vtip. Já teda maso žeru, 
takže vtip poznám, ale pokud maso nežerete, 
tak i pro vás vegetariány, nebo jak vám říkají 
indiáni „špatné lovce“, něco v Praze máme. 
Naše oblíbená vegetariánská restaurace je 
Lehká Hlava, schovaná v malinkaté slepé 
uličce Boršov kousek od Karlova mostu. 
Celá restaurace je rozprostřená po takových 
malých místnůstkách, až bych skoro řekl 
komůrkách. Zadní místnost má překrásný 
strop, na kterém jsou namalované hvězdy,  
a já tam vždy rád chodíval na rande.  
Nicméně za pozornost stojí nejen celý 
interiér, ale vůbec celý dům. Zajděte si 
na toaletu do druhého patra, až pak vám 
dojde, že jste v pět set let starém domě, 
a ne někde v McDonaldu. Mimo Lehkou 
Hlavu je v Praze plno možností, kde nejíst 
maso. Nejroztomilejší zahrádku, respektive 
balkonek, najdete v Nerudově ulici v restauraci  
Vegan’s Prague, vedou tam boží schody a je 
to taky pěkná romantika. Jestli chcete něco 
levnějšího, tak zkuste Dhabu ve Vladislavově, 
kde se jídlo kupuje na váhu, večer těsně před 
zavíračkou tam mají velké slevy.



–
 b

ez
 m

as
a



 

33

K
an

tý
na

Mám chuť jen napsat: prostě jděte. Věřte mi. 
Ale něco víc bych napsat měl… Nevím, zda 
vás do tohoto místa posílám kvůli skvělému 
jídlu, úžasnému pivu, nebo nejdokonalejšímu 
prostředí, jaké v Praze uvidíte. Asi je to 
kombinace všech těchto věcí a ještě mnoha 
dalších. Tenhle prostor byla dřív banka, dneska 
je to úžasná restaurace, kam většinou chodíme 
na jedno* pivo a bramborák po dlouhé cestě 
vlakem, neb je kousek od nádraží. U vchodu, 
kde je mimochodem řeznictví, které patří  
k restauraci, dostanete kartu, na kterou se  
vám bude počítat veškerá útrata. U pultu  
s jídlem si následně očima vyberete, co si  
dáte, a pán za pultem vám vše rád vysvětlí  
a někdy nechá i ochutnat. Všechno dostanete 
na dřevěný tác, se kterým si můžete sednout, 
ale já radši stojím u mramorového stolu, je 
prostě famózní. Pivo máte hned vedle po ruce 
a je samozřejmě tankový. Tu a tam ještě na stůl 
přistane chleba se škvarkovou pomazánkou, což 
je k pivu ideál. Určitě si všimněte skvělého fontu 
a vizuálu, který se prolíná restaurací, včetně obří 
kosti pod stropem. 
*poznámka od Honzy: Jo, jedno, jasně! Že si to 
nepamatuju hele…
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Potřebujete něco koupit? A tím „něco“  
mám na mysli cokoli? Pak musíte vyrazit  
na pražské bleší trhy do Elektry. Otevřeno je 
každou sobotu a neděli, ať už prší nebo sněží, 
a vstupné je jen dvacka. Sám provozovatel 
trhů uvádí, že kromě živých zvířat a zbraní  
lze kupovat a prodávat prakticky vše.  
Tak bych jen dodal, že na blešáku už jsem 
viděl prodávat i zbraně a živá zvířata. Ale jsou 
tu k vidění i větší bizarnosti. Třeba lidi, co si 
dávají k snídani pivo, panáka vodky a klobásu. 
Nejdřív mi to přišlo hodně zvláštní, ale pak 
jsem tomu taky přišel na chuť. Často jsem 
na blešák chodil se svým kamarádem z New 
Yorku, který sháněl staré vláčky, můj úkol 
byl vždycky ptát se na cenu, jakmile se totiž 
dozvěděli, že si je chce koupit Američan, cena 
se většinou ztrojnásobila. Jednou jsem tu 
našel zlatý trůn (mám ho vyfocený na svém 
Instagramu), tak jsem se pána ptal, odkud je. 
Tvrdil, že ho dovezl z Londýna, a chtěl za něj 
jenom 15 000 korun. Jasně, většina věcí, co  
tu jsou na prodej, jsou úplný blbosti, ale vy  
tu nejste kvůli většině věcí, ale pro tu jednu,  
co čeká jen na vás. A ta bude skvělá.
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Když v roce 1945 americká bomba omylem 
dopadla na dům na Rašínově nábřeží, jen 
těžko mohli Američané tušit, že položili 
základ pro jednu z největších turistických 
atrakcí v Praze – Tančící dům. Když byl  
v roce 1996 postaven, bylo mi devět, ale 
pamatuji se, že to bylo pro všechny Pražáky 
obrovské téma. Je to hnusný, je to krásný, 
nehodí se to sem. Až čas ukázal, že Tančící 
dům do Prahy patří, a zástupy Japonců jsou 
důkazem toho, že zájem vzbuzuje i teď. 
Mimochodem velkou zásluhu na tom, že  
zde Tančící dům stojí, má i náš prezident 
Václav Havel, neb bydlel hned vedle  
a byl zároveň sousedem architekta Vlada 
Miluniće, který dům společně s Frankem  
O. Gehrym navrhl. Bohužel většina turistů 
dojde jen na křižovatku s Jiráskovým  
mostem, kde se tísní na malém ostrůvku, 
a do samotného domu už nevlezou. Tuhle 
chybu určitě neudělejte. Hned za recepcí 
vyjeďte výtahem do posledního patra, 
restaurací jen projděte, je drahá a po letech 
už dost zašlá, ale vyšplhejte až na samotný 
vrchol do Glass baru. Když si tam něco dáte, 
třeba lahvinku vína za 400 korun, nebo jenom 
pivko za 75, můžete zadarmo na venkovní 
terasu, ze které je naprosto famózní výhled 
na Prahu. Přes den a o víkendech je tu dost 
plno, ale večer se to krásně vyprázdní.  
Až popíšete holce všechny mosty a domy, 
bude vám viset na rtech, doslova viset na 
rtech, jestli chápete, jak to myslím. Prostě 
ideální místo na zakončení rande.
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