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Milé čtenářky, milí čtenáři,
jedním z obyvatel Prahy 10
byl i Miroslav Horníček, na
kte rého v tomto čísle Vaší 10
vzpomínáme. Kdysi napsal:
„Hledíme jeden na druhého
jako na rivala a občas taky
jako na blba... V tomto pří-
padě, pak poklepeme na své
čelo, abychom tomu druhému
dali najevo, že v pořádku to
není pod čelem jeho.“ O nepo-
rozumění a vzájemném oso-
čování toho na následujících
stránkách najdete víc. V roz-

hovoru i o tom mluví básník Jiří Žáček. Napsal básničku
o maminkách – a bác ho, snesla se na něj vlna kritiky, pro-
tože prý těmi verši podporuje genderové stereotypy. Nepo-
rozumění provází i naši causu: nová opatření totiž výrazně
omezila prodej na trzích, kde se nakupuje na čerst vém vzdu-
chu, prodej v supermarketech ale podobně omezen není. Ať
tak či tak, sledování zpráv o rostoucím počtu nakažených
osob a prognóz nijak přívětivé není. Raději se jděte třeba
projít, ve svém okolí najdete spoustu krásných klidných míst
– třeba Grébovku, která částečně patří i k nám do desítky.
Můžete si také jít zaběhat nebo si zacvičte ve  venkovních fit-
kách. Ale hlavně na sebe dávejte pozor! Marcela Nejedlá

Z obsahu:

V příštím čísle:
Kulturní akce, uzavírky
silnic, parkování na desítce
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aktuality z Prahy 10 na www.nasregion.cz
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Svatby
jen v deseti

Počet účastníků svatebních obřadů
v obřadní síni Vršovického zá-
mečku je v souvislosti s vládními

opatřeními omezen na deset osob.
Snoubenci musí zároveň počítat s tím,
že při obřadu jsou přítomny tři osoby
za Úřad městské části Praha 10 (oddá-
vající, matrikářka, obsluha techniky),
kteří se do celkového počtu rovněž za-
počítávají. Omezení počtu osob platí
pro vnitřní i venkovní svatby. Snou-
benci a osoby účastnící se obřadu ne-
musí mít v průběhu obřadu ochranné
pomůcky dýchacích cest, s ohledem
k aktuální situaci se však nošení roušek
svatebním hostům doporučuje. Mimo
samotný průběh svatebního obřadu je
nošení roušek povinné pro všechny
osoby.

Úřední hodiny
radnice jsou omezeny

Radnice MČ Praha 10 je v součas-
nosti veřejnosti otevřena pouze
v pondělky (8.00–13.00) a stře -

dy (12.00–17.00), bez omezení fungu -
je pouze podatelna. Radní prosí občany,
aby úřad (se zakrytými ústy a zakrytým
nosem) navštěvovali jen v nezbytně
nutných případech, v ostatních volili
formu telefonických konzultací nebo
elektronické komunikace.

INZERCE V10-1101

Zóny v podoblasti 10.2 (Malešice a po-
slední část Strašnic) nezačnou platit
2., ale až 30. listopadu. MČ Praha 10

se na tomto opatření dohodla s Magistrá-
tem hl. m. Prahy, který je realizátorem pro-
jektu zón placeného stání. Důvodem změny
je aktuální zhoršující se epidemiologická
situace, v jejímž důsledku byly omezeny
úřední hodiny radnice. Tímto opatřením
vedení MČ Praha 10 chrání zdraví svých
občanů a zároveň jim poskytuje více času
na vyřízení parkovacích oprávnění. Těm,
kteří si oprávnění pro podoblast 10.2 již vy-
řídili, začne platit rovněž od 30. 11. 2020,
doba platnosti se adekvátně prodlouží.

Místostarosta Sekal zdůrazňuje, že „par-
kovačku“ je možné si vyřídit i on-line, přes
Osobní stránky uživatele (OSU) spravova -
né Technickou správou komunikací (TSK)
hl. m. Prahy.

Parkovací zóny
v Malešicích o měsíc později

Centrum sociální a ošetřovatelské po-
moci (CSOP), příspěvková organizace
MČ Praha 10, spustí ve středu 21. říj -

na plošné testování svých zaměstnanců na
přítomnost viru SARS-COV-2. To bude pro-
bíhat pomocí laboratorní metody RT-PCR
a bude prováděno v pravidelných čtr nácti -
denních intervalech. Testováno bude 180
pracovníků, kteří poskytují bezodkladnou
péči stovkám osob. Jedná se o zaměstnance
v pobytových službách, v rám ci pečovatel-
ské služby, domácí zdravotní péče a rovněž

veřejné opatrovníky. „Na péči těchto kole-
gyň a kolegů jsou klienti závislí, nejde ji pře-
rušit a lze ji jen obtížně nahradit,“ vysvětlu -
je Eva Lexová, pověřená řízením CSOP.
„Doposud jsme testovali v případě jakéhoko -
li podezření na onemocnění, samozřejmě
po konzultaci s krajskou hygienickou stani -
cí. Vzhledem k vážnosti situace v Česku
jsme se však rozhodli ještě zvýšit prevenci
a ochranu našich zaměstnanců a potažmo
klientů, a to nad rámec centrálních opatře -
ní,“ doplňuje Eva Lexová.

Centrum pomoci
plošně testuje zaměstnance
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MUZIKÁLOVOU KOMEDII
O LÁSCE AŽ ZA HROB

SCÉNÁŘ A REŽIE: ZDENĚK ZELENKA

V HLAVNÍCH ROLÍCH:

J. VOJTEK, M. DEJDAR, J. ČENSKÝ, 

P. RYŠAVÝ, M. PEROUTKA, J. VÁGNER, 

P. PECHA, V. DRAHOKOUPIL, 

N. KONVALINKOVÁ, B. MATUŠ, 

M. BITTNEROVÁ, S. POGODOVÁ, 

O. BÁBOR, L. FINKOVÁ, J. KOPEČNÝ, 

A. BARTOŠOVÁ, D. SYSLOVÁ, V. ZAVŘEL, 

B. SLEZÁČEK, H. KŘÍŽKOVÁ, M. PACHLOVÁ, 

N. ŘEHOŘOVÁ, M. SCHREINER, 

D. HOŘÍNKOVÁ A MNOHO DALŠÍCH...

UVÁDÍ
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Městská část Praha 10
se aktivně zapojila do
přípra vy na distanční

vzdě  lávání na základních ško-
lách, které zřizuje. Na popud
starostky Renaty Chmelové
a místostarosty Davida Kašpara
vznikla pracovní skupina pro
tuto formu vý uky. Cílem bylo
sdílet zkušenosti z jarního uza-
vření škol a příklady dobré pra -
xe. „Hledali jsme možnost, jak
našim školám pomoci, aby byly
co nejlépe připraveny na pří-
padné opětovné uzavření a pře-
chod na distanční výuku. Už
v září totiž bylo zřej mé, že tento
scénář může nastat,“ konstatu -
je místostarosta a gesční radní
pro oblast školství David Kašpar
(VLASTA/STAN). Z jednání,
kte rá probíhala v on-line pro-
středí, vzešla hlavní potřeba
propo jení ICT metodiků na jed-

notlivých školách, aby mohli
vzájemně sdílet své zku šenosti,
a to jak co se tý ká softwarové
výbavy, tak způ sobu práce
s peda gogy a zajiš ťování jejich
kompetencí pro on-line výuku.
Skupina se také zabývala zajiš-
těním počítačů a připojení k in-
ternetu u dětí ze sociálně slab-
ších rodin. Na jaře neměly ško ly
dostatečné množství technic-
kého vybave ní, kte ré by mohly
žákům zapůjčit. Místostarosta
Kašpar rovněž upozorňuje na
téma inklu ze v době přechodu
na distanční vzdělávání. „Jed-
náme s Pedagogicko-psycholo-
gickou poradnou pro Pra hu 10,
abychom maximálně pomohli
dětem se spe ciál ními potřeba -
mi. Nedělám si ambice, že prob-
lém vyřešíme, ale určitě může -
me přispět k debatě,“ říká
ges ční radní pro školství.

Školy se připravily
na on-line výuku
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sport

INZERCE V10-1113

Koronavirus spolu s vládními naříze-
ními velice výrazně omezil sportovní
aktivity po celé České republice a po-

chopitelně také na Praze 10. Omezen je po-
čet účastníků pro venkovní i vnitřní spor-
tovní akce. Jedním z receptů na to, jak
zůstat i v dnešní nelehké době fit, je běh.
Mrkněte se spolu s námi na přehled míst,
kte ré jsou na Praze 10 a jejím okolí skvěle
uzpůsobeny pro běhání.

Park Hostivař – Záběhlice 

Obří park skoro vybízí k běhání. Do parku
se vydejte třeba z ulice Záběhlická a ná-
sledně je už jen na vás, jaký běh si naordi-
nujete. Park je vskutku obrovský, můžete
zůstat v Praze 10, ale pokud chcete, mů-
žete se vydat třeba až do Průhonic k bota-
nické zahradě. Vybrat si můžete asfaltové
trasy i běh v terénu. Výborně se běhá podél
nádrže Hostivařské přehrady, která je do-
minantou celého parku.

Park Dubeč a Říčanka
Další park, v mnohém ho lze označit jako

zmenšeninu hostivařsko-záběhlického par -

ku. Také za Dubčí najdete skvělý prostor
pro běhání. Prostředí parku je pěkné i díky
třem rybníkům, takže je běhání zase o něco
příjemnější. V parku najdete i malý lom. Co
je ovšem nejpodstatnější, je množství ro-
vinatých cestiček, které poslouží k pohodl-
nému výběhu. 

Malešický park

Pokud nejste nároční, určitě vám dobře
poslouží také Malešický park. Ten není ni-
jak velký rozlohou, ale zase se nachází na
malešickém sídlišti, takže je pro mnohé ve-

lice dobře dostupný. Protože park není ni-
jak velký, nejspíš budete muset stejnou tra -
su absolvovat víckrát. Oproti tomu jako po-
zitivum lze vnímat přítomnost dětského
hřiště uprostřed parku a také originálních
vodních atrakcí, vyrazit sportovat tak mů-
žete i s dítětem. Buďte však ostražití, park
se nachází v mírném svahu, takže nelze
spo  léhat na běh jen a pouze po rovině.

Ulice Teplárenská

Pokud nestojíte o klus v přírodě, ale chce -
te si dát pořádně do těla, vyrazte do ulice
Te plárenská. Svým převýšením je totiž
ideální pro trénink nohou. Do ulice se vy-
dejte nejlépe ze zastávky metra Depo Hos-
tivař, abyste mohli s tréninkem ihned začít.
Před vámi bude více jak kilometr dlou hé
táhlé stoupání. Dejte si ho jednou či dva-
krát, nebo prostě dokud nebudete mít dost.
Navíc se nemusíte bát, že byste museli bě-
hat přímo na silnici, po její levé straně je
k dispozici povětšinou poloprázdný chod-
ník.

Přehledně: Kam jít běhat v Praze 10?
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KANCELÁŘÍ, KOMERČNÍCH PROSTOR, 
PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ 

A VEŘEJNÝCH BUDOVPROFESSIONAL
Ů S O C O J Ů
A VEŘEJNÝCH BUDOV

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID 

Nejste spokojeni s vaší úklidovou fi rmou? 
Chcete ušetřit?

Pro nezávaznou kalkulaci volejte 777 745 640, 
nebo pište na: info@bigcleaning.cz, www.bigcleaning.cz

Zavolejte nám a nechte si připravit nabídku 
na míru ZDARMA. | Nezalekneme se žádného zadání. 

Pracujeme rychle, diskrétně a efektivně.

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÁ ŘEŠENÍ, 
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU 

V NONSTOP REŽIMU 

Narodil se 10. listopadu
1918 v Plzni. Kariéra
ochot níka ho už roku

1941 dovedla do Městského di-
vadla v Plzni. Po válce odešel do
pražského divadla Větrník, poz-
ději přestoupil do Divadla satiry
a potom do Národního divadla.
V polovině padesátých let si ho
vybral jako jevištního partnera
Jan Werich. Spolu pak hráli
v Di vadle ABC celých šest let. 

Hrál také v mnoha filmech.
Dodnes oblíbený je televizní se-
riál Byli jednou dva písaři, kde

spolu s Ji řím Sovákem vytvořili
ne za po menutelné role. Přes
spoustu divadelních a filmo-
vých rolí získal oficiální osvěd-
čení o tom, že je herec, teprve
ke svým pětasedmdesátinám.
K jubileu mu je na AMU obsta-
ral Viktor Preiss.

K nejoblíbenějším jeho kni-
hám patří Dobře utajené hou -
sle, Listy z Provence, Jablko je
vinno, Chvála pohybu, Klau  no -
vy rozpravy nebo Hovory s Ja -
nem Werichem. Mimořádně
úspěšné bylo je ho vystupování

Miroslav Horníček:
Napsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte
Oblíbený herec, prozaik, dramatik, režisér

a výtvarník a také slavný obyvatel

Prahy 10. Tím vším byl Miroslav Horníček,

který by začátkem listopadu oslavil

102. narozeniny.

v projektu Kinoautomat na Svě-
tové výstavě v Montrealu v roce
1967. Základem Kinoautomatu
byl zřejmě první interaktivní
film na svě tě Člověk a jeho
dům, kde vystupoval poněkud
nešikovný pan Novák a kde di-
váci rozhodovali o dalším vývoji

dě je. Mi roslav Horníček vysvět-
loval divá kům důležitost jejich
volby. Přitom neuměl anglicky
a všechny komentáře měl na-
učené jen foneticky.

Byl držitelem Ceny Thálie za
mimořádný přínos jevištnímu
umění, nositelem Ceny humo -
ru Karla Poláčka a čestným ob-
čanem Plzně. Obdržel i platino-
vou desku Supraphonu a při
vyhlašování ankety TýTý byl za-
psán do televizní Dvorany slá -
vy. V roce 2000 získal medaili
Za zásluhy. 

Značnou část svého života
prožil Miroslav Horníček ve vile
v Hradešínské ulici na rozhraní
Vršovic a Vinohrad. Vila od ar-
chitekta Tomáše Pražáka a sta-
vitele Pavla Moravce vznikla
jako součást vilové kolonie
Spol  ku žurnalistů ve dvacátých
letech.
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osobnost Prahy 10
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● Na čem právě teď pracu jete?
Zrovna dělám korekturu sbírky básní

Kdo učí ptáky zpívat. Vyjde patrně v říjnu.
Namlouvám si, že to bude moje poslední
básnická kniha, ale pokud mi vydrží inspi-
race, bránit se nebudu.
● I když jste se narodil v Chomutově,
před pár lety jste se stal čestným obča-
nem Prahy 4, kde by dlíte přes čtyřicet
let. Jak si tohoto ocenění považujete?

Člověka potěší, že na radnici sedí lidé,
kteří berou literaturu vážně. Kteří vědí, že
nejen ekonomika, ale i kultura je důležitá.
●Co pro vás Praha znamená a jaká mís -
ta v ní máte nejraději?

Přišel jsem do Prahy jako student sta-
vební fakulty začátkem šedesátých let a byl
to pro mě zázrak – divadla, koncertní síně,
galerie, studentské kluby, takže jsem léta
studií spíš proflámoval a prodebatoval na
kolejích, než prostudoval. Od té doby mám
z pražských lokalit nejraději Petřín, kam
jsem chodil na rande se svou budoucí ženou
Evou. Všude mám někoho známého nebo
kamaráda, po jednačtyřiceti letech v Praze
není divu.
● Jste na volné noze. Jak se v dnešní do -
bě uživí básník v Čechách?

Jestli se nepletu, na volné noze jsem od
roku 1992. Básničkami bych se rozhodně

Poetického tvůrce dětských básniček a říkadel Jiřího Žáčka

zná v Čechách nejspíš každý. Každý, kdo tu chodil zhruba

v posledních padesáti letech do školy. Básník z dětského

slabikáře oslaví sedmdesáté páté narozeniny.

Jiří Žáček o této fotce: Já pod jasanem.

neuživil, ale díky tvorbě pro děti, divadel-
ním pohádkám a třeba i učebnicím jsem
žádné existenční trampoty nezažíval.
Vždyť já jsem autorem nejstaršího českého
slabikáře pro prvňáčky, poprvé se objevil
roku 1992 a vychází dodnes. A mám na svě-
domí i encyklopedii pro děti.

● Já si vás pamatuji z čítanky z osmde-
sátých let, ale vaše básničky čtou i dneš -
ní děti. Jak se vám daří uchovávat si poe-
tiku dětského básníka? Co je podle vás
tajemstvím dobrého spisovatele?

Jak si uchovat dětskou duši, na to žádný
recept nemám, myslím, že dětsky myslím
jen při psaní. A s tím tajemstvím také ne-
vím, hádám, že spisovatel musí mít rád lidi,
přestože je přesvědčen o opaku.
● Jakou svou knihu máte nejraději? 

Ze svých knížek mám nejraději Aprílo-
vou školu, svou první knihu pro děti, po-
něvadž mi při jejím psaní pomáhaly mé dvě
děti – ne snad že by mi diktovaly, co mám
psát, ale že mě vtáhly do fantastického dět-
ského světa. Tam se žije na plný pecky, my
dospělí už jen přežíváme.
● A které spisovatele sám rád čtete?

Z básníků mám rád ty české, Seiferta,
Hrubína, Mikuláška, Kainara, Holuba, ze

Jiří Žáček:
Děti žijí na plné pecky,
my dospělí už jen přežíváme

Jiří Žáček:
Děti žijí na plné pecky,
my dospělí už jen přežíváme

Otevřu okno do světa:
Praha je zlatá,
Praha je červená,
Praha je modrá,
Praha je zelená,
Praha je bílá, 
Praha je barevná
jak malířova paleta.
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K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
aby se pěkně usmály
na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
a vyprávět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
aby náš svět byl v pořádku.

V Jizerkách rostou.

Poklid na chalupě.

světových Villona, Lorku, Préverta, Fer-
linghettiho. Nedávno jsem potřetí přelou-
skal román Sto roků samoty od Garcíi Mar-
quéze, to je famózní kniha. Vracím se rád
i k povídkám Oty Pavla Jak jsem potkal ry -
by a Smrt krásných srnců. Ale skvělých
knih jsou tisíce a čtenář jen lituje, že všech -
ny nepřečte.

● Vaše verše často ilustrují věhlasní
umělci jako například Adolf Born, autor
Krtečka Zdeněk Miler nebo Helena
Zmat líková. Také jste nedávno vydal
kníž ku básniček doprovázejících a inspi-
rovaných obrázky Josefa Lady. Jak důle-
žitý je podle vás obrazový doprovod u va-
šich básní a jak se vám se slavnými malíři
– myslím tedy těmi živými – spolupraco-
valo?

Mám rád ilustrované knížky, to pak člo-
věk chce mít ty nejlepší ilustrátory. Měl
jsem na ně štěstí, třeba s Adolfem Bornem

jsem vydal sedmnáct knížek. Uměli si po-
radit i tam, kde já bych marně přemýšlel,
co by mělo být na obrázku. Jednoduché
jsem to měl u knížky Čáry máry fuk, ať
jsem zase kluk!
● Před třemi lety vzbudila vaše báseň
věnovaná maminkám, K čemu jsou hol -
ky na světě, kontroverzní ohla sy, protože
v ní prý podporujete gendero vé stereo-
typy. Jak zpětně celou tu kauzu hodno-
títe dnes?

Rád bych věděl, jak a proč ten furor
vznikl. Někdo si básničku pro malé hol-
čičky, které milují svou maminku a chtěly
by se jí podobat, úplně nesmyslně vyložil
jako genderové prohlášení. Nedokážu to po-
chopit, na to musí být člověk buď hlupák,
nebo prudič. Nebo obojí. Naštěstí se ukáza -
lo, že rozumných lidí je u nás víc než nero-
zumných. Kdybych si myslel, že potřebuju
reklamu, řekl bych, že to byla dobrá rekla -
ma.
● V listopadu oslavíte sedmdesáté páté
narozeniny. Jaké je smiřovat se s přícho-
dem stáří a zdravotními problémy, které
jsou s tím spojené?
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Berte svou 
ochranu 
Berte svou 
ochranu 

INZERCE V10-1110

Jiří Žáček
■ Narozen 6. listopadu 1945 v Chomutově.
■ V roce 1987 získal ocenění zasloužilý umělec, v roce 2011
Cenu Jána Smreka a v roce 2015 medaili Za zásluhy.
■ Vydal například básnické sbírky: Okurková sezóna, Rýmy
pro kočku, Papírové růže, České moře, Vy mě taky! či Kdo se
směje naposled.
■Pro děti napsal: Aprílová škola, Ahoj moře, Abeceda, Kočko -
vání, Krysáci anebo Chytré pohádky pro malé rozumbrady.

Nic moc. Ale když jsem před
patnácti lety skončil s rakovi-
nou na operačním stole, bylo to
horší. Smutné je, že nám umí-
rají sta ří kamarádi a kamarádky
– a ty mladší už si hledáme jen
obtížně.
● Co si myslíte, že nám všem
přinesla ko ronavirová krize
a jak to podle vás ovlivní způ-
sob myšlení současných lidí?

Vyzkoušeli jsme si, co je pro
nás důležité, ale že bychom se
„polepšili“, tomu nevěřím. Li -
dé empatičtí a laskaví budou
empa tičtí a laskaví i nadále,
a egois tičtí deprivanti jim to na-
dále budou kazit.
● Co byste na rozloučenou
popřál čtenářům Vaší 10?

Aby byli mladí, zdraví a vese -
lí. Což bych přál i sobě.

S „fofr“španělkou.S manželkou Evou.
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Současná omezení prodeje na trhu
■ Vláda zakázala prodej na tržištích a tržnicích.
■ Je zakázán i stánkový prodej.
■ Nevztahuje se na prodej ovoce, zeleniny, mléka a výrobků
z mléka, masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků –
vše však z domácí výroby.
■ Zakazuje se konzumace výrobků v prostoru trhů.
■ Na ploše 400 metrů čtverečních na trhu může být v jeden
čas maximálně 20 lidí a stánky od sebe musí být vzdáleny mi-
nimálně dva metry.

Premiér Andrej Babiš další
zpřísňující opatření avi-
zoval a zdůvodňoval s fo-

tografií ze sobotní náplavky
v ruce. Prý hlava na hlavě a ne-
respektování stanovených opa-
tření. Zdá se ale, že na far -
mářských trzích tak velké
nebezpečí nákazy nehrozí.

Nákupy i relaxace
K nejoblíbenějším farmář-

ským trhům v Praze patří trhy
na Kubánském náměstí ve
Vršo vicích. Příjemný prostor
v par ku, stánky se zeleninou
a ovocem, pečivem, masem, ry-
bami, květinami, občas zpestře -
ní s bylinkovými čaji, malým pi-
vovarem a dalšími. Trhy se tu
konají v úterý, čtvrtek a sobotu
od poloviny února skoro do
konce roku. Loni pořádání trhu
převzal spolek Archetyp, který
pořádá také trhy na náplavce
a Heřmanově náměs tí. Půso-
bení Archetypu je znát – tak
trochu skomírající trh ožil, jako
by dostal nový náboj. Je pří-
jemné sem zajít, nakoupit zele-
ninu a ovoce na celý týden, při-
dat čerstvé mléčné výrobky,
bochník žitného chleba a pár
křupavých housek, možná i ko-
láčků. A na závěr nákupu si
kou pit voňavou lahodnou kávu,
posadit se na lavičku nebo na
obrubník kašny, poslouchat
hud bu i šumění vody a na chvíli
takzvaně vypnout.

Testy? Stačí podat ruku
První ránu dostal trh už na

jaře. V rámci vládních opatření
byly kromě jiného zavřené i tr -
hy. „Bylo mi našich prodejců
hrozně líto,“ říká manažerka
trhů Ivana Mádrová. „Zelenina
dorůstala – a ta se nedá moc

dobře uskladnit. Stejně tak do-
davatelé mléčných výrobků
a mléka, krávy prostě musíte
podojit. A co dál? Navíc na far-
mách pracují většinou celé ro-
diny, takže se najednou taková
rodina ocitla bez zdroje příjmů.
Sice jsme rychle zavedli objed-
návky přes internet a lidi si
mohli svoje objednávky vyzve-
dávat přes okýnko z dodávek,
ale prodej nebyl nijak oslnivý.“

Jakmile byly farmářské trhy
povolené, otevřel se i trh na Ku-
báni. Samozřejmě za přísných
hygienických podmínek, prodá-
vající měli roušky, na stáncích
byla dezinfekce. Jenže prodeje
se s dobou předkoronavirovou
nedaly srovnávat. Lidí chodilo
méně, chyběly mamin ky s dět -
mi. Z firem z okolí sem lidé dřív
chodili na oběd, na kávu, nebo
si třeba jen nakoupit – jenže teď
většina z nich byla na home of-
fice, tak že odpadla další velká
skupina zákazníků.

Léto a začátek podzimu trh
jakžtakž přežil. Pomohl také
stá  le sílící zájem o bio, „poctivé“
produkty. „Často se nás lidé
ptají, jestli testujeme produkty
naši ch prodejců, jestli jsou
oprav du doma vypěstované, ne-
ošizené, jestli prodejce ráno ne-
nakoupil ve velkoobcho du. To se
musím smát. Stačí těm lidem
podat ruku, abyste věděli!“

Snad ne poslední rána
Vedení trhu se snaží dbát na

to, aby nabídka byla co nejpes -
třejší a zároveň nejširší. Většina
prodejců tu funguje od samých
začátků. Asi osmdesát procent
patří k těm „stálým“, zbytek na-
bídku doplňuje. 

Poslední vlna vládních naří-
zení sice trhy nezakázala, znač -

Trhy jako semeniště viru?
Farmářské trhy se v posledních dnech

skloňují ve všech pádech a propírají ze

všech stran jako nebezpečné místo, kde

koronavirus číhá za každou ředkvičkou.

Jsou opravdu tak nebezpečné?

ně ale omezila. Pro většinu pro-
dejců to znamená další citelný
zásah, pro někoho možná i ten
poslední. Na trhu se nesmí pro-
dávat keramika, dřevěné hrač -
ky... „Musíme vyřadit rybá ře,
který tu připravoval výborné
rybí pokrmy, zmizí stánek s řec-
kými potravinami i maďar-
skými uzeninami,“ vypočítává
namátkou Ivana Mádrová.
„A vzhledem k nařízení, že
stánky musí být dál od sebe,
musíme i zbývající prodejce ně-
jak omezit – na prostor trhu se
teď vejde tak polovina stánků.“
Palčivým problémem je ome-
zení počtu lidí – leda snad do
každého rohu postavit někoho,
kdo by zákazníky odpočítával.

„Jsme ale moc rádi, že trhy ne-
jsou zakázané úplně, protože
co by si farmáři počali? Museli
by zeleninu zaorat a mléko vylít
do kanálu.“

Všichni trhovci chápou, že
epidemiologická situace není
dobrá, že je nutné zavést nej-
různější opatření a omezení.
Ale proč se pozornost v takové
míře stáčí právě k farmářským
trhům, kde se nakupuje pod ši-
rým nebem, a kde zákazníci
rychle nakoupí a odejdou, za-
tímco nijak významně se ne-
omezuje provoz v supermarke-
tech, kde s vozíčky krouží celé
rodiny kolem regálů v uzavře-
ném klimatizovaném prostoru
– na to se odpověď hledá těžko.
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Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence se skrývá citát Patricie Holečkové

Ještě horší doprava. Pražský dopravní
podnik omezí kvůli covidu provoz autobusů

www.nasregion.cz

Pražský dopravní podnik omezí od soboty provoz 35 auto-
busových linek. Důvodem jsou koronavirová opatření a s ni -
mi spojený menší zájem cestujících o MHD ve večerních
a nočních hodinách. „Vytíženost všech linek pražské MHD
od září kontinuálně klesá s tím, jak se v ČR zhoršuje epide-
miologická situace a postupně jsou zaváděna nová ome-
zení, která mají zabránit šíření covid-19,“ uvedla mluvčí. Pro-

Čtěte na…

Zoo Praha mezi čtyřmi nejlepšími zoo světa.
Kdo získal cenu WAZA?
Jediná evropská zoo, která se dostala do výběru čtyř nej -
lepších. Světová asociace zoologických zahrad a akvá rií
(WAZA) na své Výroční konferenci velmi uznala Zoo Praha
především pro její „Návrat divokých koní“, ale i další
projekty, při nichž pomáhá chránit ohrožené druhy přímo
v místě jejich výskytu. Cena je rozdávána za mimořádný
přínos k ochraně biodiverzity. Pro pražskou zoo je to velký 

Čtěte na…

První tři správné odpovědi

obdrží hodnotný dárkový

balíček Brandnooz.

www.brandnooz.cz
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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Chcete inzerovat
ve Vaše 10?

Volejte Julia
777 607 861

Více na www.vase10.cz

STĚHOVÁNÍ PRAHA ■ RYCHLE ■ LEVNĚ 
DOMÁCNOSTI  KANCELÁŘE  TĚŽKÁ BŘEMENA  DOPRAVA  SKLAD
BALICÍ MATERIÁL  MONTÁŽNÍ PRÁCE  LIKVIDACE NEPOTŘEBNÉHO
M:737 208 508 W:WWW.PLUSIM.CZ E:STEHOVANI@PLUSIM.CZ

Ačkoli je tento park velmi
poklidným místem, doko-
nalým pro procházku,

rande, piknik, ale i ranní běh,
nachází se v centru Prahy mezi
Vinohrady a Vršovicemi. Gré-
bovka, přesněji Gröbovka, se
jmenuje podle pod nikatele Mo-
ritze Gröbeho. Ten v roce 1870
koupil dvě used losti i s vinicemi
včetně všech pozemků na místě
dnešního par ku. Jednu z use-
dlostí nechal zbourat a vybudo-
val zde své let ní sídlo ve stylu
italské renesan ce. V jeho okolí
zřídil anglic ký park, v něm se
nachází na 120 dru hů listna-
tých i jehličnatých dřevin včetně
jedné z nejstarších lip stříbr-
ných v Praze. A jak že je to s tě -
mi názvy?

V ro ce 1908 připadla Gré-
bovka Vinohradům a sady byly
přejmenovány na Havlíčkovy.
Když přiš li Němci, z pochopitel-
ných důvo dů jim Havlíček va dil,
a tak par ku vrátili název Gré-
bovka. Což byl ale paradox

vzhledem k to mu, že Gröbe byl
Žid. Do druhé světové války by -
la tato zahrada pečlivě udržo-
vána a každý večer uzamykána.
Dne 14. února 1945 však došlo
k poškození vily, vstupní brány
i ma lé zoo, a park se tak stal vol -
ně přístupným. Postupně chát-
ral. Kvů li poškoze ní zoo se na -
víc do cen tra města dostala

volná zvířata. V Grébovce se
však neděly jen tragédie. Slavná
česká horo rová pohádka Panna
a netvor uvedená v roce 1978
využila ke svému natáčení to
nejkrásnější místo v Hav líč ko -
vých sadech. Grotto (uměle vy-
tvořená jes ky ně) neboli Nep-
tunova jeskyně za fontánou se
sochou Neptuna posloužila jako

exteriéry pro natáčení scén,
kde zvíře běží mezi sloupy. Ty
měly představovat jeho zámek
zven ku. Vnitřek zámku byl
však pou há kulisa postavená
v ateliérech na Barrandově. Ty
ve scé ně, kde rozzuřené zvíře
vběhne dovnitř a zámek začne
zapalovat, té měř shořely. Roz-
počet této pohádky byl natolik
vysoký, že režisér Juraj Herz
použil kulisy i k natáčení po-
hádky Deváté srdce.

Součástí Havlíčkových sa -
dů je vinice. Ta zde byla již ve
14. století. Existuje dokon ce
zmín ka o tom, že král Karel IV.
osázel vi nici francouzskou ré-
vou k větší slávě Pra hy jako
konkurenta francouzských vín.
Do dnešní podoby se však do-
stala až od roku 1993, kdy došlo
k její obnově po úplné devastaci.
K ochutnávce jejích produktů
stačí navštívit každoroční vino-
braní (pokud tedy zrovna není
zrušené vlivem koronaviru) ve
viničním altá nu. 

Grébovka nabízí
víno, jeskyni i přírodu

Je inspirován italskou renesancí, oplývá
krásnou přírodou, vinicemi a je
vyznamenán cenou Národního
památkového ústavu. Nachází se zde
fontána, vodní kaskáda, jezírko
s červenými rybkami i množství soch,
pavilon, altán, vila či grotta. Je jedním
z nejkrásnějších parků v Praze. Řeč je
o Grébovce neboli Havlíčkových sadech.

Tajemná zákoutí Grébovky.
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K dostání ve vybraných trafikách nebo jako  
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

space4u.cz

SPACE 4U s.r.o., 
Na Úseku 1249/4, 

100 00 Praha 10 - Strašnice

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T 
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

David Mikula

d.mikula@space4u.cz

+420 777 850 606

Kontakt
Volejte
kdykoliv

KRÁTKODOBÝ 
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM

2. 11. 13.00–17.00 Ostružinová x Jahodová Záběhlice
13.00–17.00 Elektrárenská x Nad Vrš. horou Michle
14.00–18.00 Doubravčická x Tehovská Strašnice
14.00–18.00 Tuchorazská (konec ulice) Malešice
15.00–19.00 nám. Sv. Čecha x Minská Vršovice

3. 11. 15.00–19.00 Na Třebešíně x Nad Kapličkou Strašnice
4. 11. 13.00–17.00 Dykova, u Bezručových sadů Vinohrady

14.00–18.00 Průhonická x Vestecká Strašnice
13.00–17.00 Petrohradská x Pod Stupni Vršovice
14.00–18.00 Říčanská x Benešovská Vinohrady
15.00–19.00 Sámova x U Vršovického nádraží Vršovice

7. 11. 8.00–12.00 Magnitogorská x Tádžická Vršovice
10.00–14.00 Na Slatinách (u tel. automatu) Michle

9. 11. 13.00–17.00 Nedvězská č. 6–12 Strašnice
13.00–17.00 Práčská č. 37 (před školou) Záběhlice
14.00–18.00 28. pluku x Na Míčánkách Vršovice
14.00–18.00 Na Křivce x Osnická Michle
15.00–19.00 Na Hroudě x U Hráze (park) Vršovice

10. 11. 15.00–19.00 Litevská  x Bajkalská Vršovice
11. 11. 13.00–17.00 Nad Primaskou x Nad Olšinami Strašnice

14.00–18.00 Sněženková x Jiřičkové Záběhlice
12. 11. 13.00–17.00 Saratovská x Kralická Strašnice

14.00–18.00 Nad Úžlabinou (proti č. o. 32) Malešice
15.00–19.00 K Botiči x Ukrajinská Vršovice

14. 11. 8.00–12.00 Káranská x Bydžovského Malešice
10.00–14.00 Práčská x Topolová Záběhlice

16. 11. 13.00–17.00 Limuzská x V Úžlabině Strašnice
13.00–17.00 U Kombinátu (v ohybu ulice) Strašnice

14.00–18.00 Dětská (v ohybu ulice) Strašnice
14.00–18.00 Na Universitním statku Malešice
15.00–19.00 Heldova x Niederleho Malešice

18. 11. 13.00–17.00 Voděradská  x Krupská Strašnice
14.00–18.00 Cerhenická x Nad Vodovodem Malešice

19. 11. 13.00–17.00 U Záběhlického zámku Záběhlice
14.00–18.00 Kounická  x Černická Strašnice
15.00–19.00 Přetlucká x Vyžlovská (u MŠ) Strašnice

21. 11. 8.00–12.00 Ve Stínu  x Na Výsluní Strašnice
10.00–14.00 Běchovická x Révová Strašnice

23. 11. 13.00–17.00 Vilová x Pod Rapidem Vinohrady
13.00–17.00 Ryšánkova x Ve Slatinách Záběhlice
14.00–18.00 Popovická (proti Brtnické) Michle
14.00–18.00 Omská x Murmanská Vršovice
15.00–19.00 Sedmidomky (u hřiště) Michle

24. 11. 15.00–19.00 Vlašimská x Bratří Čapků Vinohrady
25. 11. 13.00–17.00 U Trati x Na Spádu Strašnice

14.00–18.00 U Roh. kasáren x Novorossijská Vršovice
13.00–17.00 Na Vinobraní x Oty Pavla Záběhlice

26. 11. 14.00–18.00 V Rybníčkách (proti Šibřinské) Strašnice
15.00–19.00 Janderova x Chládkova Malešice

28. 11. 8.00–12.00 Dobročovická x Slapská Strašnice
10.00–14.00 Chorvatská x Dykova Vinohrady

30. 11. 13.00–17.00 Topolová x Jahodová Záběhlice
13.00–17.00 Práčská 101 (parkoviště) Záběhlice
14.00–18.00 Ruská x Tolstého Vršovice
14.00–18.00 V Korytech x Jesenická Záběhlice
15.00–19.00 Šafránová x Chrpová (park) Záběhlice

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
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