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se v   " a zažeňte žízeň   .
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editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Advent pomalu končí, do Vánoc zbývá už jenom pár dní,
ale na rozdíl od jiných let si
nikdo nejsme jistí, jaké svátky budou. Sejdeme se s přáteli pod rozsvíceným vánočním
stromem na náměstí, posadíme se kolem velkého stolu
s celou velkou rodinou? Těžko
říct, ale rozhodně přece nebudeme předem nic vzdávat.
Stejně jako se s radostí a optimismem dívá dopředu Jiří
Sedláček, zakladatel farmářských trhů. Jak dlouho budou optimističtí ti, o kterých
v naší cause o ruletě s penězi Prahy 2 píše Jitka Kačánová,
to teprve uvidíme. A tak se jako každý rok pusťte do předvánočních příprav a hoďte chmury za hlavu. Ukliďte si
podle našeho návodu – i kdyby vám na to zbylo jen pár hodin nebo dokonce minut. Jestli v šupleti v kuchyni nemáte
ohmataný sešit s rodinnými recepty na cukroví, zkuste si
je upéct podle našich receptů. Hlavně neztrácejte optimismus – vánoční zázrak se určitě stane jako každý rok. Stačí
naslouchat – nakonec určitě zacinká zvonek a jako vždycky
přijde Ježíšek.
Marcela Nejedlá

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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aktuality z Prahy 2 na www.nasregion.cz

Děti zdobily
stromečky na náměstí Míru
dventní zdobení přivedlo začátkem
prosince na náměstí Míru desítky
dětí mateřských škol zřizovaných
městskou částí Praha 2. Vlastnoručně vyrobenými ozdobami z různých materiálů
zkrášlovaly děti devět stromků, co stromek, to školka. Ozdobené smrčky mohou
kolemjdoucí obdivovat po celý advent. Tradici, která každoročně na náměstí Míru při-

A

láká školáky, pedagogy i rodiče nebo prarodiče, bohužel letos narušila epidemie koronaviru a související vládní opatření. Letošní
akce se proto omezila jen na předškoláky,
a to ještě za zvýšených bezpečnostních opatření. Na dětech samotných se však současná situace nijak nepodepsala. Své stromečky zdobily s chutí a ještě si k tomu zpívaly
koledy.

Staré věci
dejte Tančícímu domu
alerie Tančící dům vyhlásila národní
sbírku dobových předmětů ze 70.
a 80. let minulého století. V galerii
vzniká depozitář, kde se shromáždí předměty z období socialismu jako symboly tehdejší doby se všemi paradoxy, které k ní
patřily. Ačkoliv se jedná o poměrně nedávné
období, předměty z té doby rychle mizí
a hrozí, že by se časem zcela vytratily. Galerie proto vyzývá k darování nebo dlouhodobému zapůjčení dobových unikátních
předmětů i takových, které byly vyrobeny
v socialistickém Československu a sloužily
ke každodennímu užívání. Galerie má zá-

PŘIPRAVILA RED.

G

jem například o krabice a krabičky od potravin a cukrovinek, staré fotoaparáty či
budíky, dobové fotograﬁe, staré pračky,
myčky, horská slunce, kráječe na chleba,
ale také paruky a voňavky, výplatní pásky,
gramofonové desky, školní pomůcky, závěsy a sifonové lahve, telefonní seznamy či
poštovní razítka. Darováním či zapůjčením
předmětu pomůžete ke vzniku zajímavé
sbírky, která přiblíží speciﬁckou atmosféru
minulých desetiletí generacím, které období socialismu nezažily. Termín ukončení
sbírky je prodloužen do konce letošního
roku.

Kriminalita v Praze 2
letos klesá
etošní epidemie koronaviru a související vládní opatření se promítly i do
bezpečnosti a vývoje kriminality
v Praze 2. Ta celková se podle policejních
statistik meziročně snížila o 27 procent.
Změnila se také skladba nejčastěji páchaných trestných činů. Nejvyšší pokles je
v oblasti kapesních krádeží, meziročně
o 50procent. Dále i pokles v oblasti vloupání
do vozidel či sprejerství, meziročně o více
než 30 procent. Tento trend je nejvíce
patrný ve statistikách z Wilsonova nádraží,
kde se nápad trestné činnosti meziročně
snížil celkově o 48 procent, nejvíce právě
v kategoriích kapesních krádeží a krádeží
na osobách. Vládní opatření se samozřejmě
odrazila i ve výkonu služby policistů
a strážníků, těm nově přibyla povinnost vy-

L
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máhat jejich dodržování. Městská policie
jen za poslední dva měsíce řešila více než
tisícovku takových porušení. Nejčastěji řešeným přestupkem přitom bylo porušení
mimořádného opatření ve věci používání
ochranných prostředků dýchacích cest
v MHD i na jiných místech, kde povinnost
platila, kdy strážníci uložili celkem 58 pokut a 757 přestupců vyřešili domluvou.
Druhým nejčastějším porušením pak bylo
omezení provozní doby a dalších opatření
v souvislosti s provozem restaurace, provozovny nebo baru, řešených v 73 případech.
Mimo uvedené přestupky městská policie
postihovala i porušení zákazu požívání alkoholu na veřejnosti či porušení zákazu
shlukování, zákazu vycházení a volného
pohybu, přestupky osob bez přístřeší.

Bruslaři
mohou na led
oňská zima ukázala, že o veřejné
bruslení na dvojce je velký zájem.
Radnice Prahy 2 proto letos připravila pro zájemce o bruslení dvě
kluziště. Kluziště jsou letošní zimu
v Havlíčkových sadech, stejně jako minule pod Gröbeho vilou za Pavilonem,
a v parku Folimanka, přímo pod Nuselským mostem. Obě kluziště budou za
příznivého počasí a epidemické situace
otevřena denně od 9.00 do 20.00 hodin
až do 28. února 2021. Vstupné na celý
den je 50 korun. Provozovatel garantuje dodržování hygienických opatření.
Zajištěna je dezinfekce společných prostor a bruslí, speciální antivirová technologie sušení bruslí i pravidelné testování zaměstnanců.

L

Botanická zahrada
opět otevřela skleník
d úterý 8. prosince se veřejnosti
opět otevřel skleník Botanické
zahrady Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy. Ve skleníku na návštěvníky čekají, jako vždy v této části
roku od 10.00 do 15.00 hodin, rozkvetlé tropické i subtropické druhy
rostlin a papoušci, kteří se moc těší na
lidskou společnost.Většina venkovních
prostor zůstane zavřená kvůli probíhající stavbě nádrží na dešťovou vodu.

O

Den
válečných veteránů
etošní ročník vzpomínkové akce
Den válečných veteránů na náměstí Míru proběhl kvůli vládním
protikoronavirovým opatřením o poznání skromněji. Přesto byl důstojnou
připomínkou boje za mír a svobodu našeho státu. Na náměstí přicházeli spontánně lidé všech generací a do klopy si
dávali kvítek vlčího máku. Mnozí z nich
umístili i svůj křížek na již tradiční pietní místo před kostelem sv. Ludmily nebo věnovali veteránům a vojákům tichou modlitbu uvnitř. Uctít památku
těch, kteří nasazovali životy za naši
zemi, a poklonit se padlým přišli i představitelé radnice.

L

Vánoce

Vařte, bavte se a hrajte si
L
etošní Vánoce nejspíš budou trochu jiné, to však
neznamená, že nemohou
být šťastné a veselé! Jak zabavit
potomka, pro kterého po měsících domácí výuky nejsou
prázdniny už tak okouzlující?

Rodinná kronika
Jedno je jisté – letošní rok
(Vánoce nevyjímaje) bude nezapomenutelný. Dejte se během prázdninových večerů do
psaní rodinné kroniky. Kdo má
odvahu, může sáhnout hlouběji
do historie a třeba tím zaměstnat i prarodiče, pro které je letošek obzvláště složitý. Sepište
důležité události, zavzpomínejte na zážitky z dětství, vlepujte fotky a nezapomeňte ani
na poslední měsíce. Třeba si jed-

nou váš rodinný příběh přečtou
děti vašich dětí a budou zírat,
že se mnoho měsíců nechodilo
do školy.

Pusťte se do vaření
Programem na další dny může být příprava něčeho dobrého.
A neklaďte si malé cíle! Opusťte
jednohubky, chipsy a obložené
rohlíky. Dejte se do něčeho složitějšího, potomek může odvažovat ingredience, starší i krájet
nebo strouhat. Kdy jindy než
o Vánocích je dovoleno hřešit
a dopřát si dobré jídlo ve větším
množství…

Hýbejte se společně
Také společnou denní aktivitou můžete „zabít čas“ během
prázdnin. Procházka na čerst-

vém vzduchu by měla být samozřejmostí, přidejte ale společné
pohybové aktivity. Pořád ještě
máte čas napsat si Ježíškovi
o nějakou z konzolí, která nabízí i sportovní programy. Nebo si
dejte rodinnou výzvu – kdo udělá víc dřepů, kliků, skoků přes
švihadlo… Veďte si tabulku
s údaji, kdo si jak vede, a 1. ledna vyhlaste vítěze rodinné
olympiády.

Filmový maraton
Sezení u počítače mají děti po
měsících výuky na dálku jistě
až až, odežeňte je na gauč
a udělejte si rodinný ﬁlmový
maraton. Vybírejte ﬁlmové série, ať vám válení před obrazovkou chvíli vydrží a děti nedají
pokoj, dokud nepustíte další díl.

Takový Harry Potter vám zabere dokonce víc než jeden večer, ﬁlmová klasika Sám doma…
vrátí do dětství i rodiče dnešních školáků.

Herní souboj
Nevynechejte ani klasiku,
která rodiny baví během podzimních a zimních dnů, a to covid necovid. Je čas na společenské hry! Pryč jsou doby, kdy byl
výběr mezi Člověče, nezlob se
a Dámou. Nabídka společenských her, které jsou vhodné
pro rodinu, se zdá být nekonečná. Napište si ještě rychle
o nějakou Ježíškovi, a pokud si
nevíte rady s tím, která vaší rodině bude nejvíc sedět, pátrejte
na internetu. A opět si nezapomeňte zapisovat skóre.
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PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

Zábava během „jiných“ Vánoc?

causa

Ruleta s penězi Prahy 2?
Jsou to lži, brání se dvojka

PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO MÚ PRAHA 2, CARDUUS.CZ, PIXABAY.COM

Vůči informacím opozice o investování
výnosů Prahy 2 nejdříve v Pirátských listech
a následně i v pořadu Reportéři ČT ze
7. prosince letošního roku se tato městská
část důrazně ohradila. „Budeme se bránit,“
vzkazuje svým oponentům.
ejbohatší pražská městská část, která získala
z prodeje svých obecních
bytů a domů velké peníze, se
koncem minulého roku rozhodla investovat 1,85 miliard korun do různých ﬁnančních domů
a společností. Podle informací
opozice se však schvalování této
velké investiční akce odehrálo
bez řádného projednání, bez
širší diskuse a hlavně bez dostatečného detailního prozkoumání, kam ﬁnance vůbec půjdou.
Vedle několikasetmilionových
částek, které odešly například
do Česká spořitelny, ČSOB nebo
do Oberbank, vložili zastupitelé
Prahy 2 také 300 milionů do
společnosti Carduus Asset Management, zastupované ﬁnančníkem Pavlem Bodlákem. Právě
tato investice je podle zastupitele Prahy 2 Jaroslava Němce (Piráti) velice riziková a jeho kolega
Robert Veverka (Piráti) ji dokonce označil za divokou návštěvu kasina s kapsou plnou
veřejných peněz.

N

Bodlák, latinsky carduus
Proč investice do společnosti
Carduus Asset Management
vzbuzuje tolik vášní? Možná
i proto, že ji článek na webu motejlekskocdopole.com letos v létě označil za společnost „s minimální historií, neradostnou
současností a velmi nejistou budoucností“. Majitel společnost
Pavel Bodlák za to údajně podal
na jeho autory žalobu a místostarosta Prahy 2 Jan Korseska
(ODS), který si prostě myslel,
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že tato investice riziková není,
článek přímo označil za lživý,
zaplacený, účelový a nedůvěryhodný. Kdo ale Korseskovi právě tuto investici poradil, již
několikrát prozradit odmítl.
Každopádně šlo ale o radu zcela
zdarma, protože na poradenství v této věci na radnici dvojky
žádná smlouva vedená není.
Firma Casuus Asset Management byla podle své výroční
zprávy za minulý rok 31. 12.
2019 ve ztrátě 47 milionů
a Bodlák z výše jmenované společnosti půjčil své další společnosti ILUVATAR Consulting
29 milionů a sám sobě osm.
Navíc je na něj vedeno několik
exekucí. I když před časem politikům z Prahy 2 tvrdil, že exekuce jsou pouze důsledkem
komplikovaného rozvodového
řízení s manželkou Manuelou
a že jsou již už uzavřené,
k 27. listopadu byly ve výpisu
z Centrální evidence exekucí
vedeny na jeho jméno dvě ve
výši 55 milionů.
Některé Bodlákovy investice
jsou navíc odborníky považovány víc za rizikové než konzervativní. Například vloni napsal
týdeník Euro o jeho zakládání
první kryptobanky na světě spolu s bývalým německým bankéřem a čínským miliardářem.
Vložil do ní zhruba 150 milionů, přestože věděl, že je to vysoce riziková investice. „Buď se
to povede, a pak bude zisk ve
vysokých násobcích nominální
investice, nebo se to nepovede,
a bude to úplná ztráta. Pořád je

Jan Korseska

Pavel Bodlák

ve hře to, že můžeme přijít o nominál,“ řekl tenkrát Bodlák.

sdělila Vaší 2 její tisková mluvčí
Andrea Zoulová. Informace
a spekulace veřejně šířené opozicí považuje za nepravdivé
a radnice dvojky se vůči nim bude bránit. Jaké informace přitom byly míněny, neupřesnila.
Kritici postupu Prahy 2 při
správě veřejných peněz připomínají starší kauzu společnosti
Key Investments, při které její
management investoval do rizikových investičních cenných
papírů a svým klientům způsobil škodu téměř 850 milionů
korun. Patřilo mezi ně 45 subjektů, například také města Sokolov, Lázně Bohdaneč a Votice
nebo městské části Praha 6
a Praha 10. Letos v srpnu za to
byli Daniel Brzkovský a Klára
Fenstererová odsouzeni na pět
a čtyři roky do vězení.

Praha 2 se zlobí!
Kvůli kauze, na kterou poprvé upozornil již jmenovaný
článek pánů Motejlka a Skočdopole, se na zářijovém zastupitelstvu pokusila opozice Prahy 2 složená z Pirátů, Dvojky
sobě a STANu schválit stažení
celé investice, ale byla přehlasována. Koncem listopadu o ní
přinesly rozsáhlý text Pirátské
listy a nakonec se jí 7. prosince
zabývala i reportáž pořadu Reportéři ČT. Hned druhý den se
vůči ní Praha 2 výrazně ohradila. „Informace, které v reportáži
zazněly, byly několik měsíců
staré, tendenční a účelově sestříhané s cílem poškodit dobré
jméno městské části Praha 2,“

INZERCE V2-1203
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Jiří Sedláček: Z komunikace
bych vládě udělil nedostatečnou

PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO ARCHIV ARCHETYP

Po nafocení davů na farmářském tržišti Náplavka 24. října
přišel jejich zákaz, přestože se později ukázalo, že v honbě
za senzací výsledné fotograﬁe realitu hodně nadsadily. Od
5. prosince jsou díky všeobecnému rozvolňování vládních
opatření trhy zase zpět. Jak celou kauzu, o které se ve
svém Čau lidi zmínil i premiér Babiš, hodnotí jeden ze
zakladatelů farmářských trhů Jiří Sedláček? A co nás podle
něj v nejbližší době čeká?
● Od 5. prosince se na náplavku opět
vrací farmářské trhy. Co tomu říkáte?
Je to dobrá zpráva zejména pro rodinné
farmy a řadu různých výrobců, kteří dlouhodobě neměli odbyt. Podobně jako ostatní
živnostenské profese. Po měsíci a půl – tedy
v případě Náplavky – se pro ně otevřelo zásadní odbytové místo.
● Před časem sklidila velkou kritiku
údajná hojná návštěvnost na trzích, která byla podle všeho víc virtuální realitou
než skutečností, a brzy poté přišel zákaz
trhů. Omluvil se vám za to někdo později, nebo to vyšumělo do ztracena?
Velmi hluboce nás to zasáhlo jako obrovská křivda, která byla neúměrným způsobem medializovaná. Přičemž mnozí, kteří
do věcí mají vhled, vědí, že kauza byl podvod. Jeden velký podvod, nejen mediální,

ale zároveň i politický, který se potom politizoval ještě do té míry, že nějací spolupracovníci premiéra této vlády mu podstrčili
tu podvodně a účelově pořízenou fotograﬁi
teleobjektivem, pravděpodobně novináři
z Prague Morning nebo iDnes, teď nevím,
kdo přesně byl původcem té fotograﬁe. Ale
nepochybně šlo o to, vyvolat senzaci téměř
bulvární – snad aby se zvýšil náklad nebo
čtenost toho kterého periodika, a zároveň
nějakým způsobem, což si nedokážu vysvětlit proč, očernit naši snahu. A to se poměrně podařilo, protože na základě toho
jsme byli nuceni Náplavku od 24. října až
teď do soboty 5. prosince uzavřít. Uplynulo
mnoho tržních dnů a místo toho, aby tam
mohli živnostníci a farmy a sedláci prodávat svoje výpěstky, tak jim to bylo zakázáno. Neomluvil se nám doteď nikdo.

Mezi stánky trhů na Kubáni jsou dostatečné rozestupy.
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● Objevila se řada analýz, které potvrzují vaše slovo o zkreslených fotograﬁích. Nicméně i kdyby tam hodně lidí bylo,
oč se to liší od plných supermarketů?
Neliší se to nijak. Ba právě naopak. My
máme odborné posudky, a tím jsme zasypávali vládu v podstatě od jara, že bezpečnější nákup je na vzduchu, na otevřeném
prostoru, než je tomu v uzavřených prostorách, například v supermarketech. A jako důkaz jsme přinášeli odborné posudky
Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze, ale také dokumenty z měst Vídeň a Berlín, kde právě
nebyla omezení ani například na jednoho
člověka na určitý prostor, na rozdíl od uzavřených obchodů, ať už kamenných nebo
supermarketů. Kdežto my jsme na tom byli
opačně. Nám vláda uložila, že musíme mít
jednoho zákazníka na dvacet metrů, ale
v supermarketech žádná omezení nebyla.
Poté, co jsme vytvořili tlak, se ta kvóta srovnala, to znamená, že trhy na tom byly stejně jako supermarkety, jeden zákazník na
15 metrů, a na základě dalšího tlaku a dopisů vládě, kdy se k nám připojily ještě významné profesní organizace jako Asociace
soukromého zemědělství, Ovocnářská a Zelinářská unie a podobně, vláda usnesením
číslo 1262 tuto povinnou kvótu pro farmářské trhy zrušila, přičemž jinde v maloobchodní síti zůstala. Což je důkaz toho, že
naše argumenty měly váhu a že se nám podařilo vládu přesvědčit, že skutečně ten
venkovní prodej je bezpečnější a zdravější,
než je tomu uvnitř.
● Myslíte, že si vláda v současné situaci
vede dobře?
Myslím si, že si rozhodně dobře nevede.
Tam by bylo potřeba strukturovat její kroky
v různých stupních jako třeba vysvědčení
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ve škole. Často se lidé vyjadřují k tomu, že
to je výjimečná situace, že málokterá vláda
kdekoliv na světě si s tím ví rady a že každá
postupuje trošku jinak. To je pravda. Co se
ale dá vládě jednoznačně vytknout, je komunikace. Do doby příchodu ministra Blatného to byl jeden velký chaos. Jedna velká
změť různých rozhodnutí ze dne na den,
což trpělivě snášely stovky tisíc živnostníků této země. A musím říct, že až tím
principem PES se do toho snad dostal trošinku řád. Ale do té doby to byla úplná katastrofa.
● Co byste dělal vy na místě vlády prioritně?
Je řada témat, kterým nerozumím. Tam
bych se samozřejmě musel nutně spoléhat
na odborníky, to znamená u záležitostí týkající se přímo toho viru jako virologie nebo
epidemiologie a podobně. Ale rozhodně si
myslím, že bych si snad dokázal pomoci
v oblasti komunikace. Z komunikace bych
vládě skutečně udělil nedostatečnou, kdyby
to bylo vysvědčení. Není možné permanentně strašit národ nějakými čísly a nějakými
výhrůžkami a zákazy a příkazy. Je potřeba
velmi citlivě a psychologicky jim vysvětlit,
že to má smysl, že cesta, kterou se vydávají
představitelé vlády nebo krizového štábu,
zkrátka odpovědné osoby, je dobře zvolená.
Měli by si získat důvěru občana. Jakmile je
občan vystrašen, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak to nikdy nemůže mít dobrý efekt.
Pro cokoliv. Pro jeho psychický stav, pro jeho zdravotní stav i pro jeho určitou loajalitu, která je nepochybně důležitá pro to, aby
vláda mohla národ přesvědčit o čemkoliv.
Třeba o zákazu vycházení, o vyhlášení nouzového stavu nebo třeba i očkování. Když
jsme u toho očkování, tak víme, že významná část populace, včetně té akademické, ať
už to jsou učitelé nebo lékaři, se odmítá očkovat. Nechce. Má k tomu nedůvěru, neví,
co ta vakcína přinese. Byla vyvinuta velice
rychle, ostatní vakcíny se vyvíjejí několik
let. A žádný vysvětlující komentář, který by
uklidnil populaci, tady není. Já tady tu
správnou komunikaci necítím.
● Nejlepší doba na prodej podzimních
výpěstků z farem a biofarem je už asi
pryč. Máte nějaké ohlasy, jak uzavření
trhů poškodilo vaše stánkaře?
Ještě přece jenom ale co prodávat je. Ať
to zní jakkoliv paradoxně, mrzne nám, ale
všechny zdroje z fóliovníků a ze skleníků
ještě jsou a sklízejí se. I když na polích už
není nic, tak všechny uskladněné plodiny,
jako je kořenová zelenina, mrkev a brambory a všelijaké ty brukve, ředkve a dýně,
jsou k dispozici a ještě je i poslední květák.
Není to tak, že by ta tržiště byla bez zeleniny nebo bez ovoce, protože ovoce se také
uskladňuje. Dneska velice důmyslně v tak-

Oblíbené trhy na vltavské náplavce.
zvaných dusíkových komorách, kde se mu
velice dobře daří a je tím pádem možné ho
uskladnit až do dubna příštího roku. Samozřejmě jede živočišná výroba, kozy se
tolik nedojí, ale krávy se dojí běžně, mlékárenský průmysl funguje – sýry, jogurty,
mléko, máslo. Slepice i křepelky a další snášejí vejce, takže jsou také v prodeji. Maso
se poráží, uzeniny se vyrábějí, a v současnosti je tam i řada různých rukodělných výrobků, protože teď se trhy trochu překlápějí
do vánočních. Prodávaly se adventní věnce,
sem tam se budou prodávat stromečky
a ozdoby a dárkové zboží.
● Kolik trhovců z obvyklé zhruba stovky
se přihlásilo na první obnovenou sobotu?
Přihlásilo se jich hodně, ale my jich tam
můžeme umístit jenom kolem čtyřiceti,
protože musíme mít čtyřmetrové rozestupy mezi stánky. Takže se nedostaneme
s plochou, kterou máme řekněme pronajatu, na vyšší kvótu těch stánků. Pokud se
dobře pamatuji, je to přesně jednačtyřicet
stánků.

● Chystáte nějakou vánoční akci?
Bohužel ne, protože jak víme, podmínky
k tomu nejsou úplně nejvhodnější.
● V čem jsou podle vás farmářské trhy
důležité?
Je to jediná funkční alternativa prodeje
faremního zboží nebo výpěstků a výrobků
především rodinných farem. Tedy těch farem, které nejsou schopny najít odbytová
místa jinde, například v řetězcích. Ze dvou
důvodů. Je to za prvé cena, která je limituje, protože řetězec je tlačí s cenou příliš
nízko. A za druhé je to objem. Řetězec není
schopen přijmout do svého provozu zboží,
které má relativně malý objem. Protože má
několik provozoven, potřebuje nakoupit komoditu ve velkém objemu, což malý farmář,
malý producent nemůže splnit. Samozřejmě nemůžu zapomenout na bedýnky
a prodej ze dvora, ale pro městskou populaci, která si nemůže jet nakoupit někam
ze dvora a podobně, je to zásadní příležitost, jak si koupit kvalitní českou, čerstvou
potravinu ze stovek funkčních, často rodinných farem. A také přirozeně vzniká
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zdravý komunitní prostor pro
lidi, kteří mají podobné myšlení
a chtějí se potkávat s dalšími
lidmi, kteří jsou naladění na podobné vlně a notě. A to se daří,
na trhu si kromě nákupu, samozřejmě v obvyklých dobách,
můžete vypít kávu, dát oběd,
poslechnout muziku nebo se
zúčastnit nějaké slavnosti.
● Na trzích kladete velký důraz i na ekologii, můžete být
konkrétní?
Například jeden z našich trhů
v Praze 7, Heřmaňák je první
bezobalové tržiště v ČR, to znamená, že vše, co se tam prodává, je baleno nikoliv do plastu, ale do papíru, pokud to jde
do ničeho a také vyzýváme spotřebitele, aby si, pokud to jde,
nosili vlastní obaly. Ten trh je
relativně malý, takže to tam
úžasně funguje. Lépe se to tam
dá dodržet třeba káva do vlastních kelímků a tak dále. Na
ostatních trzích to není úplně
stoprocentní, tam jsme ještě na
cestě, zejména na Náplavce, to
je prostě velký trh. Tam to není

tak jednoduché zajistit, ale doufám, že i tam se brzy dostaneme
ke kýženému cíli.
● Co jste dělal před tím, než
jste začal pořádat trhy?
Jako malý kluk jsem neměl
takové ty sny, co mají kluci – popelář, kosmonaut, potápěč. Dokonce jsem dlouho nevěděl, čím
bych měl být. Chodil jsem do
dramatického kroužku a paní
učitelka si jednou zavolala tatínka a řekla mu, že bych měl
udělat zkoušky na konzervatoř
na herectví, což jsem v roce
1982 učinil. Pak jsem ji vystudoval a stal se ze mě na nějakou
dobu herec. A v roce ´97 jsem
z těch prken slezl. Byla taková
postrevoluční euforie, kdy si
člověk mohl vyzkoušet všechno, a tak jsem to udělal a vyzkoušel si kdeco. Těsně před
tím, než jsem se začal věnovat
farmářským trhům, jsem vydával se svým kolegou noviny pro
děti. A tam začala klíčit myšlenka trhů, protože v novinách byla rubrika Kuchtička na principu jednoduchých základních

INZERCE V2-1206

receptů pro děti, co si můžou
doma uvařit. Měla veliký úspěch, tak jsem si říkal, že děti
se to hezky učí a že teď by bylo
ještě fajn, aby si mohly také
koupit něco zdravého. Ale odkud? V té době tu ještě farmářské trhy nebyly rozšířené a my
jezdili do ciziny a tam žasli, jaké
to tam lidé mají a jak je to
úspěšné, tak jsme se rozhodli,
že to sem dovezeme.
● Co nás podle vás čeká v příštím roce? Nebude případný
další lockdown už likvidační

jak pro vás, tak pro vaše stánkaře?
Pevně doufám, že ne. Ne, že
bych rozuměl tomu, jak se koronavirus bude šířit, jak bude
mutovat nebo slábnout, to nedokážu odhadnout, ale předpokládám, že asi nějaká vakcína
bude, ukazuje se to jako reálná
věc. Zdá se, že určitá část populace se nechá očkovat, jiná část
se do určité míry promoří, takže
se dá předpokládat, že snad rok
2021 bude už – kéž by – normálním rokem.

Jiří Sedláček
■ Narozen 15. 8. 1967 v Praze.
■ Absolvent konzervatoře, obor herectví.
■ Je ženatý a má dvě děti.
■ V roce 2006 spolu se svou ženou Šárkou založil společnost
Archetyp, která začala od roku 2010 pořádat farmářské trhy
s domácími potravinami a jedinečnou atmosférou. V současné
době kromě trhu na náplavce u Smetanova mostu provozují
také trhy na „Heřmaňáku“ v Praze 7 a na „Kubáni“ v Praze 10.
Zakládali i někdejší trh „Jiřák“.
■ Z koníčků je u něj na prvním místě hudba, na druhém chalupa a dílna.
INZERCE V2-1208

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

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

Jak na vánoční úklid

ožná podvědomě cítíme, že úklidem svého
příbytku očišťujeme i se
be, protože jsme s ním propojeni a ať chceme nebo ne, odrážíme jeho stav. Dům nebo byt
v předvánočním období často
doslova obracíme vzhůru nohama, přerovnáme skříně a vyhazujeme staré, nepotřebné nebo
poškozené věci. Podle feng-šuej
si tím děláme prostor pro příchod nových věcí a splnění
svých přání.

M

Plánujte a uklízejte
ekologicky
Abychom neztratili sílu uprostřed akce, je potřeba se na
úklid připravit. Vyplatí se sepsat si plán a zvlášť těm, kteří
nejsou oddaní příznivci uklí-

zení, prospěje hodně podrobný
seznam. Je úlevné a povzbudivé
z něj pak odškrtávat. Součástí
plánu je i to, zda chcete do uklízení zapojit rodinu – pak se jasně a srozumitelně domluvte se
všemi členy, kdo má co za úkol
a jaký je termín dokončení, anebo zda budete radši, když vám
půjdou z cesty a vyklidí pole.
Nezapomínejte – je to vaše rozhodnutí, takže pak nikomu nevyčítejte nedostatek pomoci.
Pokuste si na uklízení vyhradit
jeden den a pusťte se do akce
hned ráno, nenechte se rozptylovat „jen rychle zkouknu maily“ nebo „jen na chviličku se
podívám na zprávy“. A jak
postupovat? Shora dolů, tedy
od lustrů, polic a skříněk postupně k luxování a vytírání

Na Popelku se rádi podíváme v televizi, avšak neradi se v ní
měníme.

podlah. Začněte tím nejtěžším,
kuchyní, a pokračujte přes obývací pokoj k ložnici a dětským
pokojům. Koupelnu a toaletu si
nechte nakonec – tam si přece
pořád chodíte pro čistou vodu
a vyléváte tu špinavou.
Místo kupovaných čisticích
prostředků zkuste při úklidu
využít ekologičtější domácí – se
sodou, octem a citronem můžete byt vycídit stejně dokonale.
Domácí čisticí prostředek snadno vyrobíte z hrnku vody, půl
hrnku octa, dvou lžic jedlé sody
a několika kapek esenciálního
oleje. Všechno nalijte a nasypte
do rozprašovače a důkladně
protřepte. Když do octa předem
naložíte pomerančovou nebo
citronovou kůru nebo třeba rozmarýn, můžete potom vynechat
esenciální olej a váš domácí čistič bude krásně vonět i tak.

schovat. Pokud nemáte místo
na dně skříně či v komoře, postavte krabici do kouta, přehoďte přes ni vánoční ubrus
a nahoru postavte třeba mísu
s ovocem nebo položte adventní
věnec. Pak rychle utřete prach
a vyluxujte či vytřete podlahy,
narovnejte všechny přehozy
a natřepte polštářky na křeslech. Ukliďte kuchyň, utřete linku, umyjte dřez a baterii, a pak
rychle do koupelny umýt vanu
a umyvadlo, baterie a vyleštit
zrcadlo.
Nezapomeňte umýt toaletu.
Zbývá předsíň – kabáty a bundy
pověste do skříně, srovnejte
boty, batohy a kabelky. Také tady vyleštěte zrcadlo, pokud tu
je. Rozstříkněte do vzduchu vodu smíchanou s několika kapkami esenciálního oleje – a jste
připraveni i na návštěvu.

Na úklid stačí
i pár hodin

Vánoce znamenají
rodinu a domov

A co když bude předvánoční
nápor práce a povinností tak
velký, že vám na úklid zbyde sotva pár hodin? Pak se nedá nic
dělat a zvolte expres metodu!
Popadněte velkou krabici, projděte bytem a všechno, co už nestihnete uklidit či přerovnat, do
ní nastrkejte. Slibte sobě i krabici, že nejdéle po svátcích její
obsah pečlivě uklidíte, a rozhlédněte se, kam ji nejlépe

A kdyby vám nezbyl čas vůbec na nic, aspoň umyjte a ozdobte vstupní dveře. Podle fengšuej totiž znamenají bohatství
a ozdobené přitahují do domu
energii. Když za sebou při odchodu zavíráte dveře s vánoční
ozdobou, více si uvědomujete,
že opouštíte domov, a ozdobené
dveře vás do něj při příchodu
zase vítají. A Vánoce, to přece
je právě rodina a domov!

www.vase2.cz
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K Vánocům patří v českých zemích tradičně
kapr, salát, nazdobený stromek
a předvánoční úklid. Uklízely naše babičky
i naše maminky, zdá se, že to v sobě máme
zakódované. Ale pořádný úklid před
koncem roku doporučuje i tradiční čínské
učení feng-šuej.

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V2 – 12: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

Tři vybraní řešitelé
správných tajenek
obdrží knihu
La Buchta
Cesta z jednoho těsta
Tajenka skrývá citát George Bernarda Shawa
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Lidé díky velké mikulášské sbírce darovali
potravinovým bankám 700 tun potravin

Kluziště je na Vypichu. V Dejvicích
ho vystřídalo odběrové centrum na covid

Velká charitativní akce, kterou inicioval reportér a moderátor
Jan Tuna se svým pořadem A DOST! lidi oslovila. V mikulášské potravinové sbírce darovali takřka 63 tun potravin
a drogerie, celkově pak potravinové banky nasbírali 700 tun.
Pomoc je určená především rodičům samoživitelům, osamělým seniorům či rodinám v krizi.2
Ještě na začátku roku
2020 před první koronavirovou vlnou Potravinové banky

Nově nikoliv v Dejvicích, ale na Vypichu u dopravního hřiště najdou zájemci o veřejné bruslení na šestce kluziště.
Nové místo bylo vybráno z toho důvodu, že na původním
prostranství v Dejvicích je umístěno odběrové pracoviště
na covid-19. Bruslí se na Vypichu před oborou Hvězda
v areálu dopravního hřiště. Vstup je zdarma, zabruslit si
zde je možné denně od 9.00 do 21.00 hodin. K dispozici

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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Vánoční pečení

Bezlepkové linecké pečivo
400 g bezlepkové mouky Jizerka zlatá, 210 g másla, 140 g
cukru moučka, 1 středně velké vejce, dřeň z vanilkového
lusku, rybízová marmeláda, vanilkový moučkový cukr na
obalování
ředehřejte troubu na 210 °C, pečicí plechy vyložte pečicím
papírem. Mouku prosejte do mísy, přidejte máslo, cukr
a vejce. Vyškrábněte dřeň z vanilkového lusku a přidejte
k ingrediencím. Nožem promíchávejte nejdřív vejce s máslem, postupně přidávejte mouku a začněte zpracovávat rukama do hladkého těsta. Po menších částech vyválejte na 2–3 mm silný plát
a vykrajujte srdíčka nebo jiné oblíbené tvary. Přeneste na plech
a pečte do zlatova. Nechte vychladnout na plechu, pak slepujte
marmeládou a případně ještě obalte v moučkovém cukru.

P

Vánoční štola

kem. Nechte vzejít. Přidejte máslo, cukr a sůl a začněte zpracovávat v těsto, postupně přilévejte mléko, dokud nevznikne hladké
těsto, které se nelepí. Přimíchejte mandle a rozinky, těsto zakryjte
a nechte 30 minut odležet. Pak těsto krátce prohněťte a buď rozdělte na několik částí (pro vytvoření několika menších štol), nebo
nechte vcelku. Z těsta vyválejte silnější obdélníkový plát, potřete
jej rozpuštěným máslem a podélně ho přeložte napůl, přičemž
horní část by měla být o něco tenčí a neměla by po přeložení sahat
až k okraji dolní části štoly. Štolu přesuňte na plech vyložený pečícím papírem a nechte na teplém místě ještě asi 30 minut kynout.
Troubu předehřejte na 180°C a pečte 40–50 minut dozlatova.
Ihned po upečení štolu potřete rozpuštěným máslem. Nechte ji
trochu vychladnout a máslo pořádně vsáknout. Postup s potřením
opakujte až do spotřebování másla. Nakonec štolu posypte
vrstvou moučkového cukru smíchaného s cukrem vanilkovým,
dokud se do másla nepřestane vsakovat a vytvoří na povrchu suchou vrstvu. Pak štolu nechte vychladnout úplně, pevně ji zabalte
do hliníkové fólie a nechte tři týdny v chladu odležet.

Perníčky
500 g hladké mouky, 200 g cukru moučka, 100 g másla, 2 lžíce kakaa, 5 lžic medu, 1 lžička sody, ¼ kypřícího prášku do
perníku, perníkové koření
ouku s cukrem, sodou, práškem do perníku a kakaem prosejte. Přidejte všechny ostatní ingredience a vytvořte tuhé
těsto a přes noc ho nechte v lednici odpočinout. Další den
těsto alespoň hodinu předtím, než začnete s pečením, z lednice
vyndejte. Připravené těsto vyválejte na 3–4 mm silný plát a vykrojte vaše oblíbené tvary, ty skládejte na plech vyložený pečicím
papírem. Pečte při teplotě 180 °C. Jakmile začnou perníčky po
okrajích hnědnout, vyndejte je. Zdobte bílkovou nebo čokoládovou
polevou a různými cukrovinkami.

M

Opilý František
Na těsto: 220 g másla, 220 g cukru, 6 vaječných žloutků, 60 g
hrubé mouky, 60 g hladké mouky, půl sáčku prášku do pečiva, 1 a půl lžíce kakaa, 6 bílků na sníh
Na náplň: rybízová nebo malinová zavařenina, 220 g mletých
vlašských ořechů, 150 g moučkového cukru, 1 dcl rumu
Na polevu: 200 g čokolády na vaření, 200 g másla nebo rostlinného tuku

Vánoční štola je obdoba české vánočky. Peče se už tři týdny před
Vánocemi, aby se její chuť dostatečně rozvinula. Má oválný tvar,
který má připomínat Ježíška zabaleného v plenkách.
1 kg polohrubé mouky, 500 g másla, 150 g cukru, 5 lžic vlažného mléka, 80 g droždí, lžička soli, 120 ml rumu, 600 g rozinek, 100 g mandlí, 70 g pomerančové kůry (nejlépe z bio pomeranče), 70 g citronové kůry (nejlépe z bio citronu)
aložte rozinky, mandle a kůru z citrusů do rumu. Do mísy
prosijte mouku, doprostřed udělejte důlek, do kterého nadrobte droždí, posypte trochu cukru a zalijte teplým mlé-

N

míse smíchejte změklé máslo, cukr a žloutky, vše vymíchejte do pěny. V druhé míse smíchejte hrubou a hladkou
mouku, přidejte prášek do pečiva a kakao. Do pěny postupně přimíchejte sypkou směs, až vznikne hladké těsto.
Z bílků ušlehejte tuhý sníh a jemně vmíchejte do těsta. Troubu si
předehřejte na teplotu 170 °C, plech vyložte pečicím papírem a nalejte na něj těsto. Pečte přibližně 15 minut. Upečené těsto nechte
vychladnout a mezitím si připravte náplň. Mleté vlašské ořechy
smíchejte s cukrem a rumem, podle potřeby přidejte víc rumu
nebo horké vody nebo ořechů. Plát potřete zavařeninou a rovnoměrně naneste ořechovou směs. Na polevu si ve vodní lázni rozpusťte máslo nebo tuk s čokoládou a nalijte na ořechy s rumem.
Řezy krájejte horkým nožem na čtverečky.

V
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Předvánoční pečení patří k době adventu
stejně jako věnec se čtyřmi svíčkami.
Krásně provoní byt vanilkou, skořicí
a dalším kořením a naladí nás na vánoční
dobroty. Ukrátí dobu čekání na Ježíška
především dětem, které moc rády vykrajují
a hlavně zdobí perníčky.

servis

Velkoobjemové

Sběr olejů a tuků

kontejnery v Praze 2

z domácností na dvojce

bjemný odpad můžete
zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů
hl. m. Prahy. Tato služba je pro
občany s trvalým pobytem na
území města bezplatná.
Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu

ZDROJ MČ PRAHA 2

O

odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za
naložení (rozhoduje množství
odpadu) a za ujeté kilometry.
Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy.

■ Lublaňská x Koubkova
■ Sázavská 13
■ Římská x Italská
■ Ostrčilovo náměstí
■ Pod Slovany x Trojická
■ Polská 36
■ Slavojova
■ Neklanova 30
■ Štěpánská x Na Rybníčku
■ Chodská x Korunní
■ Londýnská x Rumunská
■ Chopinova x Krkonošská
■ Na Hrobci
■ Anny Letenské 13
■ Sarajevská x Rejskova

čtvrtek
čtvrtek
pondělí
pondělí
úterý
úterý
středa
středa
pondělí
pondělí
úterý
úterý
středa
středa
středa

17. 12.
17. 12.
21. 12.
21. 12.
22. 12.
22. 12.
23. 12.
23. 12.
28. 12.
28. 12.
29. 12.
29. 12.
30. 12.
30. 12.
30. 12.

a území městské části
Praha 2 jsou umístěny
nádoby na sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností.
Projekt programu Čistá dvojka, který radnice Prahy 2 úspěšně provozuje již několik let
v zájmu zkvalitnění životního
prostředí, má napomoci snížit

N

zatížení kanalizace oleji a odevzdat je k dalšímu zpracování.
Černé nádoby s hnědým víkem na oleje a tuky sou zřetelně
označeny polepem s návodem.
Jsou uzamčeny, aby se zamezilo
vhazování nepatřičného odpadu, ale také manipulaci s obsahem. Umístěny jsou na dvaceti
stanovištích.

Nové Město
■ Pod Slovany – Plavecká
■ Fügnerovo náměstí 5
■ Václavská 20
■ Na Slupi 12

■ Belgická 21
■ Bělehradská 22
■ Bělehradská 47
■ U Kanálky 8

Vinohrady
■ Sázavská 13
■ Vinohradská 38
■ Londýnská – Záhřebská
■ Polská 4
■ Krkonošská 2
■ Římská 10

INZERCE V2-1207

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID
KANCELÁŘÍ, KOMERČNÍCH PROSTOR,
PRŮMYSLOVÝCH
Ů
S O C O
OBJEKTŮ
J
Ů
A VEŘEJNÝCH BUDOV

PROFESSIONAL

Vyšehrad
■ Neklanova 27
■ Vratislavova 16
Nusle
■ Sekaninova 30
■ Slavojova (u parku)
■ Jaromírova 65

INZERCE V2-1209

PRSA JAKO V BAVLNCE
Pociťujete nepříjemný tlak prsou?
Vnímáte zvýšené pnutí prsou?
Trápí vás zvýšená citlivost prsou?
Vyzkoušejte TOKOFIN pro opětovný komfort Vašich prsou.

Nejste spokojeni s vaší úklidovou ﬁrmou?
Chcete ušetřit?
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

TOKOFIN (doplněk stravy)
jako jediný kombinuje unikátní
vlastnosti vitamínu E,
vitamínu B6 a Indol-3-karbinolu.
Neobsahuje žádné hormony
a nezpůsobuje zvyšování hmotnosti.

www.tokoﬁn.cz
Pro nezávaznou kalkulaci volejte 777 745 640,
nebo pište na: info@bigcleaning.cz, www.bigcleaning.cz
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Žádejte ve své lékárně.

INZERCE V2-1205

INZERCE V2-1210

