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Pět let tunelu Blanka.
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Jak zabavit
děti
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Kam s odpadem
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Jiří Sedláček:
Vánoce
Jak na
vánoční úklid

Z komunikace bych vládě
udělil nedostatečnou

zimní

štramberk
je kouzelný

Procházka "!  ulicemi Štramberka, malebného městečka v podhůří
Beskyd, je jako dělaná pro ty, kteří hledají  !, klid a romantickou
atmosféru. Zavítejte do míst, kde se psala historie. Ochutnejte !
, pochoutku z medu, kterou peče jen pár vyvolených pekařů. Uvolněte
se v   " a zažeňte žízeň   .

  ! !! 
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editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Advent a s ním i podivný covidový rok 2020 pomalu končí, do Vánoc zbývá už jen par
dní, ale na rozdíl od jiných let
si nikdo nejsme jistí, jaké letos svátky budou. Sejdeme
se s přáteli pod rozsvíceným
vánočním stromem na náměstí, posadíme se kolem velkého stolu s celou širokou
rodinou? Těžko říct, ale rozhodně přece nebudeme předem nic vzdávat. Stejně jako
se s radostí a optimismem
dívá dopředu Jiří Sedláček, zakladatel farmářských trhů.
Ne tak optimistické je dění kolem tunelu Blanka, který
pražskou dopravu usnadňuje – nebo komplikuje, podle situace – už pět let. Uvidíme, jak všechno dopadne, a tak se
netrapte, jako každý rok se neohroženě pusťte do předvánočních příprav a hoďte chmury za hlavu. Připravte se na
to, že letos děti budete muset zabavit jinak než loni, třeba
i zapojením do vánočního úklidu. 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

Z obsahu:
str. 4
Aktuality: Co se děje
v Praze 7
str. 5
Vánoce: Zábava během
„jiných“ Vánoc
str. 6–7
Causa: Pět let tunelu
Blanka
str. 8–10
Rozhovor: Jiří Sedláček
str. 12
Luštění
str. 13
Vánoce: Jak na úklid
str. 14
Servis: Kam s odpadem

V příštím čísle:
V příštím čísle: kulturní
akce, uzavírky silnic,
parkování v městské části
Uzávěrka podkladů
a inzerce 8. 1. 2021
Časopis vychází 18. 1. 2021

Vaše 7
Nezávislý měsíčník o dění v Praze 7
Vydává A 11, s. r. o.,
Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00
IČ 27120805
Registrace: MK ČR E 23038
Ročník II, vychází měsíčně
Datum vydání prosincového čísla 14. 12. 2020
www.vasepraha.eu
Adresa redakce:
Ortenovo náměstí 36
170 00 Praha 7
tel.: 603 239 737,
e-mail: zuzana.purova@a11.cz
www.a11.cz
Redaktorka:
Příjem inzerce:
Jitka Kačánová
Jiří Čermák
jitka.kacanova@a11.cz jiri.cermak@a11.cz
tel.: 774 488 909
Editorka:
Marketing:
Marcela Nejedlá
marcela.nejedla@a11.cz Jan Kulich
jan.kulich@a11.cz
Grafika:
Bohumil Havránek
zlom7@a11.cz
V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: distribuce@a11.cz
nebo volejte tel.: 603 239 737.
Předplatné poštou
nebo e-mailem: redakce@a11.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 7 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný
obsah uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoli šíření pouze
se souhlasem vydavatele.

INZERCE V7-1215

www.vase7.cz

3

aktuality z Prahy 7 na www.nasregion.cz

Využijte pomoc
humanitárního fondu
yužít Humanitárního fondu, který
v Praze 7 pomáhá lidem, kteří se
nejen kvůli pandemii onemocnění
COVID-19 dostali do bezvýchodné životní
situace, je možné i nadále. Pravidla fondu
byla nyní upravena tak, aby pomoc mohla
být poskytována co nejpružněji. Fond je určen na pomoc v oblasti sociálních a zdravot-

PŘIPRAVILA RED.

V

ních potřeb, poskytování ﬁnančních a věcných darů organizacím poskytujícím sociální, zdravotnické služby nebo jinou humanitární pomoc občanům Prahy 7 či formou
poskytování bezúročných půjček. Obracet
se zájemci o pomoc mohou na e-mail: socialnipomoc@praha7.cz nebo na telefonní
číslo 220 144 097, 220 144 249.

Přihlaste se
do výzvy COVID – nájemné
odnikatelé, kteří museli vlivem vládních omezení, která souvisí s pandemií koronaviru, zavřít či omezit svoji
činnost, si mohou požádat o státní podporu, do 21. ledna příštího roku je možné
hlásit se do výzvy COVID – Nájemné. Využít podporu mohou podnikatelé v maloobchodu i ve službách. Kompenzovaným

P

obdobím jsou měsíce červenec až září a výše podpory činí padesát procent nájemného
za toto období. Žádosti do výzvy lze registrovat prostřednictvím Portálu AIS MPO.
Žadatel již nemusí dokládat poskytnutí
slevy ze strany pronajímatele a příjemná
je také řada dalších zjednodušení celého
procesu.
INZERCE V7-1202
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Na sedmičce bude
ulice Josefa Kouteckého
rof. MUDr. Josefa Kouteckého,
zakladatele dětské onkologie,
uctí sedmá městská část. Po lékaři, který zemřel loni v červenci ve věku
88 let, bude pojmenována jedna z ulic.
Pražští radní schválili návrh městské
části Praha 7 a jeho jméno ponese ulice
v Holešovicích, která spojuje ulice Argentinská, U Staré plynárny a U Měšťanských domů.

P

Parkování před
Výstavištěm zdarma
o konce ledna příštího roku je
možné zaparkovat zdarma před
Výstavištěm Praha, a to každý
den od 17.00 do 8.00 hodin. Jde o prostor parkoviště podél ulice U Výstaviště. Ke vjezdu na parkoviště je třeba
využívat výhradně přístup z ulice U Výstaviště.

D

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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Zábava během „jiných“ Vánoc?

causa

Pět let tunelu Blanka.
PŘIPRAVILY JITKA KAČÁNOVÁ A MARCELA NEJEDLÁ, FOTO RAKO.CZ

Máme jásat, nebo plakat?
ýstavbu tunelu Blanka provázelo
spoustu dramatických okolností –
propady půdy, zavalený bagrista
nebo nadávky do debilů z úst někdejší primátorky Adriany Krnáčové řečené Krnda.
A také mnohonásobné navýšení ceny ze
strany dodavatele stavby Metrostavu, který
teď čelí likvidačnímu zákazu účasti ve veřejných zakázkách.

V

Porodní bolesti
Nejdelší evropský tunel Blanka byl svého
času nazýván také největším tunelem na
veřejné peníze. Mohla za to skutečnost, že
z původně plánované ceny zhruba 17 milirad narostla na konečných více než 43 miliard. Jde o zatím o největší a nejdražší projekt v dějinách Prahy.
Podle primátora z roku 2013 a 2014 Tomáše Hudečka je však rozdíl mezi počáteční cenou a konečnou značně předimenzovaný, protože už v roce 2006 prý bylo
jasné, že výstaba tunelu přijde na 31 miliard a primátor z let 2002 až 2010 Pavel
Bém operoval pouze s cenou za hrubou
stavbu bez technologií či valorizace, aby
stavbu tunelu Blanka „protlačil zastupitelstvem“.
Další primátor Bohuslav Svoboda z let
2010 až 2013 si pak nechal zpracovat na
výstavbu Blanky audit u mezinárodní společnosti White & Case, podle které byly ně-

které prohřešky až na hraně trestné činnosti. Kritiky se dočkali od primátorky z let
2014–2018 Adriany Krnáčové i například
projektanti, kteří použili kabely, jež se do
podzemních tunelů nehodí, protože v nich
samozřejmě vlhnou. „Tunel projektoval asi
nějaký debil,“ prohlásila tenkrát.
Během prorážení tunelu se nad ním také
třikrát propadla zem – v květnu a v říjnu
2008 ve Stromovce a v červenci 2010 na
zahradě ministerstva kultury u ulice Milady Horákové v Praze 6, kde byl sesuvem
půdy na zhruba šest hodin zavalen přímo
ve svém stroji i bagrista.
Problémy s placením za práci jako už tolikrát zažívala rovněž ﬁrma Metrostav,
které jednoho dne magistrát odmítl proplácet faktury s odůvodněním, že původní
smlouva o stavbě je neplatná, protože údajně nebyla projednána ani na zastupitestvu,
ani na radě města. V jednu chvíli v této kauze proti sobě dokonce stály dva elitní policejní útvary :Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a Útvar pro odhalování
korupce a ﬁnanční kriminality.
Mimochodem, Metrostav, který nakonec
Blanku dostavěl, byl v lednu letošního roku
odsouzen za účast v kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha k tříletému zákazu účasti na veřejných zakázkách. Rozsudek sice nenabyl právní moci,
ale pokud se tak stane, mohlo by to tuto

ﬁrmu podle jejího šéfa Jaroslava Herana
položit.

Tunel je super! Ale...
„Blanka je pro pražskou dopravu klíčová.
Když dojde k jejímu uzavření nebo k nějakému problému, jako se to stalo asi před
rokem nebo dvěma, kdy tam odešla nějaká
elektronika a byla zavřená přes den asi
12 hodin, tak Praha v podstatě zkolabovala.
Letná zkolabovala komplet a Smíchov také,“ řekl Vaší 7 docent Zdeněk Lokaj z dopravní fakulty ČVUT. „Zaplaťpánbůh, že jí
máme, protože poměrně dobře vyřešila
problém dopravní obslužnosti v oblasti
Letné a Holešovic, ale na druhou stranu
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causa
přinesla komplikace jinde, protože dopravní proud se chová jako kapalina. Když
ho někde přesunu pod zem, což je správně,
protože to méně zatěžuje obyvatelstvo, tak
mi vzniká problém jinde, konkrétně třeba
v Troji,“ vysvětlil Lokaj. To, že se na Blanku dosud nenavázalo dalšími stavbami, vidí
docent Lokaj jako velký problém. „To je jako
voda. Když to ucpete tady, tak se to vylije
někde jinde. Tím dochází ke komplikacím
na nájezdu na D8 a vůbec na připojovací
komunikaci směrem nahoru na Prosek.
Každopádně ale beneﬁty převyšují. Důležité je také pokračovat ve výstavbě silničního
okruhu kolem Prahy, který odvede i kus
tranzitu,“ dodal Lokaj.
Kvůli tomu, že komplex tunelů není dokončen až do Štěrbohol, jak bylo původně
plánováno, fungoval první čtyři roky jen ve
zkušebním provozu. Nemohl být totiž zkolaudován v souladu se stavebním povolením, které předpokládalo, že bude otevřen
spolu s dokončením vnějšího Pražského
okruhu. Na podzim roku 2019 ale ke kolaudaci Blanky přece jen došlo. Podle pražského radního pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) totiž právní rozbor
nakonec konstatoval, že zmíněná podmínka je neadekvátní, protože Praha nemůže
ručit za stavbu v režii Ředitelství silnic

a dálnic (ŘSD). „Dotáhli jsme kolaudaci tunelového komplexu Blanka, která byla
u ledu a v minulosti se jen neustále prodlužoval zkušební provoz,“ pochlubil se Vaší 7
Scheinherr. Začátkem letošního roku ale
právě kvůli kolaudaci bez dodržení původní
podmínky podal na magistrát žalobu spolek
Holešovičky, kde je kvůli enormnímu počtu
projíždějících aut neúnosná situace. Minulý
týden Praha 8 schválila zahloubení ulice
V Holešovičkách do tunelu, od čehož si slibuje zlepšení životních podmínek jejích
obyvatel.

Zavírá se brána!
Blankou, kterou tvoří Bubenečský, Dejvický a Brusnický tunel, projíždějí denně
deseticíce aut. Loni byl průměr 95 tisíc
denně a letos to kvůli koronaviru a většímu
zavádění práce z domova pokleslo o zhruba
deset tisíc vozů. Tunely navíc často poránu
uzavírá policie, protože se v nich nesmí
z bezpečnostních důvodů stát. A když je
zácpa třeba na Prašném mostě, tak aby se
tomu zabránilo, zavírá se Blanka už před
vjezdem na Radlické ulici v Praze 5. Co to
dělá s ranní pražskou dopravu si určitě každý umí představit.
„Když tam ta auta popojíždějí, tak řidiči
jednak sedí ve všech těch exhalacích a jedINZERCE V7-1209

nak je při tom popojíždění prakticky jisté,
že to někdo nedobrzdí. A navíc, proč být
v tunelu, který je ucpaný?“ řekl Vaší 7 Štěpán Moučka, ředitel ﬁrmy KO-KA, projekční a inženýrské kanceláře, která se mimo
jiné specializuje i na dopravní stavby. Protože bydlí na Letné, angažoval se také kdysi
jako občanský aktivista právě za urychlení
výstavby tunelu Blanka, nebo alespoň za
povolení průjezdu aut Stromovkou. Dokonce se kvůli tomu zúčastnil i demonstrací
před magistrátem a Českou televizí. „Nechtěl jsem, aby se mi valily proudy aut kolem domu. Tenkrát už byl dostavěný Strahovský tunel a auta se valila ze Smíchova
do Troje – na jediný, Trojský most – a naopak, a v obou směrech na výpadovky, a to
všechno kudy jinudy než přes Letnou, která se dusila,“ popsal Moučka.
Dnes podobně jako Lokaj vidí problém
v nedokončení Blanky v původně zamýšleném záměru. „Auta tam stojí, protože to
není dodělané– na jedné straně měla navazovat Rozvadovská spojka, která měla auta
navést na okruh, na druhé straně měl tunel
navazovat Povltavskou až na Balabenku.
Auta tak v podstatě jedou po kvalitní dálnici
až na světelnou křižovatku a tam zůstanou
stát. To nemůže dobře dopadnout,“ kroutí
hlavou Moučka.

osobnost Prahy 7

Jiří Sedláček: Z komunikace
bych vládě udělil nedostatečnou

PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO ARCHIV ARCHETYP

Po nafocení davů na farmářských trzích na Náplavce 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? A co nás
podle něj v nejbližší době čeká, v našem rozhovoru mluví
Jiří Sedláček.
● Na Heřmaňáku byly trhy zavřené na
kratší dobu než na Náplavce, fungovaly
s různými omezeními, teď se tdy mohou
ještě lépe „nadechnout“. Co to znamená
pro vaše prodejce?
Je to dobrá zpráva zejména pro rodinné
farmy a řadu různých výrobců, kteří dlouhodobě neměli odbyt. Podobně jako ostatní
živnostenské profese. Je to pro ně 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 způso-

Heřmaňák je první ekologický trh.
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bem 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
snad šlo o to, vyvolat buď 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.
● 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.
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● 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
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 a 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 bram-

Oblíbené trhy na vltavské náplavce.
bory 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 takzvaných 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.
● 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 tak nízko, že nejsou schopní za tu cenu prodat.
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
zdravý komunitní prostor pro lidi, kteří
mají podobné myšlení a chtějí se potkávat
s dalšími lidmi, kteří jsou naladění na po-

www.vase7.cz
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dobné vlně a notě. A to se náramně daří, na trhu si kromě
nákupu, samozřejmě v obvyklých dobách, ne teď, můžete
vypít kávu, dát oběd, poslechnout muziku nebo se zúčastnit
nějaké slavnosti.
● Na všech vašich trzích kladete velký důraz i na ekologii,
Heřmaňák je prý v tomhle
ohledu ale nejdál?
Heřmaňák je první bezobalové tržiště v celé České republice, 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, a čím
jste chtěl být?
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
post-revoluční euforie, kdy si
člověk mohl vyzkoušet všechno, a tak jsem to udělal a vyzkoušel si kde co. 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
receptů pro děti, co si můžou
doma uvařit. Měla veliký ús-

pěch, 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?

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 provozují také trhy na „Heřmaňáku“ v Praze 7 a na „Kubáni“ v Praze 10. Zakládali i někdejší
trh na „Jiřáku“.
■ Z koníčků je u něj na prvním místě hudba, na druhém chalupa a dílna.
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Masna Letná, s.r.o.
Centrum Stromovka
Veletržní 1623/24, Praha 7
www.krecekkk.cz

◗ široká nabídka masa
a masných výrobků z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme
zdarma dle vašeho přání
◗ velký výběr lahůdek, salátů,
obložených chlebíčků, pečiva
◗ stále nové akční nabídky

❄ ❅
❄
❅

Těšíme se na Vás!

❅

Přejeme vám krásné
prožití vánočních svátků, hodně úspěchů
v novém roce a především pevné zdraví
a pozitivní náladu v této nelehké době.
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Pevně doufám, že se to nestane. 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
docela reálná věc, očkuje se už
ve Velké Británii. Zdá se, že
aspoň 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.
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K dostání ve vybraných traﬁkách nebo jako
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

INZERCE V7-1206

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

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

PROFESSIONAL
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.

INZERCE V7-1204

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

INZERCE V7-1208

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÁ ŘEŠENÍ,
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU
V NONSTOP REŽIMU

www.vase7.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 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

INZERCE V7-1214

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

M

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 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.
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
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 křes-

lech. 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.
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!

INZERCE V7-1211

Nevíte si rady
s vánočním
dárkem?
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!(!Vína a delikatesy
Mlejnek!!'$!!*%*!
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+$!  +VÍNA A DELIKATESY MLEJNEK
(La Capannina)
Milady Horákové 818/52
170 00 Praha 7 Holešovice
Prodejna: +420 733 441 162
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*&%$)#"!,+*.)+*(' %$)#-(%
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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.

ZDROJ MČ PRAHA 7

servis

Stanoviště

Nádoby

nádob na oleje a tuky

na kovové obaly

■ Čechova 310/1
■ U Letenského sadu 1296/10
■ Šternberkova 1259/5

■ Šmeralova 137/3
■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Schnirchova 1513/12
■ Komunardů 1491/45
■ Na Maninách 1063/26
■ Kostelní 364/28B
■ Jankovcova 864/45

■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Tusarova 1316/17
■ Přístavní 1079/29

Kontejnery
na textil
■ Letenské náměstí
■ Korunovační 13
■ Jateční (před poštou)
■ Jankovcova x Dělnická
■ Na Maninách x Dělnická
■ Janovského x Stross. nám.
■ Ortenovo náměstí
■ Kostelní x Muzejní
■ Fr. Křížka x Kostelní
■ Korunovační x Na výšinách
■ Na Ovčinách
■ Za Papírnou
■ Varhulíkové

■ U Výstaviště
■ Holešovická tržnice (z ulice
Jateční)
■ Holešovická tržnice (před Alzou)
■ U Studánky
■ Park hotel
■ Jateční (na soukromém pozemku)
■ Argentinská (na soukromém
pozemku)
■ Praha – Bubny (na soukromém pozemku)

■ Na Výšinách 903/2
■ U Smaltovny 1375/25
■ Tovární 1426/4
■ Nad Královskou oborou 1
■ Osadní 46/41
■ U Sparty 845/2
■ Kamenická 16

Jak na odpad v karanténě
okud se v domácnosti nachází někdo pozitivní na
covid-19, je nutné, aby se zde odpad netřídil. Veškeré
odpadky je nutné vhodit do dobře uzavíratelného
pytle, zavázat, vložit do dalšího pytle a znovu pevně zavázat.
Tím se předejde riziku, že by se odpadky vysypaly, a pracovníci Pražské služby by tak mohli být ohroženi. Takto zabezpečený pytel patří pouze a jedině do směsného komunálního
odpadu. Podobně to funguje i s použitými rouškami. Ty by se
měly vložit do pytle, ten dát do druhého pytle a jeho povrch
vydezinﬁkovat. Je dobré se vždy přesvědčit, že je pytel dobře
zavázaný.

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

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

Žádejte ve své lékárně.
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