NEDVĚZSKÝ ŽURNÁL
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí

 ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
volby do zastupitelstva naší městské části
a hl. m. Prahy máme za sebou, a život jde
dál svým pravidelným tempem. Vedení naší
městské části převzali noví zastupitelé, naši
spoluobčané, kteří věří, že posunou vývoj
ještě více kupředu. Ustavující zastupitelstvo
se uskutečnilo a jeho výsledky zajisté všich
ni znáte, nebo si je můžete přečíst v tomto
magazínu či na úřední desce.
Také letos jsme od jara do podzimu
zvládli dost úkolů a naše městská část
byla obohacena o nová sportoviště, lavič
ky a místa určená k relaxaci.
Vše, co pro občany zvládají zvole
ní zástupci na radnici, by však bylo
málo, pokud byste se vy sami nepodíleli
na vzhledu Nedvězí. Například tím, jak
vypadá okolí vašich domů, i upravené
zahrádky.

listopad

To vše se neobejde bez spousty práce,
a také odpadu, pro který jsou nachystané
na tradičních místech potřebné speciální
kontejnery. Pro odpad z domácnosti zde
máme kontejnery na textil, na tříděný od
pad, včetně letos instalovaného kontejneru
na kov. Kontejner na bioodpad ještě nyní
v průběhu listopadu sváží odpad z vašich
pozemků a zahrádek. Při čištění na to ne
zapomeňte. Co nelze kompostovat, na to
lze využít kontejner. Stejně tomu bude
v jarních měsících a po celou letní sezónu.
Přes zimní měsíce bude důležitější, po
kud přijdou mrazy a sníh, udržovat bezpeč
nost na chodnících, cestách i na vozovce.
Také k tomu můžete přispět udržováním
pořádku před svým domem. V tomto ob
dobí, kdy se brzy stmívá, jsou časté mlhy,
deště a později sněžení, je dobré mys
let také na svou bezpečnost a používat
na svém oblečení či zavazadlech reflexní
prvky. Pokud jste zároveň řidiči, určitě si
právě nyní uvědomujete, jak jednoduše lze
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za soumraku přehlédnout i v obci chod
ce v tmavém oblečení. Neriskujte proto
a snažte se zabránit nehodě. Jen tak pro
vás budou příští týdny a čekání na sváteč
ní konec roku příjemným časem.
Ten si můžete zpříjemnit také publika
cemi z naší knihovny, kterou stále dopl
ňujeme o nové tituly pro děti i dospělé.
Tak krásný advent, vánoční čas a úspěš
ný nový rok.
Ilja Žežulka
člen redakční rady Nedvězského žurnálu
Vážení spoluobčané,
nyní držíte v ruce poslední číslo
Nedvězského žurnálu. Byl jsem nesmírně potěšen jeho popularitou,
za což právě vám děkuji. Na tom, že
byl tak čtivý, má především zásluhu
šéfredaktorka paní PhDr. Jindra Svitáková, které tímto srdečně děkuji
za dlouholetou skvělou práci.
Vlastimil Vilímec

NEHODA NAŠEHO
PAMÁTNÉHO STROMU

PŘIPOMENUTÍ
VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ
MČ si 28. 10. 2018 připomněla
100. výročí vzniku Československé
republiky položením věnce u památ
níku padlých nedvězských občanů
v 1. světové válce. Tím současně ucti
la jejich památku, protože i tyto obě
ti měly souvislost se vznikem ČSR.
Čest jejich památce!
Vlastimil Vilímec

Mnozí z občanů to zřejmě neví, ale
na území naší městské části se na
cházejí tři památné stromy.
Jedním z nich je lípa srdčitá, která se
tyčí do výše 27 metrů u břehu Rokyt
ky na louce při ulici K Radhošti, což
je komunikace vedoucí k tenisovým
kurtům. Svým obvodem 575 cm je
druhým nejmohutnějším památným
stromem svého druhu na území
hlavního města.
9. května letošního roku došlo bez
jakéhokoliv vnějšího vlivu k zlomení
jedné ze dvou hlavních mohutných
větví. Jak se ukázalo, pravým důvo
dem byla totální hniloba. Informa
ce o této skutečnosti byla předána
oddělení MHMP, které má památné
stromy na starosti. To zajistilo odtě
žení dřeva z ulomené větve a uvedlo

zbytek stromu do bezpečného stavu.
Nyní pověření pracovníci i za pomoci
moderní techniky zkoumají zdravot
ní stav zbývajícího terminálu. Dou
fám, že výsledek bude pro náš pa
mátný strom příznivý.

Vydává: Úřad MČ Praha Nedvězí I www.mcnedvezi.cz

Vlastimil Vilímec

INFORMUJEME


FITPARK V NEDVĚZÍ
Do volnočasového, dnes již se dá
bez nadsázky říci sportovního,
areálu při ulici Hájové přibylo dal
ší sportoviště. Je jím fitpark, který
by měl sloužit široké veřejnosti.
Při provozování aktivit na nain
stalovaných prvcích respektuj
te na místě vyvěšený provozní
řád. Přeji všem hezké sportovní
zážitky.
Vlastimil Vilímec

NOVÉ MULTIFUNKČNÍ
HŘIŠTĚ
Do areálu při ulici Hájové přibyl vedle
dětského hřiště nový skvost – multi
funkční sportoviště. Na místě původ
ního antukového kurtu, který nepo
užíváním téměř celý zarostl trávou,
jsme vybudovali nové multifunkční
sportoviště, na kterém bude možné
provozovat malou kopanou, volej
bal, nohejbal nebo basketbal (na ko
panou nepoužívat obuv se špun
ty!). K dispozici bude i šatna v blízké
budově zahradního domku. Šat
nu bude možné využít samozřejmě
k převlečení, dále zde bude uložena
přes zimu volejbalová síť se sloupky
a míče. Klíče od šatny budou trvale

k dispozici na recepci motelu Mejto
proti vratné záloze 200 Kč, včetně
zápisu do knihy zápůjček.

Věřím, že areál bude dobře sloužit
všem občanům dlouhá léta.
Vlastimil Vilímec

NOVÁ MÍSTA
PRO ODPOČINEK
U rybníka jsme nainstalovali dvě
nové lavičky, další tři vznikly osa
zením dubových sedáků na stáva
jící žulové kvádry. To, myslím, ocení
nejenom místní rybáři, ale i ostat
ní občané a procházející či projíž
dějící turisté pro chvíle odpočinku
na hezkém místě. Za tímto účelem

NOVÁ PERGOLA
U VINÁRNY MEJTO
U vinárny Mejto došlo k odstraně
ní dvou pergol, které byly v hava
rijním stavu a doslova životu ne
bezpečné. Pro příležitostné akce
byly nahrazeny jedinou novou, a to
na místě u krbu.
Vlastimil Vilímec
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jsme také obnovili zchátralou la
vičku při ulici Pánkové proti mostu
přes Rokytku.
Vlastimil Vilímec
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AKCE V NEDVĚZÍ

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 2018
Lampionový průvod se uskutečnil
ve středu 7. 11. 2018. Letošní téma
znělo: „Lampionový průvod, aneb
přijďte si uspat svého ježka.“ Děti
měly možnost si na úřadě vyrobit
svého ježka. V 17.30 jsme společně

za doprovodu světýlek z lampionů
vyrazili na hřiště. Po cestě jsme se
o ježcích dozvěděli několik zají
mavostí. Své ježky jsme pak uloži
li do krásného domečku a uspali
jsme je společnou ukolébavkou.

Další akce,
na které se můžeme těšit
27.11. – veřejné zasedání zastupitelstva
02.12. – adventní setkání všech občanů
05.12. – Mikuláš
23.12. – předání Betlémského světla
Bližší aktuální informace naleznete
na www.mcnedvezi.cz nebo FB MČ
Praha Nedvězí

NOVINKY
V NAŠÍ KNIHOVNĚ



Roderick Hunt,
Annemarie Young, Aleš Brychta

U veterináře

Pomozte svým dětem
objevit svět příběhů
společnou četbou sé
rie knížek, na jejichž
přípravě se podíleli pe
dagogičtí
odborníci.
Ve všech příbězích vy
stupuje běžná rodina s dětmi Emou, Davi
dem, Vítkem a psem Alíkem, kteří prožívají
běžná i kouzelná dobrodružství. Knihy roz
víjejí čtenářské dovednosti, rozšiřují slovní
zásobu a doplňují je zábavné aktivity.
Valerie Thomasova, Korky Paul

Čarodějka Winnie
a nový počítač

Winnie
je
nadše
ná z nového počíta
če. Po jediném klik
nutí myší se dostane
ke všem svým zaklí
nadlům. Lexikon a kou
zelnou hůlku proto vy
hodí do popelnice. Ale
když se na myš vrhne
kocour Wilbur, všechno jde rázem od de
víti k pěti. Vtipný text, stručné věty, veselé
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barevné obrázky – to je ideální knížka i pro
zcela malé a začínající čtenáře.

a zamilovaných, se vysmívá se lidem, kteří
lásku využívají.

Martina Cole

Joanne Harris

Cain Moran je le
gendou londýnského
podsvětí. Má všech
no, co si jen člověk
může přát. Pak ale
potká mladičkou Jen
ny, kterou nezajímá
jeho postavení, ani
peníze. Ona jen chce
být s ním. Zamilovat se do Jenny bylo pro
Caina snadné. To těžší ho teprve čeká:
bude muset oznámit své ženě, že se chce
rozvést. Caroline však nechce o rozvodu
ani slyšet a začne se svému nevěrnému
muži i jeho milence mstít. Cain odsouzen
na doživotí, Caroline se může začít rado
vat a oddaná Jenny netuší, že další těžké
zkoušky na ni teprve čekají.

Když se do francouz
ské vesnice přistěhuje
exoticky vyhlížející ci
zinka a otevře si pro
dejnu čokolády pří
mo proti kostelu, otec
Reynaud v ní vidí váž
né nebezpečí pro své
stádečko a vyhlašuje
jí otevřený boj. Viannin obchod se stává
předmětem tajemné šeptandy a skvělou
příležitostí pro donašeče. Na druhé stra
ně je místem, jež neodolatelně přitahuje
mlsné jazýčky. Za ty dva zdrávasy, které
otec Reynaud za porušení půstu nařizuje,
to přece stojí! Vianne se svých odpůrců
nezalekne a rozhodne se, že na Velikono
ce uspořádá Čokoládový festival.

Jaroslav Hašek

Urszula Kozlowska

V šestém svazku se
braných spisů setká se
čtenář opět s novou
tváří Jaroslava Haška.
Soubor kratších i roz
lehlejších humorných
příběhů o lásce a ženit
bě, o lidech ženatých

Jednoduché obrázky
na prohlížení a lehce
zapamatovatelné ryt
mické verše pro roz
voj paměti jsou určeny
nejmenším.

Dobrý život

Utrpení pana
Tenkráta

Čokoláda

Co si houká
parníček
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ZPRÁVY Z RADNICE

Z USNESENÍ VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA NEDVĚZÍ ZE DNE 18. 9. 2018
❱
❱

❱

❱

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
15. 9. 2015 s P. Pelouchem.
Záměr na pronájem 50 m2 odstavné
plochy na pozemku parc. č. 144/12
v k.ú. Nedvězí u Říčan, jediného zá
jemce o pronájem pana J. Okrouhlého
a dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze
dne 31. 8. 2017 s J. Okrouhlým.
Záměr na pronájem 100 m2 skladových
prostor v hale u č.p. 89 při ulici Potocké
na pozemku parc. č. 163/29 v k.ú. Ned
vězí u Říčan, jediného zájemce na tento
pronájem pana Oldřicha Dvořáka a do
datek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31.
12. 2014.
Záměr na pronájem 80 m2 odstavné plo
chy na pozemku parc. č. 163/10 v k.ú.
Nedvězí u Říčan při ulici Potocké, zájemce

na pronájem (J. Konáš 10 m2, V. Odstrčil
30 m2, O. Dvořák 40 m2) a dodatky k ná
jemním smlouvám s nimi.
❱ Záměr na pronájem objektu č.p. 78 při
ulici Hájové, jediného zájemce na pro
nájem pana Petra Křídu a nájemní
smlouvu s ním s účinností od 1. 11.
2018 s tím, že tomu bude před
cházet ukončení nájemního vztahu
s A. Nedvídkem.
❱ Zhotovitele nové pergoly u objektu č.p.
78 při ulici Hájové na části pozemku parc.
č. 8/12. Ze 3 nabídek byla vybrána nabíd
ka firmy Tomáš Pechar – Tesařství, Pokrý
vačství s nejnižší cenou 126 615 Kč.
❱ Cenovou nabídku na kácení dřevin.
Jedná se o odumřelé stromy, bříza, smrk
a jeřáby na pozemcích parc. č. 31/1
a 275/6. Cena je 17 200 Kč.

❱ Umístění stavby – doplnění VO na po
zemcích 276/1 a 54/1 (žádost firmy NTL
Forensics).
❱ Žádost manželů Šochových o pronájem
bytu.
ZASTUPITELSTVO VZALO NA VĚDOMÍ

❱ Informace o stavbě SOKP 511 od ko
ordinátora stavby ing. P. Šourka z firmy
SATRA, spol. s r.o.
❱ Informaci o podané žalobě manž.
Modrákových na MČ o zaplacení
536 845 Kč o náhradu nákladů v sou
vislosti s proběhlým restitučním sporem
s ing. L. Rathouským.
❱ Informaci o neúspěšné žalobě MHMP
o vlastnictví pozemků A. Jiráskové.
❱ Informaci o probíhající kontrole hospo
daření MČ z MHMP.

Z USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA NEDVĚZÍ ZE DNE 1. 11. 2018
ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO

❱ Pana Radka Slavíka do funkce uvolně
❱
❱
❱
❱

ného starosty MČ Praha Nedvězí na ob
dobí 2018–2022.
Paní Zuzanu Máchovou do funkce neu
volněné místostarostky MČ Praha Ned
vězí na období 2018–2022.
Kontrolní výbor ve složení: Karolína Trn
ková (předsedkyně), Pavla Moravcová,
Václav Mlejnský (členové).
Finanční výbor ve složení: Václav Pokor
ný (předseda), Markéta Kintlová, Kate
řina Hornáková (členky).
Odměňování zastupitelů se bude řídit

nařízením vlády 37/2003 Sb. ve znění poz
dějších předpisů a výší odměn, které stanovi
lo předešlé zastupitelstvo MČ Praha Nedvě
zí usnesením 05/2017 ze dne 19. 12. 2017.
Výše odměn zastupitelů MČ Praha Nedvězí
bude součástí tohoto usnesení.
❱ Termín dalšího veřejného zasedání:
27. 11. 2018
❱ Částku 12 000 Kč na zajištění Mikuláše
pro děti.
❱ Úpravy rozpočtu na rok 2018 o poskyt
nutou účelovou neinvestiční dotaci ze
státního rozpočtu z MF ČR naší měst
ské části na úhradu výdajů vzniklých



HMP a MČ HMP v souvislosti s koná
ním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu
ČR a do ZHMP a zastupitelstva MČ
HMP v roce 2018 ve výši 36 000 Kč.
ZASTUPITELSTVO VZALO NA VĚDOMÍ

❱ Jednací řád zastupitelstva MČ Praha
Nedvězí
S kompletním zněním usnesení se
můžete seznámit na úřední desce
a na oficiálních webových stránkách městské části.

VOLBY

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve volbách do zastupitelstva obce Praha-Nedvězí, okres
Hlavní město Praha, konaných ve dnech 5. 10. – 6. 10. 2018
byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních
komisí zjištěny výsledky voleb v obci.
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Počet volebních okrsků

1

Počet okreskových volebních komisí, které předaly
výsledek hlasování

1

Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky
nebyly předány

–

Počet volebních obvodů

1

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech
ze seznamů voličů a jejich dodatků

229

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

136

Celkový počet odevzdaných úředních obálek

136

A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
Pořadí zvolení
Jméno a příjmení
Věk
Pořadí na HL
Počet hlasů
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů Nedvězí
1.
Zuzana Máchová
55
2.
89
2.
Radek Slavík
31
1.
85
3.
Karolina Trnková
44
3.
82
4.
Pavla Moravcová
38
4.
65
5.
Václav Pokorný
41
5.
61
B) Jména a příjmení náhradníků
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů Nedvězí
1.
Václav Mlejnský
45
6.
60
C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro
jednotlivé kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta
pro přidělení mandátu
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů Nedvězí
Počet hlasů pro stranu: 442, hranice: 80,3
Zápis byl vyhotoven 6. 10. 2018 v 19.01 hod.
Za správnost:
Zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu: JUDr. Eva Nováková.
Zaměstnanec Českého statistického úřadu: Monika Nováková.
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HISTORIE

100 let

ukončení
I. světové války

Krátce po velkolepých oslavách 100. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků jsme
prožili vzpomínku na další významné výročí – 100 let od ukončení I. světové války, největšího
a nejtragičtějšího konfliktu v dějinách lidstva, jemuž se brzy začalo říkat Velká válka.
KONEC KRVEPROLITÍ
V roce 1918 Německo vyčerpalo poslední rezer
vy. Spojenci přešli do útoku na celé linii západní
fronty a Německo mu nebylo schopno dále če
lit. Ústřední mocnosti se zhroutily. Během pěti
týdnů byly uzavřeny dohody o příměří s Rakous
ko-Uherskem, Bulharskem a Tureckem. Doho
da s Německem byla podepsána 11. listopadu
v 5.05 hodin ráno ve štábním vagóně vrchního
velitele dohodových vojsk francouzského mar
šála Foche v Compiègne. Vstoupila v platnost
tentýž den v 11 hodin. Nastal čas počítání ztrát, vy
jednávání a sepisování mírových smluv.
Během války válčilo na straně Dohody 42 959 850
mužů, z toho jich 5 525 000 padlo, 12 831 500 bylo zra
něno a 4 121 000 bylo po skončení války pohřešováno.
Na straně Ústředních mocností bojovalo 25 248 321,
z toho jich 4 386 000 padlo, 8 388 000 bylo zraněno
a 3 629 000 pohřešováno.
Některé země, včetně Československa, se mohly těšit z nabyté
svobody a začít budovat nový stát. Váleční veteráni, navrátivší se
z bojů, zranění, zmrzačení a nemocní, mohli vidět výsledky své
ho bojového úsilí: nová republika vzkvétala. Stačilo však několik
let, přišly politické intriky, světová hospodářská krize a svět spěl
do další válečné katastrofy.

VLČÍ MÁK – SYMBOL PADLÝCH
K rozšíření vlčího máku jako symbolu zmařených životů vojáků
dopomohla nejvíce báseň Ve flanderských polích kanadského
podplukovníka Johna McCrae, který sloužil u města Yper. Po opa
kovaných nepřátelských útocích ošetřoval podplukovník McCrae

Návrat čs. legionářů z I. světové války – pochod po Václavském
náměstí
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Vlčí mák s českou trikolorou –
symbol Dne válečných veteránů
v obvazišti na břehu kanálu Yser stovky raněných
a zároveň sledoval, jak se na polním hřbitově
rychle rozrůstají řady křížů. Když padl jeho přítel,
napsal v bolesti báseň, která byla ještě tentýž rok
uveřejněna v časopise Punch.
Tento symbol byl pak poprvé využit na začát
ku 20. let k získání prostředků pro charitativní akci
Dětské ligy, která podporovala děti ze zdevastova
ných oblastí Francie a Belgie. Brzy poté se vlčí máky za
čaly prodávat ve prospěch válečných veteránů. V České re
publice se tento svátek jako Den válečných veteránů slaví
od roku 2001.

ZVON MÍRU
Italský farář Don
Antonio Rossa
ro navrhl, aby ze zbra
ní, které zůstaly na po
lích, loukách a v lesích,
byl ulit zvon, který by
svým hlasem připo
mínal památku obětí
boje za svobodu: Zvon
padlých. Na výzvu ital
ské vlády darovaly kov
všechny země, které
bojovaly v první světové
válce, a to i ČSR, která
z plzeňské zbrojovky da
rovala část kanónu.
24. května 1925 byl
zvon umístěn na hradě Zvon míru v italském Roveretu
v Roveretu, kde bylo vybudováno i válečné muzeum. Se vzpomín
kou na matky, které v bojích ztratily své syny, byl zvon pokřtěn Maria
dolens (Matka trpící). Původní zvon byl po letech pro poškození de
montován, roztaven a znovu ulit, do Rovereta byl vrácen 26. května
1940. Po dvaceti letech se ve zvonu objevila trhlina, už neopravitel
ná. Zvon byl znovu snesen, roztaven a 1. října 1964 znovu ulit. Nový
zvon byl instalován u Rovereta na pahorku Colle di Miravalle.
Zvon patří k největším na světě, jeho výška je 3,36 m, prů
měr 3,21 m, váha 22,6 tun. Je zavěšen na mohutné kovové kon
strukci, zapuštěné do betonového podkladu, ohraničen ozdob
ným plůtkem a obklopen stožáry s vlajkami národů, které po boku
Itálie bojovaly v první světové válce. Asi 15 m od zvonu je ve stínu
okrasného keře na kamenném podstavci bronzová busta Dona
Antonia Rossara (1983–1952). Zvon je rozezníván z města pomocí
elektromotoru, každý večer se ozývá jeho hlas ve 21 hodin stem
úderů. Zvon je zdoben reliéfy, které představují válku i mír. Nejzná
mějším se stal vyrytý výrok papeže Pia XII: „Mírem není nic ztrace
no, válkou může být ztraceno všechno.“
Jindra Svitáková
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ZNÁTE PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ
PARKOVIŠŤ K+R?
POLIBTE SVÉHO ŠKOLÁKA A JEĎTE...
Zkušenosti strážníků ukazují, že rodiče pravidla užívání par
kovišť K+R (Kiss and Ride – polib a jeď) před školami v naprosté
většině nedodržují. Buď je neznají, nebo se chovají bezohledně
k ostatním. V době před začátkem vyučování parkují na chodní
ku, ve druhých řadách, na přechodech pro chodce. Místo, aby
děti pouze vyložili a odjeli (doba stání max. 3–5 minut), doprovází



je do školy, a někteří i čekají, až jim potomek zamává z okna. Ti
další pak blokují komunikaci nebo vozidlem bezohledně brání
ve výhledu na přechod či prostor před školou. Svým chováním
tak ohrožují i bezpečnost dětí, které jdou do školy pěšky.
Někteří zastaví přímo v křižovatce a vypustí dítě do provozu. Vy
skytl si i případ rodiče, který přivážel svého potomka ke škole v py
žamu a pantoflích, bez dokladů.
Strážníci se sice snaží tyto problematické situace řešit, pro
tože vznikají především v době jejich ranního dohledu nad
vybranými přechody pro chodce. Avšak nemohou postihnout
všechny a takříkajíc „běhat od auta k autu“, místo aby dohlíželi
na bezpečnost dětí.

RADÍME

UBYTOVÁNÍ
NA ČESKÝCH HORÁCH

ZIMNÍ
PNEUMATIKY

Máte-li v plánu strávit letošní zimní dovolenou na tuzemských
horách, pravděpodobně si ubytování i dopravu zařizujete sami,
bez využití služeb cestovní kanceláře. Na co si dávat pozor a jaká
jsou vaše práva?
Tuzemskou dovolenou si obvykle sestavujeme sami, čímž může
me ušetřit nemalé peníze. Nevýhodou je fakt, že případné potíže
musíme řešit vlastními silami.
Prvním úkolem většinou bývá sehnat ubytování. Smlouvu o uby
tování lze uzavřít jednoduše a bez velkých formalit – třeba po tele
fonu nebo e-mailovou rezervací. Ovšem pozor, oproti jiným službám
uzavíraným takzvaně na dálku nemůžete odstoupit od smlouvy
do 14 dnů bez udání důvodu, aniž by vám hrozila sankce. Smlouva
o ubytování má z této možnosti zákonnou výjimku. Podle zákona
můžete smlouvu vypovědět, než uplyne doba ubytování, tedy kdy
koliv před jeho začátkem i v průběhu pobytu, ale pokud místo vás
nestačí najít nového zájemce, musíte uhradit vzniklou škodu.
Pokud rezervaci rušíte s velkým předstihem, nejspíš se to obejde
bez problémů a ubytovatel nabídne pokoje jiným hostům. Když se
ale rozhodnete nepřijet den předem, musíte počítat s tím, že uby
tování s největší pravděpodobností zaplatíte celé.
Může se stát, že po příjezdu na místo budete rozladění z toho,
že stav objektu či pokojů neodpovídá inzerovaným slibům. Horská
chalupa či pokoj musí odpovídat kvalitou předchozí domluvě. Po
kud vás nalákaly fotografie krásných pokojíčků s vlastní koupelnou
a výhledem na sjezdovku, je taková informace pro provozovatele zá
vazná. Jestliže ubytování neodpovídá domluvě nebo běžným stan
dardům, žádejte nápravu. Pokud k ní nedojde, máte právo na slevu.
Co s cennostmi, když jste celý den na sjezdovce? Lidé často ne
vědí, že ubytovatel musí na žádost cenné věci a peníze převzít
a uschovat. Za uschované věci pak odpovídá, takže není třeba mít
strach ze všetečného personálu nebo nevítaných hostů.

Spolehlivým rádcem při výběru kvalitních
gum je časopis dTest, který ve spoluprá
ci s německým autoklubem ADAC přinesl
výsledky nového testu zimních pneumatik
o průměru ráfku 14 a 16 palců. Závěr je jed
noznačný – šetřit se nevyplácí.
„Propadlíky nejnovějších testů byly ty nej
levnější výrobky,“ komentoval výsledek testu
Michal Mikoláš, redaktor časopisu dTest.
Nejhůře mezi čtrnáctkami dopadl čínský
výrobek Nankang Snow SV-3, a to kvůli špat
né ovladatelnosti na mokré vozovce i na sně
hu. Pneumatika na sněhu klouzala, špatně
se ovládala a měla dlouhou brzdnou dráhu.
Naopak pochvalu si zaslouží gumy Continen
tal Winter Contact TS860 a Dunlop Winter
Response 2, které dopadly dobře na všech
testovaných površích.
Mezi pneumatikami o průměru 16 palců byla největším propa
dákem pneumatika Laufenn I FIT LW31, která byla téměř nepou
žitelná na mokré vozovce. Z šestnáctek dostaly nejlepší hodnocení
Continental Winter Contact TS860 a Goodyear UltraGrip 9.
Ve snaze ušetřit si řidiči pořizují takzvané celoroční pneumati
ky, ty ale nejsou tak univerzální, jak si motoristi myslí. Nedávný
test ukázal, že celoroční pneumatiky jsou sice použitelné v létě
i v zimě, ale vždy je to značný kompromis.
Zákon ukládá povinnost mít obuté zimní pneumatiky v období
1. 11. – 31. 3., pokud se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu,
led nebo námraza, nebo by se podle předpovědi počasí mohla
vyskytovat. Pokud se venku teploty udrží vysoko nad nulou, nemu
síte mít přezuto 1. listopadu.

 BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
V příštích měsících se dožívají významného jubilea tito naši
spoluobčané. Všem přejeme hodně zdraví a životního elánu.

6

LEDEN
Věra Sedloňová
Helena Hošková

85 let
75 let

ÚNOR
Anna Miškovská
Jaruška Vodičková
Václav Hübner

86 let
88 let
87 let

BŘEZEN
Vlastimila Hübnerová
Jaroslav Grulich

84 let
80 let

Jak se vyznat v označení pneumatik
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VAŘÍME

ZAHŘÍVACÍ
JÍDLA
Během jarního a letního období jíme rádi pokrmy,
které nás ochladí a osvěží. V nastalém podzimu
a blížící se zimě však potřebuje tělo v našem zeměpisném pásmu zahřívat. Vaří se více hutných
polévek, používá se více omáček, dušeného masa
a dalších jídel, která dodají energii pro zimní plískanice. To však neznamená, že musíte rezignovat
na zdravé stravování. Ono stačí vybrat si dobré
suroviny, nezapomenout na vitamíny, které jsme
zkraje podzimu uskladnili, a hlavně se nepřejídat
a i v tomto období dopřát tělu dostatek pohybu.
Zdravých, a přitom vydatných jídel se najde dost.

HOVĚZÍ PO BURGUNDSKU
V poslední době mnozí preferují bílé maso, ale přece jen k podzi
mu patří hovězí či zvěřina. Hovězí maso je biologicky velmi hod
notné, má vysoký obsah esenciálních aminokyselin, železa a vita
mínu B2 a tuk jen do 3 % obsahu. Když se k tomu přidá dobré
červené víno, získáte lahodný pokrm:
Předehřejeme troubu na 180 oC. 1 kg hovězího masa (nejlépe
zadní), nakrájíme na větší kostky. V kastrole rozpálíme ¼ šálku
olivového oleje a maso opečeme ze všech stran. Nakrájíme na
drobno 1 větší cibuli, na kolečka 2 střední mrkve, na kostičky
2 plátky celeru, vložíme k masu a asi 3–4 minuty opékáme. Přili
jeme 0,5 l červeného vína, 750 ml hovězího vývaru, 3 polévkové
lžíce rajčatového protlaku, 2 rozsekané stroužky česneku, 2 bob
kové listy, 1 lžičku sušeného tymiánu, osolíme, opepříme, při
kryjeme poklicí a dáme do trouby dusit. Mezi tím scedíme men
ší skleničku sterilovaných bílých cibulek a povaříme je 2 minuty
ve vodě. 6 plátků anglické slaniny nakrájíme na kostičky, rozškva
říme na pánvi, přidáme cibulky a 6 menších žampionů a opéká
me. Když je maso v troubě skoro měkké, přidáme k němu směs
z pánvičky a dodusíme. Francouzi podávají pouze s bagetou.

KYSANÉ ZELÍ JAKO ZÁKLAD BIGOSU
Je výborným zdrojem vitamínu C, bakterií kyseliny mléčné, zdro
jem vitamínu K a skupiny vitamínů B, minerálů jako draslík, váp
ník, fosfor, síra, hořčík či fluor. Podporuje tvorbu krve a hormonů,
umožňuje lépe bojovat proti únavě a zvyšuje obranyschopnost
organizmu.
Bigos, neboli jídlo „z jednoho hrnce“ polského původu, vaří kaž
dý Polák trochu po svém, jako u nás bramboračku či na Ukrajině
boršč. U nás doma jej vaříme takto:
V hrnci rozpustíme 50 g slaniny, přidáme lžíci sádla a opečeme
dvě nadrobno nakrájené cibule. Na ni vložíme na kostky nakrájené
maso – 200 g vepřového plecka, 200 g hovězího masa. Osolíme,
opepříme a dusíme. Když je maso poloměkké, do hrnce přidáme
200 g pokrájeného kysaného a 200 g bílého hlávkového zelí, dvě
hrsti sušených hub, 2 bobkové listy, pět celých pepřů, 3 kuličky
nového koření, hrst sušených švestek, 500 g rajčatového pyré či
pasírovaných rajčat, lžičku sladké papriky, lžičku majoránky, pro
mícháme a dále dusíme. Pokrájíme paprikovou klobásu, opečeme
na pánvi a přidáme ke směsi. Dusíme vše do měkka, aby se všech
ny chutě pěkně propojily. K tomuto pokrmu už nemusíte mít žád
nou přílohu, nanejvýš pečivo. Ale jsou i takové recepty, v nichž se
do hrnce přihodí také pár na kostičky nakrájených brambor.

NÁKYP
Nebojme se sáhnout také do jídel našeho mládí. Například dříve
tolik oblíbený nákyp. Ideálně se do něj hodí například zmrazené
nebo kompotované meruňky či švestky.
Litr mléka zahřeje
me, vsypeme 400 g pro
pláchnuté rýže (nejlepší
je s kulatými zrny), při
dáme špetku soli, pří
padně hřebíček či sko
řici. Za stálého míchání
přivedeme směs k varu,
zmírníme a uvaříme
hodně doměkka. Vyjme
me hřebíček a skořici,
přisypeme 2 balíčky va
nilkového cukru, 2 lžíce
cukru krupice, kousek másla, nastrouháme kůru z jednoho cit
ronu a promícháme. Přikryjeme pokličkou, necháme dojít a tro
chu zchladnout. Zatím ušleháme sníh z bílků. Do rýže vmícháme
žloutky a sníh. Do vymazané formy (například dortové, nebo bá
bovkové) dáme vrstvu rýže, poklademe ovocem, opět vrstvu rýže,
ovoce a navrch rýži. Poklademe plátky másla a pečeme ve vyhřá
té troubě při 150 °C dozlatova (asi ¾ hodiny). Na talíři zdobíme
moučkovým cukrem, poléváme šťávou z kompotu nebo ovocným
sirupem, zdobíme ovocem.
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