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 SLOVO STAROSTY

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE

Vážení spoluobčané,
opět se blíží Vánoce
a závěr letošního roku.
Rok 2016 byl pro nás,
na radnici, i pro vás,
občany, trochu mimořádný. Někteří z členů
zastupitelstva se rozhodli dále nevykonávat
práci, pro kterou byli
Vámi zvoleni, a tak
jsme zažili několik měsíců, kdy volený orgán
nebyl funkční a ve výkonu správy městské části jej zastoupil pověřený zástupce Magistrátu
hl. m. Prahy. 5. listopadu se uskutečnily nové
volby a 1. prosince ustavující zasedání nového zastupitelstva. Usnesení z tohoto zasedání
si můžete přečíst na straně 3. Děkuji za účast
ve volbách a projevenou důvěru, a věřím, že
nové zastupitelstvo dokáže spolupracovat
ve prospěch Nedvězí až do dalších řádných voleb, a že to bude plodné a klidné období.
I přes neshody na radnici, život naší městské části šel dál a podařilo se nám dokončit
některé projekty, ať již je to revitalizace koryta Rokytky či oprava střech na téměř všech
budovách ve správě městské části, na kterou
jsme získali dotaci z magistrátu hl. m. Prahy.
Podařilo se opravit hráz rybníka a napravit tak
šlendrián tehdejšího zhotovitele.
Určitě jsou mezi Vámi takoví, kteří naši práci
a informace, které podáváme občanům, nepovažují za dostatečné. Bohužel také zveřejňují
nepravdivé informace. Ujišťuji Vás, že rádi přijmeme jakékoli náměty od občanů i nabídky
na smysluplnou spolupráci či pomoc při řešení
aktuálních problémů v Nedvězí. Vždyť tu máme
své domy, byty a naše práce má smysl pouze
tehdy, když se nám tu všem bude dobře žít.
Dovolte, abych Vám popřál krásné vánoční
období, plné klidu, v kruhu těch, které máte
rádi. Do roku 2017 Vám přeji hodně zdraví
a samé šťastné dny.
Vlastimil Vilímec
starosta

PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ
Kdo to klepe? Bílý pán.
Mikuláš dnes přišel k nám.
Anděl a čert přišli s ním,
zjistit jestli nezlobím.

Letošní Mikulášská se konala v prostoru
recepce motelu Mejto, kde současný nájemce připravil velmi příjemné prostředí.
Bohužel, účast dětí byla menší a to je
škoda, protože to byl opravdu krásný
zážitek a Mikulášova družina předvedla
profesionální výkon.
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VÁNOČNÍ TIPY

O vánočních svátcích i přes Nový rok se koná v Praze a okolí
mnoho akcí. Několik tipů jsme pro vás vybrali.
24. a 25. 12.
Vánoční koncert v Bazilice sv. Jiří začíná
vždy v 16.30 hodin. Nejen že si poslechnete
krásnou hudbu, ale projdete se vánočně vyzdobeným Pražským hradem a okolím, kde
si na závěr na Hradčanském náměstí můžete
dopřát nějaký mls u stánku vánočního trhu.

24. a 25. 12.
Louskáček v Divadle Hybernia začíná
na Štědrý den ve 14.00 hodin a na 1. svátek
vánoční v 15.00 hodin. Tato kouzelná baletní
klasika má nádherný příběh, který se odehrává právě na Štědrý večer. Ve snu malé Klárky
ožívají všechny hračky včetně dřevěné loutky
louskáčka. K nočnímu životu se probouzí ale
také svět myší s jejich králem a ti proti oživlým
vojáčkům vedeným Louskáčkem bojují. Poté,
co Louskáček zvítězí v bitvě nad myší armádou, pozve Klárku do svého království, kde
všichni vesele oslavují a tančí.

Silvestr
Volné jsou ještě vstupenky na slavnostní
derniéru muzikálu Mamma Mia! v Kongresovém centru od 14 hodin a na jinak velmi
vyprodaného Mýdlového prince v Divadle
Broadway od 15 hodin.
Jestliže máte rádi komiku Zdeňka Izera,
nenechte si ujít zábavnou show v Divadle
Gong v Praze 9. Začátky představení jsou
ve 14, v 17 a ve 20 hodin.

Výstava a akce
v Chvalském zámku
Až do 8. ledna (s výjimkou 25., 26., 31.
12. a 1. 1.) najdete ve Chvalském zámku
v Horních Počernicích výstavu půvabných
reprodukcí obrazů, zákoutí, českých vesniček a kostelíčků Josefa Lady. Můžete se
také zúčastnit krásných akcí, 24. 12. je to
Živý betlém a 8. 1. 2017 Zavírání Vánoc se
třemi králi a živými velbloudy.

Betlémy a vánoční tradice
na Jungmannově náměstí
v Praze
Po celý advent až do 4. ledna 2017 najdete v kostele Panny Marie Sněžné výstavu Betlémy a vánoční tradice. Vystaveno je
více než 200 betlémů z nejrůznějších mate-



riálů, a to jak historické, tak ze současnosti. Středobodem celé výstavy je považován
unikátní mechanický betlém Jiřího Votruby.
Betlém je 4,5 m dlouhý a díky důmyslnému
mechanismu ožila nejen zvířata, ale i postavičky. Součástí výstavy je i obchůdek,
kde je velký výběr všeho, co souvisí s vánoční atmosférou a betlémářstvím.

Bruslení na Žižkově
Ať už patříte mezi zapálené bruslaře, začátečníky, hokejisty nebo si chcete zabruslit
se svými dětmi, tak právě pro vás je tady
bruslení pod žižkovskou Televizní věží. Ledová plocha je otevřena denně od 9 do 21
hodin, a to až do 31. března. Kromě bruslení na vás bude čekat svařené víno, grilované speciality a další občerstvení, které
po náročném výkonu na ledě jistě přijde
vhod. Pokud nevlastníte brusle, můžete si
je za malý poplatek zapůjčit.

Sportujte zdarma 25. – 31. 12.
Poslední prosincový týden bude v Praze již po páté ve znamení sportu v rámci akce Týden sportu ZDARMA. Na téměř
stovce sportovišť si budete moci bezplatně
zabruslit, vyzkoušet jízdu na skateboardu,
jezdit na koních, lézt po skalách, zahrát si
squash, softball, florbal, tenis, protáhnout
tělo při plavání, zapotit se na spinningu
nebo si třeba zaposilovat ve fitku, či vyzkoušet řadu dalších her a sportů. Nabídka
volně otevřených sportovišť je opět široká.
V některých případech je vzhledem k omezené kapacitě vyžadována telefonická či
online rezervace. Rezervace na jednotlivá
sportoviště odstartují 23. prosince ráno
na webu www.prahasportovni.cz.
Další vánoční akce můžete najít například na webových stránkách www.
praguecityline.cz
Foto: František Suchomel – wikimedia

BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM

V příštích týdnech se významných životních jubileí dožívají tito
spoluobčané. Přejeme jim do dalších let hodně zdraví a elánu.
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Věra Sedloňová
Anna Miškovská
Jaruška Vodičková
Václav Hübner
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 NOVINKY

V NAŠÍ KNIHOVNĚ

Ezopovy bajky
Ezop, propuštěný thrácký otrok, žil v 6. století
před naším letopočtem.
A je zajímavé, že bajky,
jejichž autorství se mu
připisuje, stále ilustrují
typické lidské vlastnosti. V průběhu staletí
byly převyprávěny různými autory, ale jejich
podstata zůstává stejná – užitečné ponaučení. Vydání, které jsme pořídili do naší
knihovny, je určeno především menším dětem, pro které je převyprávěno.
•••
Božena Němcová, Karel Jaromír Erben
Nejkrásnější pohádky
V knize najdeme vyprávění O třech sestrách,
Potrestaná pýcha, O labuti, O černé princezně, Zlatovláska, Boháč
a chudák, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Pták
Ohnivák a liška Ryška,
Hrnečku, vař!, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O perníkové chaloupce, Alabastrová
ručička, O Smolíčkovi, Čert a Káča, Čertův
švagr a Jak Jaromil ke štěstí přišel.
•••
Antoine de Saint Exupéry
Malý princ
Malý princ byl napsán
a vydán za války, jeho
autor byl letec a spisovatel známý i svou
tvorbou pro dospělé (romány Noční let, Válečný
pilot, Citadela aj.). Kniha
vyšla už v prvním vydání
s jednoduchými a křehkými ilustracemi autora textu, v této podobě
je známá dodnes. Je výjimečná a stále se těší
úspěchu na celé zeměkouli: patří k 50 nejprodávanějším knihám na světě.
•••
Martina Cole
Gang
Bratři Baileyovi jsou
odhodláni udělat vše
pro to, aby si jich svět
vážil. Po dobrém, nebo
po zlém. Od sedmdesátých let vládnou londýnskému East Endu,
a když do služeb rodinného gangu vstoupí i synové, zdá se, že Baileyovy nemůže
nic ohrozit. Zdání ovšem klame: když jste
na vrcholu, vždycky vás někdo chce stáhnout dolů. Vždyť v tomhle byznysu se točí
příliš velké peníze...
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ZPRÁVY Z RADNICE

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ NEDVĚZÍ ČÍSLO 1/2016 ZE DNE 1. 12. 2016
I. Zastupitelstvo schvaluje

❱ Komisi životního prostředí ve slože-

❱ Zhotovitele na výrobu a montáž zábradlí

ní: předseda J. Rathouský, členové
Ing. J. Žežulka, V. Vašák.
Kulturní komisi ve složení: předsedkyně
M. Hynková, členky Z. Žáčková, I. Žežulková.
Přestupkovou komisi ve složení: předseda Mgr. P. Franěk, členové J. Okrouhlá,
I. Žežulka.
Inventurní komisi ve složení: předseda
M. Beneš, členové J. Okrouhlá, I. Žežulka.
Redakční radu Nedvězského žurnálu:
šéfredaktorka PhDr. J. Svitáková, členové
V. Vilímec, I. Žežulka.
Záměr na pronájem 60 m2 skladového
prostoru bývalé kotelny u čp. 89 na pozemku parc. č. 163/10 v k.ú. Nedvězí
u Říčan při ul. Potocké.

na gabionové zdi při ulici Hájové. Ze 4
nabídek, byla vybrána firma Zámečnictví
Oldřich Dvořák s nejnižší nabídnutou cenou ve výši 53 200 Kč.
❱ Částku 6000 Kč z rozpočtu na zajištění
Mikuláše pro děti.

❱ Program jednání ustavujícího zastupitel❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱

stva MČ Praha Nedvězí.
Návrhovou komisi a ověřovatele. Jednací
řád zastupitelstva MČ Praha Nedvězí.
Program jednání.
Pana Vlastimila Vilímce do funkce uvolněného starosty MČ Praha Nedvězí pro
volební období 2016–2018.
Pana Jiřího Beránka do funkce neuvolněného místostarosty MČ Praha Nedvězí
pro volební období 2016–2018.
Kontrolní výbor ve složení: předseda M. Beneš, členové J. Beránek, J. Rathouský.
Finanční výbor ve složení: předseda
J. Rathouský, členové M. Hynková,
J. Beránek.
Stavební komisi ve složení: předseda J. Beránek, členové Ing. J. Žežulka, I. Žežulka.



❱
❱
❱
❱
❱

MÁTE SLOVO

OPRAVA HRÁZE A KORUNY
RYBNÍKA
Škoda, že vedení úřadu MČ neinformovalo obyvatele o vypouštění
rybníka. Určitě by nejen děti zajímalo, zda, popř. jaké druhy ryb
v rybníce žijí. Kdysi výlov rybníku byla taková menší sešlost nedvězských občanů... Více fotek z minulého výlovu rybníku na facebookové stránce „Praha 10 - Nedvězí“. Je zajímavé, že o termínu
opravy hráze rybníku dostal úřad MČ informaci na poslední chvíli.
O opravě ulice Málkovská a naposled informaci o výměně občanských průkazů vždy neměl včas úřad městské části informaci...
Václav Pokorný



II. Zastupitestvo bere na vědomí
❱ Odměňování zastupitelů se bude řídit
❱
❱
❱
❱

Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném
znění (vyčíslení bude přílohou zápisu).
Termín dalšího zasedání zastupitelstva:
6. 12. pracovní, 20. 12. veřejné.
Poděkování volební komisi.
Informaci o probíhající kontrole hospodaření MČ z MHMP.
Po schválení inventurní komise bude starostou vydán příkaz k provedení inventury.

INFORMUJEME

ROKYTKA
Revitalizace koryta Rokytky je téměř u konce,
chybí pouze definitivní
terénní úpravy, které
budou dokončeny, až
to dovolí počasí. Dne
8. 12. proběhl poslední
kontrolní den, na němž
bylo rozhodnuto pracovníky Magistrátu o dokončení celé akce. Za sebe a za úřad bych
rád poděkoval provádějící firmě Nowastav, a.s., za velmi dobře
odevzdanou práci a za spolupráci.
V. Vilímec
Termín přistavení velkoobjemového kontejneru na směsný
odpad: 14. 1. 12.00 – 16.00 hod., stanoviště ul. Břízová / Letní.

NOVÉ STŘECHY

Vyjádření úřadu MČ
Co se týče výlovu rybníka, jednalo se o ryze technické opatření, aby bylo možno opravit hráz a korunu rybníka. Úřad neměl
do poslední chvíle přesný termín, kdy k tomu dojde. Když jsme byli
o termínu informováni, na samotné vypuštění a přestěhování ryb
do nadrženého potoka zbyly 2 dny, což je málo času na informování občanů. Pokud by se realizoval opravdový výlov, tak bychom
občany určitě informovali, jelikož by byl řádně naplánován a byl by
zřejmě spojen i s prodejem některých druhů ryb. Celou akci realizovala parta místních rybářů a za to jim patří poděkování.
Ilja Žežulka, MČ Praha - Nedvězí
Foto: V. Pokorný, V. Vilímec
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Na téměř všech domech,
které jsou ve správě MČ
Praha - Nedvězí, se nám letos podařilo vyměnit starou
střešní krytinu za novou.
Finanční prostředky jsme
obdrželi formou dotace
od magistrátu hl. m. Prahy.
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HISTORIE

ZANIKLÁ ŘEMESLA
S vývojem světa, různých technik a technologií
přicházejí na svět činnosti nové a postupně zanikají takové, které již nejsou potřeba. Tak je to
i s mnoha řemesly, která ztratila na významu.
Mnoho jich také pouze změnilo název a existují
dál, v podobném smyslu a oboru činnosti.

Vždyť apatykář byl vlastně předchůdce lékárníka, felčar pomáhal lidem od bolesti v době, kdy ještě neexistoval lékař, a právě tak
bába kořenářka, znalá různého koření, které bylo častěji lékem,
než k ochucení jídel. Také existoval advokát, znalec práva a soudu,
často student či bývalý úředník vrchnosti, který chodil po městečkách a vesnicích a sepisoval lidem stížnosti, žádosti, žaloby, poslední vůle a jiné spisy. Forman byl zase v podstatě dopravcem
nebo řidičem, který byl zaměstnán u majitele povoznictví, nebo si
ho lidé najímali přímo. A tak bychom mohli jmenovat dál. Určitě si
vzpomenete na spoustu dalších povolání, která jen změnila název
a transformovala se do moderní doby. A jak je to s těmi druhými,
kteří vymizeli?

Ledař, dráteník, ptáčník, dohazovač
Práci ledaře ukončilo používání mrazničky. Ale ještě moje babička, která s dědečkem provozovala hospodu, vzpomínala, jak
jim, sotva začaly mrazy, ledaři do velké stodoly naváželi led, který
tam až do příštího podzimu
uchovávali ve slámě k chlazení piva. V Praze se led těžil přímo ze zamrzlé Vltavy
a uskladňoval se v zemních
krechtech. Pražští hospodští a restauratéři k tomu
dokonce založili obchodní
společnost Akciové ledárny, která v letech 1909
až 1911 vybudovala areál
Branických ledáren, kde
byl led uskladněn po celý
rok a pomocí těžkých nákladních povozů tažených
koňmi během roku rozvážen do jednotlivých hospod
po Praze a okolí.
Také řeznictví měla svou
ledovnu. Řezník na malém
městě či vesnici si většinou Ptáčník
najal tři čtyři chlapy, kteří brali led ze zamrzlého potoka či rybníka
a naváželi jej do ledovny – speciální místnosti většinou v severní
části řeznické provozovny. Ledaři led po prostoru ledovny utloukali a udusávali a navíc prosypávali solí, aby vytvořili kompaktní
ledovou hmotu od podlahy až po strop. Ledovna byla od vedlejší
místnosti oddělena dřevěnou přepážkou, tam se sáláním chladu
držela teplota pár stupňů nad nulou. V té měl řezník uskladněné
maso, salámy a masné výrobky. Led v ledovně vydržel až do října.
Pak už začínaly chladnější dny a teplota v chladicí místnosti zůstávala i s tím zbytkem ledu nízká.
Ponocný byl nočním hlídačem v obci, ale měl práci také během dne, zaměstnávala jej obec. V noci bylo jeho úkolem držet
stráž a vyvolat poplach při jakékoliv nepředvídané či mimořádné
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Dráteník
události. Mohlo jít o požár, zloděje, ale také vpád cizích vojsk či
útok lupičů. K tomuto účelu býval vybaven rohem, na který mohl
v případě poplachu zatroubit, obvykle také nosil nějakou vhodnou
ruční zbraň na svoji vlastní obranu (hůl, čakan, halapartnu). Ve dne
vykonával různé pochůzky, a pokud neměla obec svého strážníka,
tak i vyhlašoval různé akce, vyhlášky a podobně.
Dráteník se zrodil v 16. století na Slovensku. Z drátu se v té době
začaly vyrábět předměty denní potřeby do domácnosti. V kuchyni
to byly například cedníky, naběračky, košíky, různé věšáky, háčky,
ale třeba i pasti na myši či různé dekorativní prvky (rámy zrcadel,
ozdobné kraje talířů apod.). Drát se rovněž používal na zpevnění
kuchyňského nádobí z hlíny jako prevence před rozbitím. Nebo
naopak, byla-li nějaká nádoba rozbita, dráteník ji slepil směsí vody
a mouky a následně odrátoval. Největší rozmach drátenictví byl
zaznamenán na konci 19. a začátku 20. století. Po skončení první světové války bylo drátenictví postupně vytlačeno průmyslovou
výrobou.
Zajímavým povoláním bylo a v některých částech světa ještě je
plačka. Známá byla již ve starém Egyptě. Plačky přicházely truchlit
za zemřelého a pláčem a modlitbou se přimlouvat za duši v očistci,
samozřejmě za dohodnutý finanční obnos. V Evropě se plačky vyskytovaly nejvíce v době středověku až do baroka, ale ještě dnes je
můžeme najít například na Balkánu, v Moldávii, Rusku či na Sicílii.
Starosvat a dohazovač k sobě měli velmi blízko. Působili zhruba
v 18. a 19. století a dalo by se říci, že to byli odborníci na mezilidské vztahy, seznamka a svatební agentura v jednom. Nejčastější
náplní práce dohazovače bylo hledání bohatých ženichů pro svobodná děvčata. Nikdo se neptal na názor budoucí nevěsty, hlavně že její muž byl „dobrá partie“. Starosvat se zase specializoval
na pořádání svatebního obřadu a přísně kontroloval jeho průběh.
Často byl starosvat zároveň dohazovačem a naopak.
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Doškový dům, skanzen ve Svidníku, Slovensko
Čižbař neboli ptáčník chytal zpěvné ptáky. Ptactvo se odchytávalo pomocí živé sojky nebo se používalo síťových pastí (tenat).
Polapené ptáčky vykupovali překupníci a prodávali je do ciziny, ale
často také končily na stolech bohatých šlechticů.
Domy prostých obyvatel byly od pradávna pokrývány slaměnou
doškovou krytinou, na jejíž pokládku byl odborníkem doškař. Dobře provedená došková krytina z kvalitní žitné slámy měla životnost
40–50 let. Výhodou je, že byla lehká a vzdušná, tepelně izolovala
půdní prostory, bránila zavátí sněhu na půdu a byla laciná, protože se vyráběla z vlastní přebytečné slámy. Její velkou nevýhodou
byla snadná zápalnost, hořlavost a malá možnost hašení. K zániku
tohoto řemesla došlo v 19. století, nicméně střechy pokrýváme
dál – jen voláme pokrývače a používáme jiné moderní materiály.
Zvláštní zjev dřívější doby byl papírník a inkoustník. Inkoustník
byl prodejcem inkoustu, psacích potřeb a papírů. V pytli na zádech nesl obrovskou láhev z kameniny, odkroutil zátku, naměřil
a nálevkou, kterou s sebou nosil, vlil do nastavené lahve inkoust.
Často také lidem psal různé písemnosti. Papírník chodil často s inkoustníkem. Prodával papír, který byl ruční, a ve svém ranci měl
většinou 3–4 druhy.
Vápeník byl jednou z nejznámějších živností, pod níž se skrýval
soubor profesí, počínaje těžbou vápence, přes pálení, až po jeho
prodej. Vápenice se musela nejdříve naložit vápencem, uzavřít
„kloboukem“ z mazlavé hlíny a škváry, uvést do žáru a v tomto stavu průběžně udržovat. Nakonec se pec nechala vyhasnout
a hotové vápno se rozváželo na vozech k zákazníkům. Kromě hotového vápna zpracovávali naši předkové též odpadový kámen,
který v zimním období tloukli na jednotlivých usedlostech a potom
prodávali jako štěrk na opravu a budování silnic.
Vymizelou profesí, kterou dnes udržují pouze v některých pivovarech spíš jako tradici, je bednář. Toto řemeslo má rozsáhlé dějiny,
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píše se o něm již v 8. století. Bednáři vyráběli nádobí na vodu, sudy
na víno, pivo, zelí a na mléko, máselnice, dřezy, škopky, bečky,
necky, džbery, putny, vědra, konve a jiné věci z borového nebo
smrkového dřeva. Bednářství se rozvíjelo do 70. let 19. století, kdy
jeho úpadek přivodilo užívání kovových nádob. Pracovalo se výhradně ručně.

Vyskytují se i dnes
A nakonec dvě kuriozity. Co vám říká slovo pecivál? Označujeme tak většinou člověka, který je líný a máme za to, že je spojením
slov „válet se na peci“. Ale skutečnost je trochu jiná. Pecivála si
naši předci volali tehdy, když jim netáhla kamna či nefungovala
pec. Pecivál neměl čas lenošit, chodil po vesnicích a opravoval
a vymazával lidem pece. Profese to nebyla snadná, a přitom málo
placená. Tam, kde se lidé vrací k nejlevnějšímu a nejekologičtějšímu způsobu vytápění, by mohli pecivála potřebovat i dnes, a tak
se nám možná taková profese, v poněkud pozměněné podobě,
opět vrátí.
A možná jste i vy potkali zaříkávače, jen trochu modernějšího,
než byl dřív. Kdysi zaříkávači zaříkávali nejen bolesti a neduhy lidské, ale i u dobytka. Také slibovali lidem, že jim pomohou najít
poklad nebo ducha, který jim přinese peníze. Nu, dnes si zaříkávači
dávají různá jména, od „finančních po různé jiné poradce“, ale
opět těží z důvěřivosti lidí, jejich neznalosti a samozřejmě – především touze po snadném zbohatnutí, či zázračném uzdravení.
Kdo by někdy nechtěl věřit, že na Štědrý den najde poklad?
Ale je lepší podívat se kolem sebe a i bez zaříkávačů zjistíte,
že ten pravý poklad je vaše rodina, blízcí, přátelé a ti, kteří vás
mají rádi.
Jindra Svitáková
foto Wikipedia
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RADÍME

NÁKUP V E-SHOPU
Špatný výběr internetového obchodu vás může
o pohodu připravit pozdějšími reklamacemi či
náročným vymáháním práva. Jak vybrat správný e-shop a nespálit se? Mezi hlavní doporučení
patří nehledět pouze na základní cenu zboží, vyhnout se platbám předem v případě, že nemáme
již e-shop prověřený, ověřit si informace o e-shopu z více zdrojů a věnovat pozornost obchodním
podmínkám.
Nízká cena má své háčky
Rozdíly v cenách dosahují u stejného zboží v jednotlivých elektronických obchodech stovek i tisíců korun. První přehled rychle
získáte pomocí cenových srovnávačů (například Heureka), které
na jednom místě shromažďují nabídky řady obchodů. Ale srovnávače jsou komerčním projektem, který má svému provozovateli vydělávat. Takže ne vždy jsou v srovnávači všechny e-shopy, ne vždy
je nejvýhodnější koupě hned nahoře. Je dobré ověřit si i další skutečnosti. Místo obvyklého poštovného (například u drobné elektroniky okolo 100 Kč) po vás obchodník může chtít i dvojnásobek
a k tomu poplatek za dobírku, takže výrobek bude sice levnější,
ale uhradíte více za dodání. Druhým častým problémem je dodací
termín. V e-shopu je například uvedeno, že zboží je skladem, ale
následně vám potvrdí dodání například za 14 dnů. Pospícháte-li
s nákupem, je dobré si před objednáním potvrdit, jak dlouho potrvá doručení zboží.

Jak nenaletět falešnému e-shopu
V dnešní době je poměrně jednoduché udělat si vlastní e-shop,
který na první pohled vypadá naprosto důvěryhodně a funkčně.
Přesto se sem tam objeví nějaký podvodník, který místo posílání
zboží jen tahá z lidí peníze. Pokud výběru e-shopu věnujete nějaký čas, dá se ledacos odhalit. Značkové zboží za poloviční hodnotu u krátce fungujícího e-shopu, který umožňuje pouze platbu
předem, je podezřelé vždy, a zejména kolem Vánoc se objeví pár
takových.

Obchodní podmínky
Pokud zaškrtáváte souhlas s čímkoliv, měli byste se přes jednoduchý odkaz dostat k tomu, s čím souhlasíte. Obchodní podmínky
tedy mají být jasné, přehledné a v kterékoliv fázi nakupování jednoduše dostupné.
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Určitou pomůckou pro spotřebitele jsou certifikáty deklarující, že
dané obchodní podmínky jsou k nim férové. Vydávají je spotřebitelské organizace nebo asociace podnikatelů. dTest obchodníkům
udílí značku dTest obchodní podmínky, Asociace pro elektronickou
komerci má svou značku APEK certifikovaný obchod. Certifikáty je
vhodné si ověřit na stránkách toho, kdo je vydal.

Jak se dostat k informacím
Důvěru v anonymním prostředí internetu dodávají e-shopům
uživatelské recenze. Nikdo vám však nezaručí, že několik pozitivních recenzí si obchodník nenapsal sám nebo si nenajal reklamní
agenturu, která se mu o pozitivní ohlasy stará. Je dobré si informace ověřovat z více zdrojů. Někdy pomůže hledat recenze negativní.
Pokud si obchod nezařídil jejich smazání, pár záporných zkušeností dobře demonstruje, co můžete čekat v případě neúspěchu.
Databázi spotřebitelských zkušeností i informace o tom, jestli
jednotliví obchodníci řeší dobrovolně stížnosti spotřebitelů, naleznete také na webu www.vasestiznosti.cz.

Základní práva a povinnosti
Zásadní výhodou nákupu elektronickou formou je především možnost vyzkoušení zboží a jeho vrácení, pokud nevyhovuje představám
zákazníka. Základní lhůta pro odstoupení od smlouvy je v případě
takzvaného nákupu na dálku čtrnáct dní. Abyste lhůtu na seznámení
se s výrobkem mohli využít, je nutné zboží nejdřív převzít. Kromě
zaplacení je to jedna ze základních povinností kupujícího.
Můžete sice odstoupit, což se ale nestane, pokud si nedojdete
pro balíček na poštu. Bez odstoupení smlouva stále platí a zbytečně tak vznikají náklady především prodávajícímu, který se může
domáhat, abyste věc převzali a zaplatili.
Čas na rozmyšlenou slouží pro základní seznámení se s vlastnostmi zboží, rozhodně to
nelze brát jako lhůtu na zapůjčení. V případě
poškození kupující odpovídá za snížení hodnoty.

Publikace pro spotřebitele
dTest připravuje pro spotřebitele řadu praktických publikací, které usnadní orientaci
v různých oblastech. Jsou to například rady
a informace o pronájmu bytu, energetice, telekomunikacích, jak koupit ojetý automobil, ale
také třeba Stovka triků obchodníků, Pomocník
na cesty, Omyly českých spotřebitelů, Potravinářský kompas nebo Peníze a (ne)bezpečný internet. Jednotlivé publikace si můžete stáhnout
zdarma na www.dtest.cz.
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Ušetřete
jedním tahem

se solárními panely od PRE

www.premereni.cz/fotovoltaika



VAŘÍME

POHOŠTĚNÍ
NA POSLEDNÍ
CHVÍLI
Ohlásí se nečekaní hosté? Měli jste před svátky
hodně práce a starostí v zaměstnání a nebyl čas
na přípravu složitých cukrovinek a nákup ingrediencí na bohatý vánoční stůl?
Díky několika tipům a trikům zvládnete obohatit
stůl o domácí chuťovky na slano i na sladko.
Nepečené cukroví se připravuje na poslední chvíli
a není to žádná věda. Suroviny koupíte v každém
běžném obchodě s potravinami. Ale ještě jsou
zde jiné možnosti.
ZIMNÍ OVOCNÝ SALÁT
2 jablka a 2 hrušky oloupeme a bez jádřinců nakrájíme na kostičky. 1 oloupaný banán nakrájíme na kolečka. Očištěné dílky 1 pomeranče rozpůlíme, jadérka odstraníme. Vložíme do misky, zakapeme
citrónovou šťávou, maličko pocukrujeme a zalijeme 2 lžícemi koňaku. Necháme vychladit a před podáváním sypeme nasekanými
jádry z vlašských ořechů. Navrch každé porce můžeme také přidat
kopeček čerstvě ušlehané šlehačky.

OVOCNÁ BOWLE NA PŘÍPITEK
Ovocné bowle jsou skvělým nápadem na Vánoce. Běžně se
připravují z lehkého mladého vína – a kdy jindy, než právě nyní,
po sezóně martinského vína i mladého beaujolais. Vyberte víno
spíš trochu nasládlé, ne úplně suché. Do bowle patří ovoce, které může být čerstvé, ale i mražené nebo kompotované. Fantazii
ve složení ovoce se meze nekladou.
• BOWLE PRO DOSPĚLÉ
Pro 6 dospělých osob potřebujeme 1 láhev sektu, 1,5 l bílého vína,
2 cl vodky, 1 konzervu kompotovaného ananasu, 1 konzervu mandarinek, tři čerstvé pomeranče, 1 jablko,1 hrušku. Ananas a mandarinky vlijte do mísy, přidejte oloupené a na kostky nakrájené
pomeranče, jablko a hrušku. Podle chuti můžete přidat i například
banán nebo kiwi. Zasypejte 2 lžícemi cukru, zalijte vodkou a bílým
vínem. Nechte vychladit. Potom přilijte sekt a servírujte.
• BOWLE PRO DĚTI
1 hrušku, 1 pomeranč, 1 banán, 2 jablka umyjeme, vykrojíme jádřince, nakrájíme a dáme do mísy. Směs ovoce zalijeme ½ l pomerančové šťávy, ½ l jablečné šťávy, 1 dcl hruškové šťávy a 2 dcl
banánové šťávy. Necháme vychladit a těsně před podáváním přilijeme 4 dcl sodovky.

SLANÉ POCHOUTKY
Sýrovou roládu asi zná každý – položit vedle sebe plátky změklého sýra a na ně navršit dle chuti libovolnou sýrovou pomazánku,
šunku či jiný salám, zarolovat a nechat v lednici ztuhnout. Jestliže
chcete být originální, vyrobte si mozaiku.

INZERCE

n Zakázkový nábytek na míru:

kuchyně, dětské pokoje, ložnice, vestavné skříně,
kancelářský nábytek

n Vybavení mateřských škol:

nábytek do tříd, šaten, umýváren, sboroven,
ředitelen, kuchyní

n Vybavení zahrad MŠ:

průlezky, houpačky, skluzavky, domečky,
altány, pergoly, pískoviště
Dle vámi dodané dokumentace
jsme schopni vyrobit jakýkoli atypický
truhlářský výrobek.
Milan Řehák
Mírová 19/23, 251 01 Říčany-Pacov
mobil: 602 335 050
rehak@centrum.cz
www.rehak.vyrobce.cz
Nejdůležitější je odkrojit z obou stran konce veky a celou ji vydlabat. Potom si připravíme pomazánku z lučiny, měkkého sýra,
nastrouhaného tvrdého sýra – a teď pozor – přidejte na stejné
kostičky nakrájenou šunku, červenou, zelenou a žlutou papriku,
aby se v pomazánce vytvořila pěkná mozaika. Směs smícháme dohromady a veku z obou stran směsí naplníme. Zabalíme do folie
a necháme v ledničce ztuhnout. Krájíme na plátky a podáváme
jako netradiční chlebíčky.
• SÝROVÉ KOULE
300 g nastrouhané Cihly (ale
může být i jiný druh sýra se
zajímavým aromatem, nebo
můžeme dát 150 g tohoto sýra a 150 g Nivy), dále
100 g šunky, 3 vejce, 3 lžíce
hladké mouky, strouhanka
na obalení. Sýr smícháme
s nakrájenou šunkou, žloutky a moukou. Osolíme a vmícháme
ušlehaný pevný sníh z bílků. Lžící nabíráme kousky hmoty, obalujeme ve strouhance a smažíme v rozpáleném oleji.
• TVAROHOVÉ TYČINKY
Tento dobrý, ale také lehký a zdravější, slaný dezert předčí
mnoho kupovaných. Vypracujeme hladké těsto z 200 g hladké
mouky, 200 g tuku (Hera apod.) a 200 g polotučného tvarohu.
Rozválíme a rádýlkem nebo nožem nakrájíme na tyčinky, ale
také třeba na malé trojúhelníčky nebo můžeme vykrajovátky
vytvořit různé vánoční tvary. Potřeme rozšlehaným vejcem,
sypeme solí, kmínem, sezamovým semínkem nebo mákem
a upečeme dozlatova.
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