
ZO OSD MOTOL sekce METRO pořádá dne 26.1.2017 (čtvrtek) nákupní a ňamkovou
návštěvu tržnice SAPA v Praze. Sraz v 11:00 na stanici metra Kačerov u odjezdového
sloupku l. 113. Bus odjíždí v 11:16 hod.
Na opozdilce se nečeká!

Čeká nás "nákupní horečka" jak těch nejnemožnějších ňamek tak i perfektních šatů
nejmódnějších střihů za levný peníz. A samozřejmě i oběd ve vietnamském stylu.

Zejména doporučuji místní polévku PHO ať již drůbeží (pho ga) či hovězí (pho bo). Obě
polévky jsou nudle v pomalu taženém (min. 8 hodin) vývaru. Samozřejmě k dispozici je i různá
mořská havěť.

Prosím, dbejte upozornění na 2. straně tohoto textu! Vietnamci vyznávají jiná pravidla než
my! A obecně jsou budhisti - v blízkosti pokladny si můžete všimnout malého oltáře
zasvěceného Budhovi...



Areál TTTM Saparia a.s. je soukromým pozemkem. Návštěvníci jsou povinni respektovat
pravidla vlastníka a návštěvní řád.

V celém komplexu areálu je doprava upravena místními značkami, které pomáhají
koordinovat pohyb stovek osobních automobilů, dodávek, nákladních aut a kamionů.

Provoz opravdu odpovídá schopnostem některých řidičů, absenci oficiálních značek a často
se řídí právem většího vozidla. Vzhledem k všude parkujícím autům, nakládajícím a
vykládajícím dodávkám stojícím co nejblíž u skladů a velkým často couvajícím kamionům je
nutná při projíždění trpělivost, ohleduplnost a odvaha projíždět často mezery na
centimetry.

Při parkování mimo povolená místa se vám může stát, že dostanete na auto botičku od
místní technické obsluhy. Důvodem je zábor soukromého pozemku parkováním na zákazu a
podle vnitřního řádu tržnice jste si tak třeba zaparkováním pronajali pozemek pod autem.

I když vliv okolí vás bude svádět k představě, že jste dorazili do daleké Asie, jste stále v
Praze. Základem je slušné chování vůči místním prodejcům i dalším návštěvníkům.

Vietnamská dívka která prodává ve stánku s textilem, sem možná právě odběhla pomoc své
rodině z hodiny práva na UK. Nemáte tedy důvod chovat se nadřazeně, nebo každému na
potkání tykat.

Jídla a vůně působí exoticky. Jde často o krajová Vietnamská jídla na které se specializují
některé restaurace a bufety. Tato jídla jsou určena zejména pro místní. Pokud si je
objednáte jako návštěvník, opravdu není moc slušné se nad nimi následně ušklíbat,
projevovat znechucení a podobně. Vám se zase nikdo nebude smát, že neumíte zacházet s
hůlkami a automaticky dostanete příbor.

Některé prodejny a stánky prodávají pouze velkoobchodně po celých baleních. Pokud
uslyšíte "Neprodávám po kusech" respektujte to. Zboží může mít prodejce pouze komisně a
v případě, že by vám prodal například jeden pár bot z kartonu, nemohl by neprodané zboží
třeba vrátit dodavateli.

Pokud chcete smlouvat o ceny a vidíte, že prodejce to odmítá respektujte to. Ceny na
SAPA už jsou velkoobchodní a velmi nízké. Právě zde nakupují ti, co ho pak dál prodávají na
tržnicích v dalších městech za stále velmi nízké ceny. Takže i první cena kterou vám
prodejce nabídne, může být opravdu tou nejnižší možnou.

Část prostor SAPA jsou pouze sklady, velkosklady, kanceláře. Zde nejsou běžní turisté ani
nakupující vítáni. Vniknutí do soukromých prostor mimo místa prodejní může být porušením
pravidel pohybu po SAPA. Když se budete snažit dostat někam, kde nemáte co dělat,
budete automaticky považováni za podezřelé. I na SAPA se totiž pohybují zloději, kteří se
maskují jako běžní kupující návštěvníci, ale pokouší se zde krást.




