
motto 

„Pravda má jednu 
velkou výhodu: člověk 
si nemusí pamatovat, 
co řekl.“

Auguste Rodin (1840–1917)
francouzský sochař

INFORMACE

V uplynulých týdnech prožívali křesťané 
období půstu a přípravy na oslavu Vzkří-
šení. Židé si připomínali vyvedení z Egyp-
ta. Mnozí lidé udržovali pohanský obyčej 
vítaní jara, oslavu rození a plodnosti. Spo-
lečně jsme pak prožívali velmi rušné obdo-
bí, kdy se rozhodovalo o naší budoucnosti: 
na úřadech se projednávaly dva velkolepé 
projekty, které by měly výrazně ovlivnit pro-
středí naší městské části. 

Jednak se podávaly připomínky k doku-
mentaci vlivu stavby na životní prostředí 
(tzv. EIA) projektu rozšíření letiště v Ruzyni 
o paralelní dráhu, která by měla procházet 
o 1,5 km jižněji od té stávající. Koridor no-
vé dráhy by tedy přecházel přes areál ČZU, 
Výhledy, Budovec a Sedlec a dále přes 
Bohnice a Dolní Chabry. K dokumentaci, 
která měla spoustu závad, se na minister-
stvu životního prostředí sešlo přes šest set 
připomínek. V polovině února ministerstvo 
vrátilo letišti dokumentaci k dopracování. 
Z řady požadavků MŽP vyjímáme:

Investor musí jednoznačně stanovit 
maxi mální kapacitu a limity záměru, ke 
kterým se bude vztahovat posouzení. 
Musí prověřit a doložit varianty umístě-
ní plánované přistávací a vzletové drá-
hy, varianty přesunu nákladní dopravy 
a tranzitní přepravy na jiné letiště a va-
riantu přeměny stávajícího letiště na „le-
tiště městského typu“ ve smyslu Směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 
2002/30/ES. Tomuto typu právě fakticky 
odpovídá ruzyňské letiště díky své poloze 
v intravilánu aglomerace.

Dalším důležitým požadavkem je vy-
hodnocení kumulativních vlivů na životní 
prostředí záměru rozšíření letiště a vlivu 
dopravního zatížení na stávajících či plá-
novaných komunikacích jako např. dálnič-
ní okruh kolem Prahy.

Doposud byl projekt připravován jako 
maximalistické technické řešení, kterému 
se má okolí podřídit, s cílem přinést bu-
doucímu privátnímu subjektu fantastické 
příjmy. Také díky Vašim připomínkám byl 
investor upozorněn, aby záměr byl řešen 
s ohledem na své okolí. Celé vyjádření mi-
nisterstva životního prostředí je přístupné 
na webových stránkách městské části.

S mnohými z Vás jsme se sešli v pondělí 
10. března na magistrátním stavebním od-
boru a nestačili jsme se divit, jaký byl prů-
běh veřejného ústního jednání. Mělo se pro-
jednávat umístění stavby SOKP 518 Ruzyně 
– Suchdol. Kolem stolů na pár židlích seděli 
projektanti a představitelé investora, větši-
na dalších účastníků musela stát a bylo jed-
no, jestli jim je dvacet nebo pětaosmdesát.

Po půl hodině jednání se náhodou zjisti-
lo, že úředníci neprovádějí zápis z jednání, 
že ve spisu není doložena plná moc společ-
nosti, která zastupuje investora. Po dvou 
hodinách hledání byla přivezena plná moc 
vystavená v roce 2003 bez nyní zákonem 
vyžadovaného řádného ověření. Stavební 
úřad vyhlásil termín ústního jednání, aniž 
byla dokumentace kompletní, aniž byla do-
ložena všechna zákonem vyžadovaná vyjá-
dření či stanoviska. 

Dokončení na str. 3

Velikonoční události
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stojí za přečtení 

Průběh projednávání
silničního okruhu 
kolem Prahy str. 4

Zdravotní pojistné 
v roce 2008 str. 5

Jak to vidí Rývovi 
 str. 9

2 
2 0 0 8

stojí za zapsání 

čtvrtek 17. 4. – 15.00 
koncert J. Škampové – Tance 
českých mistrů – Horizont

sobota 26. 4. – 17.00
Suchdol – Lipence 
– hřiště TJ Slavoj Suchdol 

neděle 4. 5. – 18.00
zahájení výstavy O stromech
– úřad MČ

sobota 31. 5. – 9.00 
myslivecký dětský den
– Holý vrch

neděle 1. 6. – 10.00
hasičský dětský den 
– Suchdolské náměstí

čtvrtek 12. 6. 
sběr nebezpečného odpadu
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z radnice

Zastupitelstvo MČ Praha – Suchdol na
svém 9. zasedání dne 6. března 2008 
projednalo kromě jiného následující body:

 projednalo stanovisko městské části 
Praha – Suchdol k dokumentaci pro územ-
ní řízení staveb 518 (Ruzyně – Suchdol) 

a 519 (Suchdol – Březiněves) silničního 
okruhu kolem Prahy. Zastupitelsvo nesou-
hlasí s umístěním staveb 518, 519 SOKP 
vedených přes sídelní útvar městské čás-
ti Praha – Suchdol z důvodů, uvedených 
v usnesení č. 9/1/2008.

 uložilo Radě MČ Praha – Suchdol při-
pravit podnět na změnu zákona č. 131/
2000 Sb., o hlavním městě Praze, který 
by vycházel z následujících principů:
– přidělení statutu obce městským částem
–  hl. m. Praze ponechání statutu kraje

Rada MČ Praha – Suchdol na svých za-
sedáních od 4. února do 31. března 
2008 projednala kromě jiného následu-
jící body:

 vyhlásila výběrové řízení na funkci ře-
ditele/ředitelky Mateřské školy K Rozto-
kům, předpokládaný nástup do funkce 
dne 1. 7. 2008, uzávěrka pro doručení 
19. 3. 2008. 

 vzala na vědomí sdělení Magistrátu 
hl. m. Prahy, že Odbor městského inves-
tora nebude navzdory požadavku MČ 
Praha – Suchdol zřizovat žádné nové ve-
řejné osvětlení na jejím území. 

 určila firmu RAEN, s. r. o. zhotovitelem 
energetických průkazů budov svěřených 
do správy MČ Praha – Suchdol; cena za 
zpracování průkazů energetické nároč-
nosti budov bude 147 560 Kč. Rada pro-
věří možnosti získání dotace ze státního 
rozpočtu nebo z rozpočtu hl. m. Prahy.

 vzala na vědomí „Podklady pro podně-
ty městských částí k novému územnímu 
plánu hl. m. Prahy“. Rada uložila Komisi 
územního rozvoje a infrastruktury připra-
vit podněty k novému územnímu plánu.

 uložila starostovi, aby dopracoval 
a v termínu odeslal následující žádosti 
MČ Praha – Suchdol o dotaci z rezervy 
rozpočtu hl. m. Prahy: Dešťová a splaško-
vá kanalizace v ul. Starosuchdolská včet-
ně sanace opěrné zdi, Komunikace Nový 
Suchdol, Dostavba MŠ Gagarinova – roz-
šíření kapacity mateřské školy. 

 vyhlásila záměr na pronájem prostoru 
o výměře 12 m2 na střeše domu č. p. 929, 
ul. Stehlíkova, za účelem umístění základno-
vé stanice operátora MobilKom, a. s. za ná-
sledujících podmínek: nájemní smlouva na 
dobu určitou s výpovědní dobou 6 měsíců, 
cena za roční pronájem činí 88 000 Kč bez 
DPH za celou plochu, pronájem předem ur-
čenému zájemci firmě MobilKom, a. s. 

 schválila následující žádosti o dotace 
z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy: 
1) TV-3106 etapa 0006 (dokončení eta-

py) Kanalizace Suchdol – dotace ve vý-
ši 14,9 mil. Kč. 

2) TV-3106 etapa 0001 (dokončení eta-
py) rekonstrukce komunikací Nový 
Such dol – dotace ve výši 34 mil. Kč. 

3) Nástavba MŠ Gagarinova – dotace ve 
výši 15,4 mil. Kč.

 vzala na vědomí, že při rekonstrukci 
4. oddělení MŠ Gagarinova vznikly v dů-
sledku nutných úprav projektu víceprá-
ce. Rada schválila dodatek č. 2 smlou-
vy o dílo č. 46/2007 s firmou Inprostav, 
s. r. o., který řeší financování uvedených 
víceprací – celková cena díla včetně více-
prací činí 1 833 156 Kč včetně DPH. Ra-
da pověřila starostu, aby uvedený doda-
tek podepsal. 

 vzala na vědomí zápis z Finančního 
výboru. Rada na základě doporučení fi-
nančního výboru schválila:
1) rozdělení hospodářského výsledku MŠ 

Gagarinova – 28 000 Kč do fondu od-
měn; 112 453 Kč do rezervního fondu

2) rozdělení hospodářského výsledku MŠ 
K Roztokům – 30 000 Kč do fondu od-
měn; 127 655  Kč do rezervního fondu

3) rozdělení hospodářského výsledku ZŠ 
M. Alše – 30 000 Kč do fondu odměn; 
200 684 Kč do rezervního fondu 

4) Rada vzala na vědomí, že finanční vý-
bor nedoporučuje privatizaci domů 
v ul. Stehlíkova a u Kruhovky. Rada 
uložila Ing. Dostálové připravit har-
monogram výměny oken. 

 vzala na vědomí, že finanční výbor 
doporučil řešit vjezd do garáží domu 
č. p. 1249 (ul. Internacionální) nájemní 
smlouvou a doporučil, aby rada vstoupi-
la v jednání s firmou APV Invest a řešila 
s ní záměrné zamlčení skutečného stavu 
stavby – rampy.
  na základě kolaudace prostor pro 
4. oddělení a dohody pí. ředitelky MŠ 
Gagarinova s rodiči dětí schválila termín 
zahájení provozu 4. oddělení MŠ Gagari-
nova dne 10. března 2008. Rada podě-
kovala kolektivu pracovníků úřadu, jme-
novitě panu Sedláčkovi a panu Koryntovi, 
za činnost při přípravě nového oddělení 
a za přípravu úspěšné kolaudace. 

 po projednání uvažovaného prodeje 
pozemků parc. č. 401/1 a 402, k. ú. Such-
dol, ul. Nad Dolíky s potencionálními 
kupci paní Svobodovou a panem Sta-
rým – vzhledem ke konfiguraci pozemků 
a předchozí neúspěšné snaze o prodej 
navrhla cenu za oba pozemky snížit opro-
ti ceně stanovené znaleckým posudkem 
(vycházejícím z cenové mapy – 3500 Kč 
za m2 pozemku bez zohlednění konfigu-

race pozemku a ochranného pásma le-
sa) ve výši 1 813 000 Kč o 40 % – tj. na-
vrhovaná cena za prodej obou pozemků 
činí 1 087 800 Kč za podmínky vložení 
věcného břemene na uvedené pozem-
ky – předkupní právo městské části Pra-
ha – Suchdol za prodejní cenu na dobu 
15 let. Rada pověřila starostu projednat 
podmínky prodeje s pí Svobodovou a pa-
nem Starým, majiteli sousedního pozem-
ku parc. č. 400, k. ú. Suchdol.

 rozhodla, že na realizaci projektu 
„Such dolská náměstí“ v rámci programu 
5P pro Prahu bude spolupracovat s fir-
mou ProstorPlus.EU, s. r. o., Ing. arch. Pe-
tr Klápště. Projekt bude realizován v pří-
padě, že bude vybrán k realizaci v rámci 
programu 5P. Rada souhlasí s tím, aby 
v rámci projektu byl předložen předběž-
ný souhlas vybrané firmy s realizací.

 jmenovala konkurzní komisi pro výběr 
ředitele/ředitelky MŠ K Roztokům v ná-
sledujícím složení: za Českou školskou in-
spekci Mgr. Stanislava Vandová, za Odbor 
školství MHMP PhDr. Zdenka Klesnilová, 
jako odborník v oblasti organizace a říze-
ní školy Mgr. Ludmila Šprachtová, jako pe-
dagog MŠ K Roztokům Marie Šustrová, 
jako zástupci zřizovatele - MČ Praha Such-
dol Ing. Věra Štěpánková, zástupkyně sta-
rosty, Ing. Petr Hořejš, zástupce starosty. 
Předsedou konkurzní komise Rada jmeno-
vala pana Ing. Petra Hořejše.

 vzala na vědomí, že se firma Marek 
Transport, s. r. o. přihlásila k záměru 
č. 6.2008. Rada schválila pronájem po-
zemku parc. č. 403, k. ú. Sedlec, o výmě-
ře 198 m2 firmě Marek Transport s. r. o., 
nájemci okolních pozemků, za následují-
cích podmínek: Nájemní smlouva na do-
bu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsí-
ce, cena za pronájem činí 100 Kč za m2 
a rok. Rada po úpravách schválila před-
ložený návrh smlouvy a pověřila starostu 
podpisem smlouvy. 

 vzala na vědomí, že firma Jan Kách, 
vzrostlé stromy, původně vybraná pro 
štěpkování sdělila, že pro určený termín 
nemá kapacitu. Rada pro tuto službu 
vybrala firmu MK3 zahradycentrum, ce-
na štěpkování 1480 Kč/hod. bez DPH. 
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 
dodavatele.

z jednání rady

z jednání zastupitelstva

labut_0208.indd   2labut_0208.indd   2 8.4.2008   2:53:518.4.2008   2:53:51



w w w . p r a h a - s u c h d o l . c z 3

z radnice

Velikonoční
události

Dokončení ze str. 1
Přestože nebyly veřejnosti zodpově-

zeny všechny otázky, bylo ústní jednání 
úředníky po patnácté hodině ukončeno 
a začal se „číst protokol“. Další šokující 
zkušeností byl samotný zápis, jehož část 
zde pro ilustraci zveřejňujeme.

Druhé jednání, týkající se druhé části, 
tj. stavby 519 Suchdol–Březiněves, zača-
lo v pondělí 17. března. Úřad se připravil 
lépe, míst k sezení bylo několikanásobně 
více, i ozvučení místnosti bylo profesio-
nální. Ovšem věcný průběh byl ve stej-
ném duchu jako při minulém jednání. 
Úředník, který vede jednání, je neomyl-
ný, se všemi připomínkami, ať jsou věc-
né nebo procesní, se později prý nějak 
„popere“. Jednání bylo třikrát přerušeno 

a přesunuto na další den. Normálně je 
termín vyhlášení veřejného ústního jed-
nání prakticky 30 dní, v tomto případě 

si jej magistrátní úředníci svévolně zkrá-
tili na jeden den. Na konci jednání ve 
středu 19. března byl ústy ředitelky sta-
vebního odboru navržen termín pokra-
čování jednání na pondělí 31. 3. Ovšem 
ve čtvrtek 20. března své rozhodnutí pa-
ní ředitelka změnila a telefonicky na na-
šem úřadě oznámila, že pokračování 
ústního jednání proběhne na Velký pá-
tek 21. března. 

Cituji z otevřeného dopisu účastnice 
veřejného jednání, naší sousedky, ma-
gistrátním úředníkům: „Je mi Vás do ur-
čité míry líto. Nevím zda vědomě, či ne-
vědomě jste závěrečnou část ústního 
jednání konali na Velký pátek. A v tento 
den, kdy si lidé na celém světě připomí-
nají události na Golgotě, jste na kříž při-
bili práva občanů.“

Co říci či napsat závěrem: zdá se 
velmi pravděpodobné, že tito úředníci 
díky své poslušnosti vedení magistrá-
tu a hlavního města územní rozhodnu-
tí vydají a nám nezbude 
než se odvolávat až do 
Bruselu.

Petr Hejl,
starostaUkázka z oficiálního zápisu z jednání o stavbě 518 ze dne 10. března 2008

       „Návrh města je chybným řešením, které bych 
přirovnala ke stavbě Severojižní magistrály. Je to varianta 
neekologická, nebezpečná a neekonomická,“ míní poslankyně 
Kateřina Jacques (SZ)

Petr Švec – Čtvrti odmítají dálnici, Mladá fronta DNES, 19. 3. 2008

190) Ing.Kural odpovídá Ing.Korfovi na dotaz, zda předložený 
návrh odpovídá rozhodnutí Evropského parlamentu a rady 
č. 1692/96 EC. Odpověď zní: neodpovídá (viz. zvukový záznam).
(pozn. redakce: Ing. Petr Kural – představitel Ředitelství silnic a dálnic)

Protokol o veřejném ústnímu jednání konaném odborem stavebním 
Magistrátu hl. města Prahy – stavba SOKP 519 Suchdol – Březiněves
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silniční okruh

Ležel jsem na trávníku a rozhlížel se, jak 
kolem kvetou kytičky, a snil jsem si. Tu mne 
probral pocit, že asi půl metru ode mne na 
mne najíždí mix s betonem, motor řval na 
plné pecky a z výfuku se řinul smrad. Mezi 
kytičkami, bořil se hluboko a jel na mne. Ne-
zadržitelně. Volal jsem zastavte, křičel jsem 
o pomoc. Byl jsem zkoprnělý a nevěděl co 
mám dělat. Čelo se mi orosilo potem. Pak 
jsem se probudil. Proti mně seděl pan inže-
nýr Štětina, Mgr. Fraňková a Ing. Souralo-
vá ze stavebního odboru Magistrátu hl. m. 
Prahy. Ale pocit bezmoci, bezpráví a zou-
falství přetrvával. Nikdo z odpovědných 
nerea goval na moje námitky, ale ani na ná-
mitky starostů, právníků a osob dotčených 
tou arogancí a událostmi, při kterých se 
evidentně překračoval právní rámec. Moto-
ry sice ještě nehlučely, ale oni stejně slyšeli 
špatně. Možná, že jim v hlavě hlučelo něco 
úplně jiného. Pachuť absolutní bezmoci, ab-
sence pravdy a zjevná podjatost úředníků, 
kteří mají konat nestranně na mně stále le-
ží. Nejsem Jan Evangelista, abych uměl vý-
stižně popsat tu apokalypsu a rozpad práv-
ního řádu, etiky a lidské slušnosti, kterou 

předváděli úředníci magistrátu, kteří by za 
naše peníze měli sloužit nám a tak, aby na-
šli nestranně to nejlepší řešení problémů, 
které trápí občany celé Prahy. Je dobré, že 
se zaměstnávají lidé postižení, ale hluchota 
a slepota k pravdě a absence charakteru 
by naopak měly být důvodem k vyloučení 
takovýchto lidí z odpovědné práce. Tento-
krát je v sázce zdraví lidí, zachování posled-
ních zbytků zeleně a přívětivé přírody v na-
šem okolí a v neposlední řadě i vyhození 
mnoha miliard ze státního rozpočtu.

Zoufalství občanů vedlo k připomenu-
tí v Praze již v minulosti odzkoušeného po-
stupu – defenestraci. Někdo ze sálu se to-

ho dožadoval. Jak dlouho ještě si budou 
úředníci magistrátu s námi zahrávat? Jak 
dlouho si někteří politici budou myslet, že 
když jsou zvoleni, mohou všechno?

Kdo tomu nevěří, ať tam běží. Naštěstí 
existují zvukové nahrávky průběhu projed-
návání, takže tam běžet nemusíte, ale stačí 
se podívat na www.drahan.chabry.cz. Mu-
sím ale vyslovit vážné varování. Je to jen 
pro silné nervy a pro lidi se zcela zdravým 
srdcem. Hrozí nebezpečí infarktu. Chole-
riky to zase může podnítit k realizaci té 
defenestrace. 

Pavel Beneš – zastupitel, 
dotčená osoba, zástupce o. s. PŘISO 

Právě probíhající územní řízení k varian-
tě „J“ obchvatu na severozápadě Prahy je 
ukázkou sílící svévole mocných a korupce 
v naší společnosti.

V pondělí 10. března 2008 proběhlo úst-
ní jednání ve věci územního řízení o umís-
tění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, 
stavba 518 Ruzyně – Suchdol“ a současně 
řízení o ochranném hlukovém pásmu uve-
dené stavby. Ve středu 12. března 2008 
v jedné kanceláři stavebního odboru Ma-
gistrátu hl. m. Prahy mohli účastníci pon-
dělního jednání nahlédnout do tzv. Proto-
kolu o tomto jednání. Zde je volný zápis 
části rozhovoru s přítomnými úředníky:

Autorka článku: Tady je ale principiální 
problém, že navržená varianta „J“, která je 
součástí evropské tranzitní kamionové sítě, 
má procházet sídelními útvary, a to je ale 
proti evropským pravidlům.

Úředník: Víte, já vám to řeknu na rovi-
nu. Vy na Suchdole jste hloupí, když jste 
si před lety zvolili takového starostu, kte-
rý, když se dělal územní plán Prahy, svo-
lil, aby se obchvat do územního plánu na-
kreslil přes Suchdol. Tak teď si nestěžujte. 
Podívejte (ukazuje na velký nástěnný plán 
Prahy s vyznačeným plánovaným vněj-
ším okruhem), ti starostové tady na jihu 
byli chytří, tam byl taky návrh vést to blíž 

ke středu Prahy, ale oni s tím tehdy ne-
souhlasili, a proto je teď dole okruh tako-
vý vyboulený.

Autorka článku: No, ale když se to tehdy 
do územního plánu špatně nakreslilo, tak 
teď tedy změňme územní plán. Vždyť když 
to vláda, nebo nějaké bohaté firmy potře-
bují, tak se územní plán změní co by dup. 
A teď je to vážné, tak by se měl změnit. 
(Pozn. redakce – nesouhlas městské části 
s trasou „J“ při schvalování územního plá-
nu hlavní město vůbec neakceptovalo. Při 
projednávání magistrátní zastupitelé ne-
dovolili starostovi vůbec vystoupit.)

Je do nebe volající, že stavba za 30 mi-
liard korun je prosazována navzdory něko-
likaletému protestu dotčených městských 
částí, občanů a občanských sdružení. 

Argumentem pro prosazení jižní varian-
ty je, že už je zakreslena v územním plánu. 
Územní plán je snad bůh? 

Dalším argumentem je to, že varianta 
„J“ odlehčí Praze od velkého provozu aut. 
To ale není pravda, ve skutečnosti nepů-
jde o vnější okruh (ten by musel být vy-
boulený, jako je na jihu Prahy), ale o další 
vnitřní okruh, do kterého vpustíme kami-
ony z celé Evropy. Skutečně vnější okruh 
už navržen je, jde o tzv. severoseverní va-
riantu „Ss“.

Primátor Bém v médiích veřejně prohla-
šuje, že protestovat na demonstracích je 
zbytečné a že už je rozhodnuto, obchvat se 
vybuduje ve variantě „J“. Oficiálně však roz-
hodnutí ještě nepadlo, územní řízení tepr-
ve probíhá. Současně ale probíhá také prá-
ce expertní komise, která posuzuje výsledky 
nezávislé odborné studie ze srpna 2007 po-
rovnávající obě varianty. To, že magistrát 
začátkem února 2008 vyhlásil, že zahaju-
je územní řízení na variantu „J“, aniž by po-
čkal na výsledky práce expertní komise, je 
absurdní postup. Všechna tato fakta vedou 
k podezření, že za násilným prosazováním 
jižní varianty jsou osobní důvody a korupce.

Vzpamatujme se dřív, než bude pozdě. 
Jakmile poprvé na Suchdole hrábne první 
bagr, už to nikdo nezastaví. Pak tuto kon-
troverzní, neekologickou, předraženou, ne-
bezpečnou a krajinu urbanisticky devastu-
jící stavbu zruší jen třetí světová válka. 

Za pár let se změní politická a morální 
situace společnosti (doufejme k lepšímu) 
a když nejvyšší úředníci magistrátu teď do-
pustí tento fatální omyl, budou jejich jmé-
na spojena s protizákonným a zločinným 
jednáním. Přejme jim, aby našli odvahu 
být nestranní. 

Stanislava Veselková, 
obyvatelka Suchdola

Zlý sen?

Víte, řeknu vám to na rovinu: 
Jste hloupí.
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Změny v platbách zdravotního 
pojistného přinesl zákon 
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů.

Platné změny lze shrnout do těchto 
okruhů:

  rozšíření okruhu osob, které jsou pova-
žovány za zaměstnance

  strop pojistného jak pro OSVČ (osoby 
samostatně výdělečně činné), tak za-
městnance

  zjednodušení povinnosti při odevzdá-
vání Přehledu o příjmech a výdajích 
OSVČ

Zaměstnanec platí ze své mzdy či odmě-
ny zhruba jednu třetinu svého pojistného, 
dvě třetiny pak za něj odvádí zaměstna-
vatel ze svých prostředků. A právě o tuto 
část, hrazenou zaměstnavatelem se po 
1. lednu zvyšuje částka, ze které se počítá 
daň z příjmu (tzv. superhrubá mzda).

Za zaměstnance se pro účely odvodu 
pojistného na zdravotní pojištění nově po-
važují i jiné kategorie osob, než tomu by-
lo doposud – nyní jde i o členy statutár-
ních orgánů a dalších orgánů právnických 

osob (představenstva, správních či dozor-
čích rad)

  volené nebo jmenované funkcioná-
ře právnických osob, spolků, sdružení 
apod.

  osoby činné na základě mandátní nebo 
příkazní smlouvy

 neuvolněné zastupitele
  členy společenství vlastníků bytových 

jednotek, pokud jim plynou příjmy ze 
závislé činnosti nebo funkční požitky 
podle zákona o daních z příjmu.
Zaměstnavatel má pak u všech vý-

še uvedených kategorií povinnost ozná-
mit zdravotní pojišťovně vznik zaměstnání 
a hradit pojistné.

V několika případech však povinnost 
platit odvod na zdravotní pojištění přes-
to nevznikne, a to pokud půjde o příjmy 
z dohod o provedení práce, z činnosti žá-
ků nebo studentů z praktického výcviku ne-
bo příjmy z dohod o pracovní činnosti ne-
bo příjmy členů družstev, pokud je příjem 
nízký a nebylo dosaženo tzv. započitatel-
ného příjmu.

Nově se např. odvádí pojistné i z 1 % po-
řizovací ceny motorového vozidla za kalen-

dářní měsíc, je-li poskytnuto zaměstnanci 
k používání pro služební i soukromé účely.

Od ledna tohoto roku je zaveden strop 
– maximální vyměřovací základ pro od-
vod pojistného (shodný strop platí i pro 
sociální pojištění), jež činí ročně částku 
103 488 Kč. Pokud příjmy během roku tu-
to částku přesáhnou, další pojistné se z ta-
kovýchto příjmů již neodvádí. Důležité je, 
aby si zaměstnanec tento strop sám ohlí-
dal v případě, kdy má najednou více za-
městnavatelů, případně vedle zaměstná-
ní i podniká.

Zmíněné zjednodušení povinnosti při 
odevzdávání Přehledu o příjmech a výda-
jích OSVČ za rok 2008 spočívá v tom, že 
již nebude nutno dokládat, kdy bylo daňo-
vé přiznání podáno a termín pro odevzdání 
Přehledu bude končit buď 30. dubna nebo 
30. července, pokud daňové přiznání zpra-
covává daňový poradce.

Na závěr informace 
o platné výši minimální zá-
lohy OSVČ na zdravotní po-
jištění, ta činí 1 456 Kč.

JUDr. Zlata Kohoutová

mohlo by Vás zajímat

8. DÍL – Co čeká v roce 2008 
plátce zdravotního pojistného

Poslední události v Tibetu na nás 
v poslední době opět dolehly s tvr-
dou naléhavostí. Desátý březen byl 
vyhlášen Den pro Tibet, kdy veřej-
nost alespoň jednou za rok dá naje-
vo čínským představitelům prostřed-
nictvím jejich ambasád, že okupace 
Tibetu je pod důstojnost tak velkého 
státu s takovou kulturní tradicí, jako 
Čína je. Pravda je, že kulturní dědic-
tví čínského lidu docela slušně pod-
kopala komunistická vláda Číny. 

Na všech slušných občanech světa je, 
aby svými pevnými postoji dali najevo, 
že se sprosťáky a okupanty se nebavíme. 
Zvláště pevný postoj by měl být na straně 
Čechů, jejichž historie je s podobnými osu-
dy dlouhodobě spjata.

Olympijské hry jsou typický případ, kde 
se střetávají sobecké postoje jednotlivců 
s postoji morálními. Tvrzení, že sport ne-
ní politikum a že tedy nemá být s politický-
mi (morálními) postoji směšován, je pouze 
účelové tvrzení, které zdánlivě vypadá jako 
rozumné. ALE …!!!

Olympijské hry vznikly v Řecku jako pří-
ležitost si vzájemně změřit síly bez ohledu 
na politickou či jinou situaci. Váha těchto 
her byla tak veliká, že se kvůli nim zastavi-

la i válka a boje. Všude musel panovat mír. 
Nikde se nesmělo v té době organizovaně 
zabíjet a vraždit. A to není politikum? To je 
totiž politikum nad všechny ostatní. 

Vyzývám všechny sportovce světa 
a všechny olympijské výbory světa, aby 
se odmítli podílet na výsostně politické 
akci, jako je organizace olympijských her 
státem, který porušuje lidská práva ne-
jen svých vlastních obyvatel, ale i obyva-
tel okupovaných území. Argumentace, že 
kdysi Tibet patřil pod Čínu, je lichá. Kdysi 
bylo všechno jinak. Kdysi bylo Portugalsko 
Španělsko, Norsko bylo Švédsko, Němec-
ko byla říše Římská, Slovensko bylo pod 
Maďarskem, dokonce tu byla říše Velko-
moravská. Na kdysi se nehraje.

Je to bohužel hrabivost světa, 
která se snaží „neurazit“ tak vel-
ký trh, kterým Čína je. Je to bohu-
žel lhostejnost nás všech, protože 
Tibet je daleko a co je mi vlastně 
po tom! A jak to bylo milé, že nás 
spojenci brali jako okupované 
a pracovali a bojovali proti oku-
pantům (jedno kterým!). Zkuste 
najít odpověď, jak by se věci od-
víjely, kdyby v Tibetu byla bohatá 
naleziště třeba ropy, nebo kdyby 

Tibeťané psali azbukou. Ale to by přece 
neměl být klíč k tomu, aby se někomu 
ubližovalo, nebo abychom ho bránili. 
Pak totiž bráníme tu ropu nebo azbuku, 
a ne lidi.

Ať jsme věřící, jedno jakého vyznání, ať 
jsme nevěřící, jedno jaké filozofie, jsme li-
dé, kteří by měli ctít život a svobodu a prá-
vo rozhodovat o svém štěstí každý za sebe. 
Proto jsem proti jakékoli formě ovlivňová-
ní života tibetského lidu. Lidu, jehož ná-
boženství či filozofie je jed-
na z nejmírumilovnějších ze 
všech, co na světě jsou.

Pavel Beneš,
zastupitel

Tibet testuje naší morální vyspělost
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z městské části

Vypalování porostů

Bezplatná likvidace 
nebezpečných odpadů 

Hlavní město Praha provozuje celoplošný komplexní systém třídění komunálního od-
padu, který umožňuje využitelné složky odpadu dále zpracovávat a snižovat tak zátěž 
životního prostředí. Chceme Vás tímto požádat o maximální využívání tohoto systému 
nejen proto, že odpady ovlivňují okolí každého z nás, ale také proto, že povinnost odpady 
třídit k dalšímu využití ukládá občanům zákon (185/2001 Sb. o odpadech). Níže uvede-
né možnosti jsou určeny výhradně pro odpad od občanů MČ Praha – Such-
dol (tj. pro fyzické osoby), nikoliv pro firmy, podnikatele a organizace.

Jako každý rok probíhá mobilní svoz nebezpečných odpadů. Je třeba si uvědomit, 
že slovo „nebezpečný“ v jejich názvu není bezdůvodně a při nesprávné likvidaci působí 
největší škody. Do této kategorie patří: baterie, akumulátory, nádoby od spre-
jů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teplo-
měry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací 
přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, ple-
velu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky. 

Veškeré tyto odpady můžete zdarma odevzdat u svozových vozů ve čtvrtek 
12. června v těchto termínech a místech:

15.30 –15.50 křižovatka Suchdolská – Na Rybářce 
16.00 –16.20 křižovatka K Roztokům – K Drsnici 
16.30 –16.50 křižovatka Suchdolská – Novosuchdolská
1 7.00 –1 7.20 Suchdolské náměstí (u pošty)
1 7.30 –1 7.50 Výhledské náměstí (u transformátoru)

Průběžně můžete tyto odpady samozřejmě odevzdávat ve sběrném dvoře. Sběr-
ný dvůr hlavního města, v areálu Pražských služeb, Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice, 
tel. 284 098 906, www.psas.cz. Provozní doba je: pondělí až pátek 8.30–17.00 (v let-
ním období do 18.00), sobota 8.30–15.00. Nespotřebované léky můžete odevzdávat 
také ve vybraných lékárnách.

Bližší informace Vám rádi podáme na tel.: 220 921 218 linka 537 – Ing. Milan No-
votný, Renata Gebrtová, e-mail: m.novotny@praha-suchdol.cz, www.praha-suchdol.cz

BIOKONTEJNERY
Slouží pro ukládání komunálního bio-

odpadu, především ze zahrad (listí, trá-
va, řezanka, plevele, drobné větve, ne-
znečištěná zemina) a kuchyňského bio-
odpadu rostlinného původu.

neděle 18. 5. 2008
V Údolí od 9.00 do naplnění

neděle 25. 5. 2008 
křižovatka Suchdolská – Na Rybářce 
od 9.00 do naplnění

neděle 8. 6. 2008
Výhledské nám. (u transformátoru) od 
9.00 do naplnění

neděle 15. 6. 2008 
křižovatka K Roztokům – K Drsnici od 
9.00 do naplnění

Na letošní rok Magistrát hlavního 
města Prahy přidělil 7 biokontejnerů – 
pověřená osoba bude důsledně kontro-
lovat vhozený bioodpad.

Děkujeme všem, kteří se připojili k dobrovolnému jarnímu úklidu 
městské části, který byl vyhlášen na 4.–6. dubna. Podařilo se 
vyčistit mnohá zaneřáděná místa. Nevěřili jsme, co všechno 
hned za upravenými zahrádkami nalézt – kromě plastových 
lahví, střepů a plechovek i umyvadlo, barvy, mechem porostlý 
střevíc či rozbitou židli. Pokusme se chovat k veřejné zeleni jako 
ke své zahrádce…

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), pamatuje i na vy-
palování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) tohoto zá-
kona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se 
dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona 
a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchran-
ného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do 
výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypa-
lovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby. Při spalo-
vání hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povin-
ny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření 
proti vzniku a šíření požáru. 

Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně na-
vrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně pří-
slušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro 
tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při po-
rušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fy-
zická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) cito-
vaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena 
pokuta až do výše 500 000 Kč. 

Ustanovení zvláštních právních předpisů tímto nejsou dotčena - 
jedná se například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a dopl-
nění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
nebo zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 

Oblast ochrany životního prostředí, tj. i pro případ pálení na 
volném prostranství, upravují i jednotlivé obce svými obecně 
závaznými vyhláškami. 
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z městské části

V sobotu 29. března proběhl ve velké za-
sedací místnosti Úřadu městské části Pra-
ha – Suchdol již šestý ročník Dne první po-
moci. Byl obětavě organizován členy kultur-
ní a sociálně zdravotní komise za vedení pa-
ní Magdaleny Turchichové. I letos jako kaž-
dým rokem byla akce zaměřena především 
na oživení vědomostí o poskytování prv-
ní pomoci ještě před příjezdem záchranné 
služby, které často může rozhodnout o pře-
žití postiženého. Probíralo se a na figurí-
nách nacvičovalo umělé dýchání, masáž 
srdce, zástava krvácení a uvedení postiže-
ného do stabilizované polohy. Letos poprvé, 
díky dvěma studentkám Střední zdravotní 
školy 5. května v Praze 4, byl program zpes-
třen velmi zajímavým výkladem a ukázka-
mi na modelech správné péče o zuby. Při-
šlo asi 50 občanů a podle kladených otá-
zek se dá soudit, že zájem o tuto témati-
ku je opravdu živý. I když se po účasti na 
Dnu první pomoci nikdo nestane kvalifiko-
vaným záchranářem, všichni si zopakovali, 
jak v kritických situacích pomoci zachránit 
lidský život anebo alespoň zmírnit následky 
úrazu nebo nehody. Pro některé to je pak 
motivace prohloubit si znalosti na víceho-
dinovém kurzu nebo školení první pomoci.

Vladimír Hynek 

Den první pomoci

Když jsem 1. září 1989 doprovázela na-
ši prvorozenou Májinku poprvé do školy, 
všechno jsem popletla, a to proto, že jsem 
do školy chodila v jiné zemi. Místo abychom 
společně seděly v lavicích už ve tři čtvrtě na 
osm, jak se sluší v českých školách, dorazily 
jsme, pochopitelně poslední, za půl minuty 
osm. Paní učitelka nás uvítala s úsměvem 
(na dítě), ale i s velmi přísným pohledem 
(na mě). Měla pravdu. A protože dětem ro-
zuměla a my jsme ji měli rádi, do první tří-
dy k ní chodily i naše ostatní dvě děti. Mám 
před očima celou mozaiku vzpomínek. Jed-
nou zapomněla, aby si děti napsaly do no-
týsku, že druhý den bude jídelna zavřená 

– všem 25 prvňáčkům přinesla oběd, kte-
rý jim přichystala. Nikdy o tom nepadlo 
slovo, bylo to pro ni samozřejmé. Byla pla-
chá, skromná, malá, velikostí se k dětem 
hodila. Jednou si jedna roztržitá drobouč-
ká prvňačka spletla v šatně kabát a oblék-
la si stejně červený kabát jedné „deváťač-
ky“. Druhý den, když už bylo vše prošetřené 
a vyjasněné, aby paní učitelka dokázala, že 
opravdu šlo o omyl, oblékla si sama kabát 
– a i jí byl veliký. Byla ale také velmi pevná 
a zásadová: nechala opakovat první třídu 
jedné holčičce, protože si byla jista, že jí to 
prospěje. Vidím ji v šedých teplácích a bí-
lém tričku při hodině tělocviku, i při této pří-

ležitosti jemnou a elegantní. Do poslední 
chvíle měla dívčí půvab. Když jsme se poz-
ději občas potkávaly, vždycky se na děti 
s upřímným zájmem vyptávala. S jemným 
mávnutím ruky a lehkým uzarděním od se-
be odkláněla chválu či jen slova úcty. Šla 
dál svou cestou a přitom nenápadně sbíra-
la papíry povalující se po zemi. Když po ně-
kolika prvních dnech školní docházky naše 
Májinka přinesla domu úkol, pod nímž bylo 
napsané velké B, dlouze jsem ji museli pře-
svědčovat a chlácholit, že to B neznamená 
Blbě, ale Burianová. 

Paní učitelka Burianová.
Adriana Skálová

Vzpomínka 
na paní učitelku Burianovou

 Růžena Brejchová  Jana Struhová  Jiří Stříbrný  Věra Platilová  Gejza Schram  Radmila Veselá  Věra Kloučková 
 Helena Tomoszová  Miroslav Pecka  Mária Gondolánová  Václav Manhart  Jiří Kabíček  Inna Pašková  Jozef Hrabovský 
 Miroslava Teclová  Jaroslava Suchá  Miroslav Hába  Drahoslava Šerpánová  Jana Šrámková  Václav Weiner  Helena 

Effenbergerová  Libuše Petržilková  Jiřina Čeňková  Michal Vaško  Hana Bělohlávková  Milan Rylek  Zdenka Nováková 
 Helena Čočková  Václav Protiva  Marie Vilimovská  Ottokar Schwandtner  Marie Pomajzlová  Květoslava Nováková 
 Vlasta Šafratová  Vlasta Zajíc  Jarmila Tyšerová  Vladimír Jurča  Božena Krupičková  Vlasta Pešková  Marie Šípková 
 Zdeňka Svobodová  Dobromila Modlitbová  Helena Míková  Milada Hurtová  Antonie Mrkáčková

G R A T U L A C E
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v druhém čtvrtletí tohoto roku slaví významné životní jubileum
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V pátek 22. 2. 2008 zdárně proběhla stavební kolaudace re-
konstruovaného 4. oddělení Mateřské školy Gagarinova. Během 
dvou týdnů jsme toto oddělení nechaly barevně vymalovat, vy-
bavily nábytkem, hračkami, výtvarným materiálem, upravily třídy 
a šatnu. V pondělí 10. 3. 2008 se v novém oddělení Broučků se-
šlo 17 nových dětí. Některé děti se do školky tak těšily, že ani po 
rozloučení s maminkou neplakaly a odpoledne se jim od ostat-
ních Broučků nechtělo. Jiné trochu plakaly, ale to k nástupu do 
nového prostředí patří. V současné době máme v „Broučcích“ za-
psaný plný počet dětí – 25. Při zápisu do tohoto oddělení jsem vy-
cházela ze seznamu nepřijatých dětí z loňska. Přijala jsem ještě 
několik dětí maminek, které jsou již zaměstnané nebo po adapta-
ci dítěte do práce nastoupí.

Všem novým dětem i jejich rodičům přeji hodně úsměvů a po-
hody ve školce.

Marcela Hanáková

ze suchdolských škol

Nejenom žáci naší školy se učí – bě-
hem dvou březnových střed do lavic 
a k počítačům v odborné učebně vý-
početní techniky zasedli pedagogové. 
Odborní lektoři ze ZŠ Lupáčova sezna-
movali učitele s různými možnostmi  
využití tzv. interaktivní tabule. Tato 
tabule je moderním vyučovacím pro-
středkem, který je připojen k počítači, 
s nímž komunikuje a předává mu data. 
Ta jsou na tabuli zpětně promítána da-
taprojektorem. Možnosti využití tabule 
jsou opravdu pestré, počínaje např. 
názornou prezentací učiva a konče tře-

ba ověřováním znalostí a dovedností 
žáků prostřednictvím připojeného hla-
sovacího zařízení. Od začlenění prvků 
„interaktivního vyučování“ si slibujeme  
především zkvalitnění výuky, zvýšení 
motivace a zájmu žáků, a ještě větší 
míru jejich aktivního zapojení do výuky 
zajímavou a zábavnou formou – tedy 
aspekty, které mj. zmiňuje i nový školní 
vzdělávací program.

Jiří Čurda

V březnu letošního roku proběhla, tak 
jako každý rok, oblíbená recitační soutěž  
„Básnička“, které se zúčastnili žáci obou 
stupňů naší základní školy. 

Žáci čtvrtých a pátých tříd recitova-
li 11. března ve velké tělocvičně. Každá 
třída vyslala tři až pět soutěžících, kteří 
se snažili okouzlit svým přednesem nejen 
publikum složené z neúčinkujících spo-
lužáků, ale především porotu, která nad 
hlavu nekompromisně zvedala cedulky 
s číslicemi. Porota čítala vyučující zúčast-
něných tříd a také dětské porotce – z kaž-
dé třídy dva. Recitátoři přednášeli živě 
do mikrofonu a za tuto odvahu si každý 
z nich odnesl diplom za účast a drobné 
ceny. Nejvyšší počet bodů získal od poro-
ty páťák Peter Uhrín, který si vylosoval po-
řadové číslo jedna. Jím nastavená laťka 
nebyla již v průběhu soutěže překonána, 

i když ostatní žáci předvedli velmi pěkné 
výkony.

Školní kolo žáků 2. stupně proběhlo 
12. března a představilo se v něm porotě 
15 žáků 6. – 9. tříd ve dvou kategoriích. 
Nejlépe si vedly Lenka Vopelková v ka-
tegorii 6. a 7. tříd a Zuzana Marešová 
v kategorii 8. a 9. tříd. Všem účastníkům 
soutěže patří velké poděkování.

I letos jsme si mohli potvrdit, že tato na 
naší škole již tradičně pořádaná soutěž 
rozvíjí a formuje u žáků kompetence ko-
munikativní a sociální. Pomáhá vytvářet 
jejich pozitivní vztah k poezii a mateřské-
mu jazyku, podporovat individuální pro-
žívání slovesného uměleckého díla a zá-
jem o literaturu, získávat sebedůvěru při 
vystupování na veřejnosti a v neposlední 
řadě kultivovat osobní projev.

Hana Zemanová a Gabriela Břečková

Básnička 2008 Učitelé 
v lavicích

Čtvrté oddělení MŠ konečně otevřeno
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Ve čtvrtek 3. dubna byla ve velké zase-
dací místnosti Úřadu MČ Praha – Suchdol 
slavnostně zahájena výstava Jak to vidí 
Rývovi. V rámci úvodního kulturního pro-
gramu Barbora Cejpová, studentka Arci-
biskupského gymnázia, zahrála na klavír 
skladby J. S. Bacha a F. Lizsta. Věra Ště-
pánková přednesla úryvek z textu fran-
couzského spisovatele Dominiqua Fernan-
deze a samotnou výstavu otevřel starosta 
MČ Petr Hejl. 

Výstava v Alšově kabinetě má několik 
společných jmenovatelů. Nejen výtvarné 
médium – fotografii a schopnost bez au-
ta, pěšky nebo vlakem cestovat. Jistě zde 
také koresponduje příslušnost k jedné rodi-
ně. Je otázkou, zda by se dcera sama cho-
pila fotoaparátu, kdyby neviděla fotogra-
fovat svého otce. Nejen fotografovat, také 
pracovat s materiálem, protože si vždy fo-
tografie zhotovoval sám. 

Emil Rýva tak pracuje dnes stejně ja-
ko před čtyřiceti lety. Zásadně na černo-
bílý materiál. Barvu nepotřebuje. Černo-
bílá škála, kterou citlivě používá, vyjadřuje 
přesně tvar a prostor. Záměrně nefotogra-
fuje celek, který tak neodpoutává pozor-
nost na úkor výrazu a obsahu fotografova-
ných objektů.

Anna Rývová pochází z rodiny Slavíč-
ků. S fotografií začala pracovat až v dů-
chodu. Její nazírání na realitu je skutečně 

malířské, na barvu klade důraz. Je to pa-
trné z jejích cyklů, které věnuje krajině, vo-
dě v krajině i architektuře. Její první výsta-
va byla realizována v Ateliéru Garáž.

Anna Rývová mladší ještě jako dítě vy-
tvořila řadu krásných černobílých foto-
grafií. Postupně fotografování přetrumfl 
další zájem – šachy. Je držitelkou titu-
lu mezinárodní velmistryně v korespon-
denčním šachu. Po roce 1989 ji cesty do 
ciziny znova inspirovaly k fotografová-

ní, v roce 2002 zvolila barevný materi-
ál. Nejdominantnější jsou její fotografie 
ze severní Itálie z Dolomit.

S autory jsme sami výstavu adjustovali 
do nových rámů a sami jsme je naistalo-
vali. Během této práce spolu začaly foto-
grafie komunikovat. Vytvářely vztahy, které 
jsme instalací respektovali. Pokud se člo-
věk jenom nedívá, ale pozoruje, sleduje, 
hledí a hledá, tak vidí jako Rývovi.

Magdalena Vovsová

Jak to vidí Rývovi

V Českém muzeu výtvarných umění 
v Praze 1, Husova 19 probíhá od 3. břez-
na do 11. května 2008 výstava u příleži-
tosti 80. narozenin Jaroslava Šerých, na-
zvaná Záznamy úžasu. K výstavě je vydán 
i podrobný katalog.

Jaroslav Šerých se v počátcích své umě-
lecké tvorby orientoval především na gra-
fiku, byl členem skupiny M57. Již od šede-
sátých let minulého století začal používat 
„kombinovanou techniku“ – jedná se o vrst-
vení různých materiálů – klasických barev 
nebo i umělých hmot na podkladě, kterým 
je plátno nebo plast. Tím vzniká na části 
plochy obrazu jakýsi reliéf a tento „obraz“ 
je tak obohacen o další rozměr. Této techni-
ce zůstává Jaroslav Šerých věrný v podsta-
tě dodnes. Stylově jde o lyrickou strukturál-
ní abstrakci. Mistrův přínos v této oblasti 
je naprosto jedinečný a nepopiratelný.

Z obrovské šíře mistrovy tvorby je výsta-
va zaměřena na „objekty“, vzniklé výše po-
psanou technikou v průběhu podstatné 
části autorova tvůrčího života. V přízemním 

sále je vystaveno 14 těchto děl, datovaných 
1962 až 1974. V malém sále 1. patra mů-
žeme vidět 16 měděných reliéfů, vzniklých 
v letech 1979 až 1990. Původní barva mě-
di, její patiny a měděnky je často doplňová-
na smalty, čímž vznikají zajímavé kompo-
zice v působivých barevných kombinacích. 
Ve velkém sále v 1. patře můžeme obdivo-
vat, vedle portrétu Anny, 21 objektů z poz-
dějšího umělcova období, tj. od r. 1986 do-
dnes – poslední je datován dokonce 2008, 
tvořených opět kombinovanou technikou.

Vzhledem k časově rozsáhlému obdo-
bí umělcovy tvorby a věrnosti zvolenému 
stylu a technice můžeme sledovat mistrův 
umělecký vývoj. Po formální stránce se au-
tor vrací více ke klasičtější technice ole-
jomalby – objekty jsou méně reliefní, da-
lo by se říci, že odhmotnění je provázeno 
zduchovněním. Postupem času dochází 
i k projasňování barevné palety, na mno-
ha obrazech převažují bílé nebo velmi svět-
lé plochy, doplňované malými plochami re-
lativně živých barev. Tímto způsobem jsou 

vytvářeny fantastické, neobyčejně působi-
vé kompozice, které se tak stávají čitelnější, 
srozumitelnější, soustřeďují se na vyjádře-
ní duchovního obsahu, představ, pohybují-
cích se mezi reálnou skutečností a nadpo-
zemskostí. Je příznačné, že i většina názvů 
mistrových děl, pokud to nejsou přímo slo-
vesa (nejabstraktnější slovní druh), pak to 
jsou slova jimi přímo nahraditelná, např. 
Kresebný záznam.

K vyjádření duchovního poselství mis-
trových děl selhává jakýkoliv verbální po-
pis, ale snad právě tak to má být. Dokazu-
je to, že „výtvarný jazyk“ mistrova díla je 
opravdu nezastupitelný, svébytný a dokon-
ce i srozumitelný. Kéž by měl Jaroslav Še-
rých ještě dost příležitostí, aby mnoho dal-
ších takových děl vytvořil!

Jedná se o jednu z nejpůsobivějších 
a nejúžasnějších výstav, jaké jsem měl 
v poslední době příležitost vidět. Doporu-
čuji navštívit výstavu každému, kdo se jen 
trochu o výtvarné umění zajímá.

Vladimír Hynek

Upozornění na výstavu  
Jaroslava Šerých
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Zpráva fotbalového 
oddílu Slavoj Suchdol

Po podzimní části soutě-
že 2. třídy je naše A. mužstvo 
na 1. místě při skóre 33:16 
s 26 body před mužstvem 
Tempa „B“, které ve 2. kole při-
vítáme na našem hřišti. V pod-
zimním utkání bohatém na 
góly jsme na jeho hřišti vyhrá-
li 4:5. Přijďte povzbudit naše 
mužstvo při jarních utkáních, 
ve kterých budeme nastupo-
vat v dresech našeho nové-
ho sponzora Smluvní přepra-
va osob rychlý Šmudlík, která, 
jak věříme, skončí po roční pře-
stávce návratem do 1. B třídy. 

Jarní program A. mužstva: 

Naše nové internetové stránky můžene navštívit na adrese 
http://www.slavojsuchdol.estranky.cz/

Michal Marsch

den datum čas soupeři
neděle 13. dubna 16.30 Ruzyně – Suchdol
sobota 19. dubna 17.00 Podolí – Suchdol (UMT)
sobota 26. dubna 17.00 Suchdol – Lipence 
sobota 3. května 17.00 Kunratice – Suchdol
sobota 10. května 17.00 Suchdol – Písnice 
neděle 18. května 14.00 Zlíchov – Suchdol
sobota 24. května 17.00 Suchdol – PSKN Union  
sobota 31. května 17.00 Šeberov – Suchdol (UMT)
sobota 7. června 17.00 Suchdol – B.Hora

Byli jsme požádáni starostou MČ o asistenci při stěhová-
ní betonových stolů od ZŠ M. Alše na místa jejich nového  
určení – na dětská hřiště v ul. V Údolí a U Kruhovky. V so-
botu 16. února jsme je ve spolupráci s panem Křenem a je-
ho technikou přestěhovali a usadili. Při zpáteční cestě byl 
zpozorován požár travního porostu. Neváhali jsme a zasáh-
li, jednalo se o nedovolené vypalování trávy, které se vymk-
lo kontrole osobám z chatové osady při ul. Na Vrchmezí. Ke 
škodě nedošlo, ale požár si už hledal cestu skrze plot do cha-
tové osady... 

Velmi pěknou spolupráci máme s družinou při ZŠ M. Alše. 
Když děti nocovaly ve škole, navštívili jsme družinu a ukázali 
jsme naši techniku a vybavení hasičů, na závěr provedli cvič-
ný požární poplach. Žáci z 1. a 2. třídy s paní učitelkou Ševčíko-
vou nás navštívili několikrát i u nás ve zbrojnici, kde si prohléd-
li techniku, vyzkoušeli rozvinutí hadicového vedení a prověřili si 
své vědomosti v kvízu o bezpečném chování a chování při situ-
acích, kdy se musí rozhodnout sami bez dospělé osoby. Podle 
ohlasu se tato akce povedla a my v ní budeme pokračovat.

Jako minulý rok i tentokráte jsme asistovali u lampiónového 
průvodu, který se konal v pátek 28. března při příležitosti Noci 
s Čapkem, doprovodili jsme děti s rodiči od budovy Úřadu MČ 
k ZŠ M. Alše, do knihovny.

V rámci odborné přípravy členů výjezdové jednotky se usku-
tečnilo cvičení, které bylo zaměřeno na zásah v těžkém pro-
středí a za použití zavodněných proudů. Vyhodnocením bylo 
shledáno, že cvičení splnilo svůj účel. Koncem března se čle-
nové jednotky účastnili Dne první pomoci, který byl v budově 
úřadu MČ. 

Výjezdy jednotky sboru:
16. února 10.54 –  požár travního porostu, ul. Ve Vrchmezí 

CAS 25 K  1 + 4
1. března   9.40 –  Vichřice EMMA – jednotce vyhlášena ho-

tovost na zbrojnici 1 + 7
 10.50 –  likvidace padlého stromu ul. K Roztokům 

1 + 3
 11.28 –  likvidace padlého stromu P 6 – Petřiny Ja-

nouškova 1 + 3
 11.56 –  likvidace stožáru pro vlajku P 6 – Bube-

neč, Pod Kaštany 1 + 3
 21.15 – konec hotovosti 
29. března 20.07 –  likvidace ohnisek po odpoledním ohýnku, 

ul. Internacionální
Milan Kučera, 

velitel jednotky JSDH Praha – Suchdol

C O  J S T E ,  H A S I Č I ,  C O  J S T E  D Ě L A L I . . . ?

Školička PTÁČATA 
soukromá školka v Praze – Suchdole

Naše školička funguje od září, děti 
nám přibývají. Nejsme klasickou před-

školní institucí, jsme soukromé zaří-
zení. Ve vile se zahradou na okraji 

Suchdola nabízíme hlídání dětí 
celodenní – formou školky ne-
bo občasné – když si potřebu-
jete něco zařídit. Snažíme se 
nabídnout služby na solidní 
úrovni, ve třídě je maximálně 
šestnáct Ptáčat ve věku 3–7 
let. Také provozujeme jesličko-
vou třídu pro děti od 18 mě-
síců do tří let. Péče o děti je 

zajištěna zkušenými pedagogy. Děti mají během dne škol-
kový program, angličtinu hrou, výtvarnou činnost, vyšívají, 
lepí, malují. Učí se péct dalamánky, housky a rohlíky. Zpívá-
me u piána, děti umí zazpívat 20 písniček, teď se učí nové 
o jaru. 

Přípravy na jaro právě začaly. Děti vyrábějí sluníčka, čeká 
je výroba různých kytiček, mláďátek a dalších jarních moti-
vů. Ve školičce je přítomna naše fyzioterapeutka Olga, která 
se o děti stará, masíruje je, rozhání z dutin rýmu. Děti masá-
že milují a sami je vyžadují.

V naší školičce se stále něco děje. Přijďte se k nám podí-
vat, rádi Vás přivítáme. Budeme otevírat další třídu. 

Ve dnech 16.–17. dubna 2008 vždy od 14 do 17 hodin Vás 
zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 

Těšíme se na Vás.
Hana Lukešová a kolektiv školičky PTÁČATA

Školička PTÁČATA, Špačkova 26, Praha – Suchdol 
www.ptacata.info, telefon: 608 701 936

V minulém měsíci opustili Sbor dobrovolných hasičů na Suchdole dva dlouholetí členové, Milan BRADÁČ a držitel nejvyššího 
hasičského vyznamenání „Řádu Sv. Floriána“ a titulu „Zasloužilý hasič“ František MALÝ. Čest jejich památce.
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Noc s Čapkem
V podvečer v pátek 28. března se ve 

velké zasedací místnosti úřadu sešli ti, 
kteří si rádi čtou a mají rádi knížky. Opět 
totiž nastal okamžik, kdy se otevírají v ne-
tradiční hodinu knihovny nejen v Česku, 
ale i v mnoha zemích Evropy – nastala 
Noc s Andersenem.

Ta naše letošní byla věnována autorovi, 
jehož knížky jsou schopné nás zaujmout 
v každém věku. Člověku, který dal světu 
slovo robot... Ano, náš večer se soustředil 
na Karla Čapka (a jeho bratra Josefa).

Podvečera se tradičně zúčastnili i ti 
nejmenší čtenáři. Společně jsme po pře-
čtení příběhu „Jak si pejsek s kočičkou 
dělali k svátku dort“ kreslili a vystřihovali 
všechny ty laskominy, které máme nejra-
ději, a také ty, které si pejsek a kočička 
v příběhu do dortu skutečně dali. Tak 
nám nalepením na karton vznikl dort, 
kde bylo několik myší, kostí, čokoláda, 
mléko, talíř špaget, husí hlava nebo tře-
ba kornout se zmrzlinou.

Když jsme měli „upečeno“, vrhli jsme 
se na příběh „O pejskovi a kočičce, jak 
si myli podlahu“, který zná snad každý. 
A protože asi nejzajímavější částí pohád-
ky je okamžik, kdy se vzájemně vyperou 
a pověsí na šňůru, rozhodli jsme se jim 
připravit pěknou šňůru se spoustou slu-
šivého prádla. Na šňůře viseli i pejsek 
s kočičkou...

Jak se nám naše výtvory vydařily, mů-
žete posoudit na fotografiích nebo se 
přijít podívat do knihovny, kde je dort 
vystavený.

Po doplnění energie muffiny, které 
nám poslala jedna hodná maminka, 
jsme se mohli vydat lampiónovým průvo-
dem od úřadu ke knihovně. Na náš bez-
problémový průchod dohlíželi a hlavně 
o naši bezpečnost dbali strážníci měst-
ské policie a naši hasiči, kteří dokonce 
s blikajícím majáčkem uzavírali náš prů-
vod. Děkujeme.

V knihovně jsme paním knihovnicím 
předali dárky – vyrobený „dort“ a knížku 
z loňské Noci s Astrid, ve které si může 
každý návštěvník prohlédnout obrázky na 
motivy příběhů Astrid Lindgrenové, které 
namalovali loňští účastníci. Doufáme, že 
příští rok předáme do knihovny v pořadí 

již třetí knížku – tentokrát z letošní Noci 
s Čapkem.

V knihovně jsme pak pokračovali ve 
čtení nejrůznějších příběhů – od Pošťácké 
pohádky, přes Pudlenku a Dášenku, až po 
Apokryfy. Došlo i na velmi zajímavé úryvky 
dokreslující život Karla Čapka či na poezii.

Poté co před desátou hodinou odešly 
poslední děti, čtení a vyprávění pokračo-
valo a my jsme opouštěli knihovnu dlou-
ho po půlnoci... Možná unavení z celého 
pracovního týdne, ale určitě pohlazení na 
duši čapkovským humorem. I když Karel 
Čapek je jen jeden, už teď se těšíme na 
příští Noc s Andersenem...

Věra Štěpánková

labut_0208.indd   11labut_0208.indd   11 8.4.2008   2:53:538.4.2008   2:53:53



i n f o r m a c e  č .  2 / 2 0 0 812

zveme Vás

Horizont nabízí pobyt v denním stacionáři v pracovní dny od 7.30 do 16.30. 
Stacionář je určen např. pro seniory s omezenou pohyblivostí nebo pro osoby 
trpící demencí a vůbec pro všechny, kteří nemohou zůstávat delší dobu sami ve 
svém bytě. Součástí služeb je péče o hygienu, zajištění a podání stravy, různé 
aktivizační programy – společné čtení, besedy, promítání, ergoterapie, fyziote-
rapie, muzikoterapie, poslech reprodukované i živé hudby.  

Stacionář je možné využívat pravidelně i nepravidelně, např. když si ten, kdo 
o seniora pečuje, potřebuje něco zařídit, dojít k lékaři apod. Horizont může 
po dohodě zajistit i dopravu klienta z domova do stacionáře a zpět. Kontakt: 
220 921 242, 608 237 198.

Penzion Horizont plánuje na duben a květen školení první pomoci zážitkem. 
Školení se skládá z přednášek, instruktorských videí a simulací. Co sami prožije-
te, už nikdy nezapomenete. Ve dvou blocích po čtyřech hodinách si v simulacích 
vyzkoušíte roli zachránce i roli postiženého. Přednášející jsou zdravotní sestry, 
záchranář a instruktor plavání. 

Cena celého školení je 300 Kč. Informovat a přihlásit se můžete u koordiná-
torky školení Magdaleny Turchichové na tel čísle 733 120 434 nebo na e-mai-
lové adrese mt@omadeg.cz. Termíny školení budou stanoveny podle časových 
možností zájemců. 

Pro maminky s dětmi ze Sedlce, Such-
dola a okolí nabízíme pravidelné progra-
my rozdělené podle věku dítěte. Hrajeme 
s maňásky, zpíváme, cvičíme, tvoříme, ma-
lujeme dle schopností dětí a zájmu mami-
nek. Od dubna 2008 otevíráme dva nové 
dopolední kroužky pro maminky s mimin-
ky a batolaty. Vyzkoušejte si, která skupi-
na Vašemu dítěti nejvíce vyhovuje.
Pondělí od 9.00 a od 10.15 pro děti 
(2–4 roky) 
Úterý od 9.30 pro miminka (0–1 rok) 
Středa od 9.30 biblické příběhy formou 
divadla (1,5–4 roky) 
Pátek od 9.30 pro batolata (1–2 roky) 

Za vstup na dopolední kroužky zapla-
títe 30 Kč za maminku a dítě, můžete si 
zakoupit i permanentku za 300 Kč na 
12 vstupů.

Mateřský klub nabízí přátelskou atmo-
sféru, kde se mohou maminky setkávat, 
seznámit se, vyměňovat si nápady a na-
vzájem se naučit novým dovednostem. 

Děti si zase mohou vyzkoušet jednoduché 
výtvarné techniky, naučit se nové písnič-
ky a říkanky, najít nové kamarády a s ma-
minkou za zády si postupně zvyknout na 
kolektiv dětí, a připravit se tak na vstup 
do mateřské školky.

Program pro děti připravují samy ma-
minky, mateřský klub funguje na základě 
dobrovolnické práce. Připravujeme také 
vzdělávací akce pro rodiče, besedy s psy-
chologem, odborné přednášky i akce pro 
celou rodinu.

Začátkem dubna se uskuteční kurz ma-
sáží miminek lektorky Blanky Stablerové, 
která nás naučí nejen masáže miminek, 
ale také nás seznámí s použitím esenciál-
ních olejů a zasvětí do tajů aromaterapie. 

Ve středu 6. 4. a 23. 4. od 17 hodin se 
můžete zúčastnit výtvarné dílny. Zuzka 
Krumpholcová pro nás připravila malová-
ní na hedvábí. 

Pokud chcete obohatit šatník svých dě-
tí či naopak nabídnout k prodeji obleče-
ní, hračky či sportovní potřeby, navštivte 

Jarní dobročinný bazar, který se uskuteč-
ní 27.–28. 4. 2008 v mateřském klubu Ry-
bička. Příjem věcí do prodeje bude pobí-
hat v neděli dopoledne a prodej bude 
pokračovat až do pondělního odpoledne.

Bližší informace a přehled chystaných 
akcí najdete na našich webových strán-
kách: www.klubrybicka.blog.cz či na tel.: 
Vlaďka Jarešová 732 311 927 a Jitka Kaf-
ková 603 461 893. Adresa klubu Rybička: 
Roztocká 5/44, Praha 6 – Sedlec

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.
Mateřský klub Rybička

HORIZONT 
VÁS ZVE

(Na Vrchmezí 8/231, Praha 6 – Suchdol, 
tel.: 233 101 421, 220 921 242)

čtvrtek 17. 4. – 15.00 – Tance českých mis-
trů od Smetany po Ježka – koncert J. Škampové

pondělí 21. 4. – 15.00 – Povídání o Nové 
Anglii – přednáška M. Mojžíšové o návštěvě 
států východního pobřeží USA

čtvrtek 24. 4. – 15.00 – videokavárna: Paní 
Bovaryová – adaptace klasického románu z ro-
ku 1991, ověnčená různými filmovými cenami 
(137 min.!)

pondělí 28. 4. – 15.00 – videokavárna: od-
poledne s Chaplinem – Chaplin se vrací z flá-
mu, Chaplin falešným hrabětem, Chaplin ve 
filmovém ateliéru (1916, celkem 70 min)

Vstup volný (omezený jen kapacitou míst), 
možnost občerstvení. 

I na jaře pečuje 
Horizont o seniory 

Rybička v dubnu

V dobotu 31. května 2008 pořádá MS 
Hubertus dětský den na Holém vrchu. Již 
tradičně čeká na děti celé dopoledne plné 
soutěží, her a zábavy. Co jsme připravili le-
tos? Poznávací cestu za zvířátky, pro děti do 
12 let šestnáct soutěžních disciplín – střel-
bu ze vzduchovky, skok v pytlích atd. V rám-
ci doprovodného programu pak např. ukáz-
ku z výcviku loveckých psů a dravců. Děti, 

které přijdou včas a do soutěží se přihlá-
sí mezi 9.00 a 9.30 hod., mohou navíc zís-
kat hodnotné ceny. Občerstvení je zajištěno 
v místě konání a celý program pro děti je 
zdarma. Na závěr proběhne tradiční sou-
těž – honba za pokladem. Přejeme vám 
spoustu sluníčka, šťastnou ruku při soutě-
žích a spoustu legrace.

Lenka Laštovková

Myslivecký dětský den Pozor na zloděje – ve čtvrtek 
13. 3. večer mezi 21. a 22. hod. 
vlezl do přízemí rodinného domu 
v Suchdole zloděj. Ačkoli celá ro-
dina byla doma a svítila ve dvou 
místnostech, nenechavý lapka pře-
lezl plot, vešel do nezamčeného 
domu, z pracovny odcizil zapojený 
notebook a zmizel. Doporučujeme 
všem, aby dbali na svou bezpeč-
nost a zamykali vstupní dveře. S
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – SUCHDOL 
A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BETLÉM 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

JAK TO VIDÍ RÝVOVI
FOTOGRAFICKÁ EXPOZICE JE OTEVŘENA DO 30. 4. 2008

VÝSTAVA V ALŠOVĚ KABINETĚ JE PŘÍSTUPNÁ 
V PRACOVNÍCH HODINÁCH ÚŘADU MČ

PONDĚLÍ, STŘEDA 8.00–11.00, 12.15–17.30 
ÚTERÝ, ČTVRTEK 7.00–11.00, 12.15–15.30

 PÁTEK 7.00–11.00, 12.15–13.30

KOMUNITNÍ CENTRUM SUCHDOL PŘI ZŠ M.ALŠE
pro vás připravilo kulturní pořad

na kterém zazní alternativní a etnická hudba SKUPINY

a to v sobotu 12. dubna 2008 od 15,30 hodin v prostorách
tělocvičny ZŠ M.Alše.

Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí poslechnout bubny
všech světadílů a společně si zahrát či zazpívat.

Vhodné pro všechny věkové kategorie!
Vstupné děti 40,-Kč, dospělí 50,-Kč, rodinné vstupné 150,-Kč.

TĚŠÍME SE NA VÁS! VEZMĚTE SVÉ ZNÁMÉ A PŘIJĎTE
PROŽÍT PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE!

Skupina LÉTAJÍCÍ BUBEN (část skupiny Létající koberec) se
inspiruje původní hudbou přírodních národů z celého světa a vytváří
současný moderní mix stylů Etno-world-music-trance – dance –
breakbeat.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – SUCHDOL 
SDRUŽENÍ SUCHDOL SOBĚ

vás srdečně zvou v neděli 4. května 2008 od 18.00 
do velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha – Suchdol 

na zahájení výstavy

O STROMECH
 dvou suchdolských 
občanů – zesnulého 

ak. mal. Jaroslava Turka 
a ak. mal. Adriany Skálové

Suchdolští hasiči srdečně zvou na

HASIČSKÝ DĚTSKÝ DEN 
v neděli 1. června 2008 od 10 do 14 hodin 

na Suchdolském náměstí

ukázky práce a vybavení hasičů, 
stará vojenská technika, oblíbená pěna a další

Základní škola Mikoláše Alše, 
Suchdolská 360, Praha – Suchdol
nabízí k pronájmu své volné kapacity:

1. hřiště s umělým povrchem 
(dle provozního řádu)
po–pá: od 19 do 21 hodin 
so, ne a státní svátky: od 13 do 21 hod. 
Cena za pronájem: 200 Kč/hod. – bez 
využití umělého osvětlení, 350 Kč/hod. 
– s využitím umělého osvětlení

2. tělocvična
pondělí 18.30–20.00 hod.
cena za pronájem: 300 Kč/hod.

3. gymnastický sál
po a st 16.00–19.00 hod.
čtvrtek 17.00–21.00 hod., 
pátek 15.00–21.00 hod.
cena za pronájem: 200 Kč/hod.

Pronájmy je možné sjednat na tel. 
220 920 070, 774 992 133, případně 
e-mailem na: zs-m.alse@seznam.cz.

INFORMACE pro občany Prahy – Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha – Suchdol, IČ: 231 231, občasník, 4–6 vydání ročně. 
Redakční rada: Ing. P. Hořejš, Ing. J. Krulíková, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, Mgr. H. Vacková. Inzerci je možno podávat na 
adrese Úřad MČ Praha – Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha – Suchdol, e-mail: redakce@praha-suchdol.cz, www.praha-suchdol.cz, 
tel.: 220 921 218, fax: 220 920 144. Grafická úprava: Martin Šejnost. Redakce upravuje otištěné články pouze po stránce gramatické, ni-
koli stylistické. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce. MK ČR E 11135. 
Toto číslo vyšlo 9. 4. 2008. Náklad: 3200 výtisků
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Tian z grilovaného lilku a cu-
kety plněný kozím sýrem Saint 
Loup

Tian je tradiční zapékací nádoba či 
miska, původně z pálené hlíny. Ob-
vykle se zapékají vrstvy zeleniny, pří-
padně sýra. Charakteristická nádoba 
dala vznik pojmenování celé skupině 
zapékaných, vrstvených pokrmů, kte-
ré se dnes už připravují v nejrůzněj-
ších formách.

Připravíme si malou cuketu a malý 
lilek (bude stačit na 4 porce/4 misky). 
Cuketu a lilek omyjeme, osušíme a na-
krájíme na co nejtenčí plátky (v restau-

racích je k tomu využíván nářezový stroj). 
Plátky zeleniny osolíme a opepříme.

V pánvi rozehřejeme olivový olej a ze-
leninu na něm z obou stran osmahne-
me (orestujeme). Vyjmeme a necháme vy-
chladnout.

Čerstvý kozí sýr (200–220 g) nastrouhá-
me do misky, přidáme olivový olej, vyšleha-
nou smetanu (1 kelímek), vychladlé rozpuš-
těné máslo (4 lžíce). Ochutíme solí, bílým 
pepřem, nasekanými bylinkami: pažitka, 
petrželka – kudrnka, petrželka – persilka 
(hladkolistá), bazalka, kerblík, co kdo má 
rád a utřeme v jednolitou hmotu.

Vhodnou zapékací nádobu vytřeme oli-
vovým olejem a střídavě vyložíme plátky 

cukety a lilku. Navršíme sýrovou hmotu 
a přetáhneme plátky zeleniny. Necháme 
vychladnout a pak uložíme do lednice ztuh-
nout. Doplníme řezem z hlavičky česneku: 
česnek rozřízneme – celou paličku česne-
ku, přes všechny stroužky – potřeme oli-
vovým olejem, osolíme mořskou solí a na 
pánvičce opečeme (řez). Vložíme dozlato-
va upéci do trouby předehřáté na 200 °C  
na 7–8 minut.

www.prakul.cz

PRODEJNÍ SKLAD
ELEKTRO

Suchdol, Kamýcká 15 (u benzinové pumpy)

Vás zve k jarnímu nákupu 
pro Váš byt, zahradu a dům

 Nabízíme:

• elektroinstalační materiál, nářadí pro opravy Vašeho domu
• svítidla pro byt a zahradu, možno katalogový prodej 
• světelné zdroje (žárovky, zářivky, baterie, svítilny)
•  domácí spotřebiče, boilery, topidla ETA, 

ELEKTROLUX, AEG
• topná tělesa z přírodního kamene.
• prodlužovací přívody pro sekačky, nářadí, přepěťové ochrany
•  katalogy v širokém sortimentu k nahlédnutí, 

katalogový prodej, spotřebičů

Otevírací doba   po-pá  8.00–18.00
                                     so  8.00–12.00

tel.: 220 922 520, 233 920 333
Řemeslníci, firmy, informujte se na poskytované slevy 

či možnost prodeje za velkoobchodní ceny!
---------------------------------------------------------------------------

Dárek občanům, po předložení tohoto inzerátu Vám bude 
poskytnuta sleva 5 % na veškeré zboží. Platí do 30. 6. 2008, 
poskytnuté slevy nelze sčítat a netýkají se katalogových akcí.

Zahradnictví

LandART atelier, s. r. o. – kompletní realizace zahrad

prodejní centrum Suchdol nabízí:

otevřeno:  po–pá   10–18 hod.
so–ne     9–13 hod.

roh ulic Kamýcká a Ke Střelnici, 
zastávka autobusů 107 a 147 „V Sedlci“

landart@seznam.cz • www.landart.cz • 777 945 744

Česká stavomontážní, s. r. o., 
přijme 

ADMINISTRATIVNÍ 
PRACOVNICI 

na pracoviště Kamýcká 234, Praha – Sedlec. 
Znalost MS OFFICE (Excel, Word). 

Nástup možný ihned. 

Telefon: 233 323 751, 233 320 586
E-mail: cestm@cestm.com

ZŠ Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha – Suchdol, hledá 

správce hřiště
Pracovně právní vztah: Dohoda o pracovní činnosti dle § 76 
ZP, pracovní doba: po–pá (so–ne) 17.00–21.00 hod. 

Charakteristika pracovní činnosti: správa školních hřišť, 
dohled nad dodržováním provozního řádu, drobné opravy 
a údržba, úklid vymezených částí v areálu školy, úklid ko-
lem školy, zamykání hřiště, spolupráce se školníkem základ-
ní školy.
Nástup dle dohody.

Podrobnější informace získáte na tel.: 220 920 070, 
774 992 133 (základní škola), e-mail: zs-m.alse@seznam.cz
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tisk banerů

powerprint, Brandejsovo nám. 1219, 165 00 Praha 6 - Suchdol 
tel. 220 920 621, e-mail: obchod@powerprint.cz, www.powerprint.cz

vysoká životnost v exterieru, tvarový ořez + laminace

samolepky na auta

samolepky na výlohy

reklamní plachty
polep zadních skel

... zna ka kvalitní stavby.

PRODAVAČE/PRODAVAČKU 
DO PRODEJNY 

ELEKTROMATERIÁLU

zkušenosti, zájem o obor elektro, schopnost 
samostatné práce, nekuřák. Plat dle výkonnosti, 

pracoviště zde v Suchdole.

STŘEDOŠKOLAČKU 
PRO PŘÍPRAVU FAKTUR

Zatím na zkrácený úvazek, střední škola, velmi dobrá 
znalost práce na PC – Word, Excel  podmínkou. 

Pracoviště zde v Suchdole.

OBCHODNĚ - TECHNICKÉ 
ZÁSTUPCE 

velmi dobré vystupování, řidičský průkaz, 
časová nezávislost, práce na ŽL

Bližší informace Vám poskytneme na tel: 605 211 122 
a e-mailech info@elmetgroup.cz, prace@elmetgroup.cz

ŠIROKÝ SORTIMENT
PNEUMATIK

NEJLEPŠÍ CENY NA TRHU

✓ Lité a plechové disky
✓ Doprava zdarma
✓ Přezutí možné

Suchdolská 169/13
Praha 6 – Suchdol
tel./fax: +420 220 921 305
mobil: +420 603 573 395
e-mail: info@pneupalas.cz

p e v n é  p ř i p o j e n í  k  v o z o v c e

HLEDÁME

ROLETY
ŽALUZIE
GARÁŽOVÁ VRATA
SÍTĚ PROTI HMYZU, MARKÝZY, ISO ŽALUZIE

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Změřte si rozměr skel, zavolejte, nebo zašlete rozměry e-mailem, 
my vypočítáme cenu a kalkulaci obdržíte tentýž den.

Po předložení
tohoto kuponu 

z 
montáže.SLEVA 55 %

v ý r o b a  a  p r o d e j  a  m o n t á ž  a  o p r a v y
z á r u k a  3 6  m ě s í c ů  a  p o z á r u č n í  s e r v i s

777 208 491
info@har.cz

y yp ý

Po předložení
tohoto kuponu 

z 
montáže.SLEVA 55 %
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M. Buldra autodílna
Opravy všech typů aut Evropa, Japon., US.
Motory, skříně, spojky, brzdy, elektrika aj.
Odblokování intervalů Audi, VW, Škoda.

Připravím a provedu STK a emise.
Zajistím klempířské opr. a opravy laku.

Provedu výměny olejů a nemrzn. kapalin.

Pracovní doba dle dohody, i v SO a NE.

Havraní 45, P-6 Suchdol
tel.: 220 921 484, 605 260 524

Prodejna přírodních révových 
sudových a lahvových vín z jižní Moravy

„U soudku“
najdete nás cca 150 m proti ZŠ M.Alše

v ulici Novosuchdolská 124/19

Prodejní doba: út–pá 15.00 – 21.00 hod.
 so 17.00 – 21.00 hod.

� 220 921 896

Realitní kancelář HARMONIS 
nabízí služby zaměřené na oblast

Prahy 6 – Suchdola a okolí

Prodej * Koupě * Pronájem
domy – pozemky – byty – chaty
Kancelář: Gagarinova 246, Praha 6 – Suchdol

 Ing. M. Hlava: 602 306 781, hlava@harmonis.cz
 P. Hanuš: 724 986 490, hanus@harmonis.cz

Sokol – Jan Sokol
H+P+J

provede kvalitně rekonstrukce
voda, plyn, kanalizace

tel./zázn.: 224 316 239
mobil: 606 855 446, 723 951 848

PRODEJNA ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB
ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ 

PRAHA 10,  Moskevská 4
tel.: 222 214 415 

PO – ČT 9 – 18,   PÁ 9 – 17
Nabízí: 
  1. Zdravotní obuv – dětskou, dámskou, pánskou
  2. Obuv pro diabetiky 
  3. Individuální ortopedické vložky – ORTOPEDICA
  4. Punčochové zboží – ponožky, punčocháče,...
  5. Ortopediské pomůcky – bandáže, ortézy,...
  6. Rehabilitační a kompenzační pomůcky
  7. Inkontinenční pomůcky – Tena, Hartman, ...
  8. Diagnostické přístroje – tlakoměry, váhy, ...
  9. Program pro matky a děti – potřeby pro kojení, 
10. Masážní a relaxační pomůcky – cvičební míče, gumy,...

Služby: 
• výdej prostředků zdravotní techniky
• platba platebními kartami 
•  platba poukázkami firem: 

SODEXHO PASS – vital pass, flexi pass, dárkový pass
ACCOR SERVICES – ticket multi, ticket dárkový, medica
Možnost objednání zboží a dovážku zboží domů!!!!!!!!!!!!!!

Jak se  k nám dostanete?  
Tram č. 4, 22, 23
zastávka Ruská
roh ulic Francouzská, Moskevská, Ruská
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Viz mapka zobrazená v regionu

tel./fax: 220922438, 220920038, mobil: 605 297 028, 602 393 535
Praha 6 - Suchdol, Kamýcká ul., e-mail: info@stavebninyprosek.cz

PRODEJNÍ DOBA: PO - PÁ  8 - 16, SO  8 - 12

jediný přímý odběratel značky RAKO v okolí 12 km

www.stavebninyprosek.cz

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR OBKLADŮ A DLAŽEB V REGIONU

ZAHÁJEN PRODEJ NOVÉ
KOLEKCE OBKLADŮ 

A DLAŽEB 2008
VŠE NA NAŠÍ VZORKOVNĚ

Exkluzivní prodejce značek 

inzerce
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www.rcb.cz

Spolehlivá realitní kancelář
a právní servis

POSUDKY, ODHADY, 
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ 

SMLOUVY O PŘEVODU, VKLAD DO KN,
KRÁTKÉ TERMÍNY, PŘÍZNIVÉ CENY 

Ing. Tomáš Moláček 
SOUDNÍ ZNALEC 

Praha 6 – Suchdol, Kamýcká 685/87 
Tel.: 220 920 525, 603 746 795 

   ZÁME�NICTVÍ-KREJZA
            -KOVOVÝROBA-
                -m�íží a katr�           -vrat a plot� 
                -schod� a zábradlí   -ocelových dve�í 
                -portál� a výklad�   -nájezdových ramp 
                -markýz                   -kovového nábytku 
                -zast�ešování prostor� a mnoho dalšího… 

 -smluvní ceny-levná kvalitní práce samoz�ejmostí- 
  KONTAKT:  Adresa:  Kamýcká 870/135, P-6 Suchdol 
                        Tel./fax.:  220 921 679  Mob.: 732 444 285 
                           e-mail:  zamecnictvi@centrum.cz
                           www.sweb.cz/zamecnictvi-krejza
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ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ
S PŘÁTELSKÝM ÚSMĚVEM

S PŘÁTELSKÝM ÚSMĚVEM VÁM OHLÍDÁME 

VAŠE DANĚ A ÚČETNICTVÍ, VČETNĚ MZDOVÉ AGENDY

Kontakt: Daniela Frková, T-Mobile: 731 418 625, Vodafone: 775 766 122
E.mail: daniela.frkova@seznam.cz

1. ZPRACOVÁNÍ DANÍ VČETNĚ PŘIZNÁNÍ

 - daň z příjmu

 - DPH (měsíčně, čtvrtletně)

 - daň silniční

 - daň z nemovitosti

2. VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

3. VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

4. VEDENÍ PERSONALISTIKY A MZDOVÉ AGENDY

5. REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ

BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI

BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI-
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI

BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI-
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI

BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI-
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI

HARMONIE BAMBINI

KOJENECKÝ A DĚTSKÝ TEXTIL

TĚHOTENSKÁ MÓDA

KOJENECKÉ POTŘEBY

SORTIMENT HRAČEK
V NOVĚ OTEVŘENÉ ČÁSTI PRODEJNY

ROZŠÍŘEN O ZNAČKY:
DINO, Walt Disney plyš, Ravensburger, Geomag,

DoDo, Bino, ŽAKO, LENA, TOLO a další …

OD ÚNORA NOVÁ SLUŽBA
ZÁKAZNÍKŮM:

sběrna pro Čistírnu oděvů a kůží ROYAL CLEAN

Internacionální 1231, 165 00 Praha 6 – Suchdol
Telefon: 605 290 758, 605 290 761 PO–PÁ: 9.00–17.00 hodin

www.mimishop.cz/harmoniebambini

Věrnostní program pro naše zákazníky
stále pokračuje, rádi vás obsloužíme.

Zdeňka Čížková

LIKVIDACE ODPADU A DOVOZ 
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

likvidace pomocí kontejneru Avia 2 m2 – 14 m2 
– ekologická likvidace na řízené skládce

dovoz písku a stavebních materiálů – množstevní slevy

– stavební suť a výkopová zemina 2 m2 od 880,- Kč
– suť znečištěná z rekonstrukcí od  1200,- Kč
– zbytky rostlin, stromů, dřevo od 800,- Kč
– domovní odpad a jemu podobný od 1600,- Kč

cena nezahrnuje nakládku odpadů a vztahuje se pouze pro oblast Suchdola a Sedlce

PaKK – likvidace odpadů. V Údolí 40/11, Praha 6 – Suchdol, 165 00
tel.: 777 12 12 21, e-mail: pakk@seznam.cz

Dana Šimková

• zakázkové 
krejčovství
pánské a dámské
z kůže a látek

• opravy oděvů
a galanterie

• barvení kůže
• čistírna

Suchdolské nám. 734
Praha 6 – Suchdol
165 00

Ve dvoře za poštou
1. patro

tel.:  220 920 571
602 294 200

Otevírací doba
Po–St 9–17 hod.
Čtvrtek 9–18 hod.
Pátek 9–14 hod.

 

✓ Ofsetový tisk černobílý i barevný
✓ Výroba a sazba časopisů, knih,

katalogů, tiskopisů, tisk map

Suchdolská 169/13, Praha 6 – Suchdol
tel./fax: +420 220 921 305
mobil:   +420 603 573 395

e-mail: vitos@login.cz
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24 hodin denně
 365 dnů v roce 

se staráme o ochranu 
Vašeho majetku

Provozujeme Pult Centralizované Ochrany 
pro Prahu 6 a okolí 

Ve spojení s kvalitním zabezpečovacím systémem 
se jedná o nejefektivnější způsob zabezpečení 

Dojezdový čas zásahových vozidel do 15 minut.

Dálkové střežení 6 měsíců

ZDARMA
(pro objekty zabezpečené naší firmou)

ALARM Comp
Velvarská 33, Praha 6

tel.: 233 325 575, 602 303 088
www.alarmcomp.cz

montáž bezpečnostních systémů

 � DOMY � BYTY � KANCELÁŘE � SKLADY

požární hlásiče – kamerové systémy

KUPON NA SLEVU 700 Kč

labut_0208.indd   20labut_0208.indd   20 8.4.2008   2:53:568.4.2008   2:53:56



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /CSY ()
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006b002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed002000760079017e006100640075006a00ed00200076006c006f017e0065006e00ed0020007000ed00730065006d002e000dfeff005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006b002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed002000760079017e006100640075006a00ed00200076006c006f017e0065006e00ed0020007000ed00730065006d002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


