
motto 

„Co nikdo neví, 
jako by se nedělo.“ 

Lucius Apuleius Platonicus 
(125–180)

řečník a platónský filosof

INFORMACE

V minulém čísle tohoto zpravodaje jsme 
Vás informovali o důsledcích rozšíření le-
tiště v Ruzyni o paralelní dráhu. Jde hlavně 
o to, že převážná část naší městské části 
by měla být zasažena násobně větší hlu-
kovou zátěží.

Mělo by být vyhlášeno ochranné hluko-
vé pásmo, jež by mělo zahrnovat území, 
kde budou překračovány hygienické hluko-
vé limity. 

Díky leteckému provozu na nové dráze by 
došlo k rapidnímu zhoršení našeho životní-
ho prostředí. V Suchdole převládá rezidenč-
ní zástavba, tj. rodinné domy obklopené za-
hradami, které v létě hojně využíváme. To už 
s letadly nad hlavou nebude téměř možné. 
Velmi pravděpodobně by také došlo k po-
klesu cen našich nemovitostí a došlo by zde 
také k výraznému omezení možností naklá-
dání s našimi nemovitostmi.

Ve studii Techson je uveden návrh opat-
ření, které by byly v hlukovém pásmu vyža-
dovány:
„Na území ochranného hlukového 
pásma letiště PRAHA RUZYNĚ (OHP LPR) 
by platila níže uvedená opatření:
a) výstavba větších sídelních celků na ce-

lém území OHP LKPR bude zcela vylou-
čena

b) výstavba a rozsáhlá rekonstrukce by-
tových a rodinných domů, staveb pro 
školní a předškolní výchovu a pro zdra-
votní a sociální účely, jakož i funkčně ob-
dobných staveb, bude podmíněna sou-

hlasem provozovatele letiště (LP, s. p.) 
a místně příslušného orgánu ochrany ve-
řejného zdraví; tolerantnější přístup lze 
uplatnit v blízkosti hranice OHP LKPR 

c) souhlasné stanovisko k výstavbě bude 
poskytováno po ověření, že překroče-
ní hygienického limitu hluku z letecké-
ho provozu v dané lokalitě je málo vý-
znamné (do 5 dB), nebude se zvyšovat 
v důsledku očekávaných změn v letec-
kém provozu. Stavebník se dále zaváže, 
že provede potřebná opatření pro dodr-
žení hygienického limitu hluku v chráně-
ném vnitřním prostoru stavby. Benevo-
lentní přístup se nedoporučuje v okolí 
RWY a trajektorií pro přílety a odlety le-
tadel (v blízkosti prodloužené osy obou 
RWY), kde se mohou projevovat pro-
měnné vlivy šíření hluku, hluk ze stacio-
nárních zdrojů na letišti apod. 

d) stavby, které nejsou uvedeny v bodu b), 
a na které se nevztahuje hygienický limit 
hluku, je možno realizovat bez souhlasu 
provozovatele letiště (LP, s. p.); vzhledem 
k povinnosti plnění cílů stanovených ná-
rodní i evropskou legislativou žádá pro-
vozovatele letiště o poskytování infor-
mací o stavbách nespadajících do bodu 
b). Jedná se např. o komunikace, parko-
viště, obchodní, skladové a výrobní pro-
story, sportoviště pro motorové a kolek-
tivní sporty a funkčně obdobné stavby. 
(odst. d) letiště změnilo 29. 11.)

Dokončení na str. 3

Vánoce – letos 
ještě „bez letadel“

INFORMACE
 P R O  O B Č A N Y  P R A H Y  –  S U C H D O L A  A  S E D L C E   w w w . p r a h a - s u c h d o l . c z   Z D A R M A   

stojí za přečtení 

Měření rychlosti
na Kamýcké str. 4

Daně po 1. lednu 2008 
 str. 5

6 
2 0 0 7

stojí za zapsání 

středa 12. 12. – 17.45 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
– ZŠ Mikoláše Alše

čtvrtek 13. 12. – 14.00
CANISTERAPIE – Horizont

pondělí 17. 12. – 16.30
POVÍDÁNÍ O ČEČENSKU 
– Horizont

středa 19. 12. – 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT 
– ZŠ Mikoláše Alše

pondělí 24. 12. – 22.00 
SETKÁNÍ S KOLEDAMI 
– Suchdolské náměstí

neděle 6. 1. – 13.00 
SUCHDOL S PROCHÁZKOU 
– Suchdolské náměstí

sobota 19. 1. – 20.00 

117. HASIČSKÝ PLES 
– ČZU, klub „C“

labut_0607.indd   1labut_0607.indd   1 5.12.2007   23:18:105.12.2007   23:18:10



i n f o r m a c e  č .  6 / 2 0 0 72

z radnice

Zastupitelstvo MČ Praha – Suchdol na
svém 6. zasedání dne 1. 11. 2007 pro-
jednalo kromě jiného následující body:

 schválilo měsíční čerpání rozpočtu v ro-
ce 2008 ve výši 1/12 rozpočtu schválené-
ho pro rok 2007 (rozpočtové provizorium)

 schválilo provedení kontroly efektiv-
nosti využívání finančních prostředků 
příspěvkových organizací zřízených 
MČ finančním a kontrolním výborem 
a předložení výsledné zprávy Zastupi-
telstvu MČ

 schválilo podmínky pro uvolnění pro-
stor Domem dětí a mládeže v objektu 
MŠ Gagarinova – bývalý stacionář, které 
jsou předmětem rekonstrukce, na jejímž 
základě vznikne IV. oddělení MŠ

Rada MČ Praha – Suchdol projedna-
la na svých zasedáních od 15. 10. do 
15. 11. 2007 mimo jiné následující body:

 schválila plošné navýšení nájmů z ne-
bytových prostor, které jsou ve správě 
MČ Praha – Suchdol, o míru inflace za rok 
2006 ve výši 2,5 % (dle informace statistic-
kého úřadu). Rada uložila Ing. Dostálové 
sdělit nájemcům informaci následujícím 
způsobem: v případě, že nájemní smlouva 
obsahuje ujednání o navýšení nájemného 
dle inflace dopisem; v případě, že nájemní 
smlouva toto ujednání neobsahuje, dodat-
kem, který bude obsahovat zároveň ujed-
nání o zvyšování nájemného v závislosti 
na míře inflace. Navýšení nájemného je 
platné od roku 2008 a zpětně za rok 2007. 
Rada uložila starostovi projednat podmín-
ky nájemních smluv na pronájem nebyto-
vých prostor se všemi nájemci

 pověřila starostu, aby na základě pod-
nětu občanů napsal žádost na městskou 
policii o zvýšený dohled v odpoledních 
a večerních hodinách na dětském hřišti 
v ulici Stehlíkova (v blízkosti detašovaného 
pracoviště DDM) a u základní školy 

 stanovila termíny pro konzultaci s vede-
ním škol zřizovaných Městskou částí v rám-
ci jednání Rady na první pondělí v měsíci. 
Rada uložila starostovi informovat ředitele 
škol o termínech

 vyjádřila souhlas s provedením společ-
ných kontrolních akcí kontrolního a finanč-
ního výboru ve zřizovaných příspěvkových 
organizacích, a doporučila Zastupitelstvu 
pověřit výbory provedením kontroly efek-
tivnosti využívání finančních prostředků 
příspěvkovými organizacemi

 schválila následující podnět MČ Praha 
- Suchdol týkající se ploch, které se nachá-
zí za hranicí stávající zástavby západním 
a severozápadním směrem k hranicím 
hlavního města Prahy. Ve stávajícím územ-
ním plánu jsou tyto plochy vedeny jako OP 

– orná plocha. Vzhledem k atraktivitě těch-
to pozemků, předpokládáme, že v dalším 
období bude jejich využití jiné, než je stá-
vající. Městská část předkládá návrh na 
budoucí funkční využití území v kombinaci 
následujících funkcí: OB – čistě obytné, OV 
– všeobecně obytné, VV – veřejné vybavení 
(mateřské, základní a střední školy, zdra-
votnictví a sociální péče), SP – sport, SOx 
– oddech, ZMK – zeleň, městská krajina, 
IZ – izolační zeleň. Městská část nepředpo-
kládá využití tohoto území funkcemi typu 
VS – výroby, skladování a distribuce a VN 
– nerušící výroby a služeb. V dalších zámě-
rech je uvažováno se zanecháním územní 
rezervy pro možné budoucí pokračování 
kolejové trasy za stávající hranice Prahy. 
Rada uložila starostovi zaslat podnět na 
MHMP 

 uložila starostovi pozvat majitele po-
zemku 1587, k. ú. Suchdol, k projednání 
nepořádku na pozemku; Rada uložila pí 
Gebrtové provést místní šetření na pozem-
ku parc. č. 2282/2, k. ú. Suchdol a zajistit 
fotodokumentaci nepořádku na uvedeném 
pozemku

 vzala na vědomí poděkování obyvatelek 
Horizontu za opravu nároží ulic Internaci-
onální, Suchdolská a zřízení přechodu pro 
chodce

 vzala na vědomí žádost firmy PLUS-
-DISCOUNT, s. r. o. o změnu územní-
ho plánu na pozemcích parc. č. 9/1 
a 2216/1, k. ú. Suchdol 

 na základě provedeného výběrového 
řízení schválila od 12. 11. 2007 na dobu 
neurčitou jmenování pana Ing. Milana 
Novotného do funkce „vedoucího Odboru 
realizace staveb, dopravy a životního pro-
středí Úřadu MČ Praha – Suchdol“ 

 vzala na vědomí sdělení náměstka 
primátora hl. m. Prahy Ing. Pavla Klegy 
k žádosti o posílení finančních prostředků 
pro stavbu č. 31106-TV Suchdol v rámci 

rozpočtu kapitálových výdajů města na vý-
stavbu technické vybavenosti

 vzala na vědomí žádost o zvážení mož-
nosti privatizace domu v ulici Stehlíkova 
č. 928, 929 a 930 nájemníkům tohoto 
domu, a požádala finanční výbor, aby se 
k žádosti vyjádřil

 vyjádřila nesouhlas s bezúplatným 
převodem vyznačených pozemků o cel-
kové uvedené výměře výměře 440 m2 ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, jejichž správa je 
svěřena MČ Praha – Suchdol, Bytovému 
družstvu Praha 6 – Suchdol. Rada nabíd-
la možnost odkupu nebo nájmu pozemků 
za cenu uvedenou v cenové mapě. Rada 
vyzvala majitele garáží na pozemcích 
parc. č. 2299/17–29, k. ú. Suchdol k jed-
nání o pronájmu pozemku pod garáží za 
cenu obvyklou v MČ nebo o koupi pozem-
ků od MČ. Rada uložila starostovi sdělit 
stanovisko Rady písemně

 starosta informoval Radu o jednáních 
s nájemci o úpravách nájemních smluv

 poděkovala panu Miroslavu Sedláčkovi 
za úspěšné zastupování ve funkci vedou-
cího Odboru realizace staveb, dopravy 
a životního prostředí po dobu, kdy místo 
vedoucího nebylo obsazeno

 navrhla pro rozpočet roku 2008 násle-
dující priority: 600 tis. Kč oprava komuni-
kací, 100 tis. Kč údržba zeleně, 300 tis. Kč 
na hrazení úsporných energetických opat-
ření v ZŠ M. Alše. Rada vzala na vědomí 
návrh vyrovnaného rozpočtu po stanove-
ní priorit a žádá finanční výbor o projed-
nání návrhu rozpočtu. Rada doporučila 
Zastupitelstvu projednat rozpočet v navr-
hovaném znění

 vzala na vědomí vyjádření Hygienické 
stanice hl. m. Prahy k hluku z provozovny 
sběrných surovin na ul. Suchdolská a ulo-
žila starostovi pozvat p. Kačírka na jed-
nání Rady k projednání úpravy nájemní 
smlouvy

z jednání rady

z jednání zastupitelstva

Vzhledem k tomu, že na nejbližší měsíce není plánováno přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad, 
dovolujeme si připomenout možnost odevzdání odpadů ve Sběrném dvoře hl. města Prahy, Proboštská 1, 
Praha 6 – Dejvice, tel: 284 098 906; po – pá 8.30 – 17.00 hod., so 8.30 – 15.00 hod.
Ve sběrných dvorech mohou občané odevzdávat zdarma následující druhy odpadů: 
• Objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti...) • Elektrošrot (pračky, televize rádia, sporáky, videa...) 
• Kovový odpad a dřevěný odpad • Odpad z údržby zeleně • Suť z bytových úprav (do množství 1m3 zdarma) 
• Papír, sklo, plasty • Nebezpečné složky komunálního odpadu, včetně starých chladících zařízení •Pneu-
matiky za úhradu
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z radnice

Dokončení ze str. 3
Proč se má tato stavba uskutečnit? Má 

se tím prý odlehčit dráze přes Řepy a Ru-
zyni. Ovšem dosadíme-li do grafů rozlo-
žení provozu letiště na jednotlivé dráhy 
a plánované počty přistání, provoz na té-
to dráze přes sídliště zůstane téměř stej-
ný jako nyní. Nová dráha se má postavit 
nikoli kvůli snížení ekologické zátěže, ale 
kvůli zvětšení kapacity letiště.

Je to prý důležité pro celou republi-
ku, pro Prahu, je to zřejmě byznys. Letiš-
tě má být do roka privatizováno, to je ta-
ké byznys. 

Budou však nám, jednotlivým obyva-
telům postižených městských častí, hote-
liéři z Malé Strany platit 1 Kč za každé-
ho turistu přivezeného letadlem? Budou 
nám snad spediční firmy, jako je DHL či 
UPS, platit 1 Kč za každý kilogram pře-
praveného zboží? Jsme schopni zákonný-
mi prostředky výstavbě dráhy zabránit? 
Jaké výhody nám rozšíření letiště přine-
se? Zdá se, že jedna „výhoda“ by tu byla, 
ve všech obytných místnostech budeme 
mít možná v roce 2013 nová okna.

Při poslední návštěvě u ředitele Letiště 
Praha, s. p., pana Dvořáka mi bylo nabíd-
nuto uzavření dohody s letištěm, ve které 
by se letiště zavázalo platit městské čás-
ti „škodné“, když nebudeme aktivně vystu-
povat proti rozšíření letiště. Kolik by letiš-
tě přispívalo, to záleží na dohodě. Bylo by 
to 856 tisíc za rok, které nám ovšem letiš-
tě letos odmítlo darovat, 5 milionů, 20 mi-
lionů či snad 100 milionů za rok? 

Ve čtvrtek 29. 11. proběhla zajímavá 
diskuse s představiteli letiště, dozvěděli 
jsme se mnoho důležitých detailů. Naše 

hosty překvapilo, že diskutující spoluob-
čané nesouhlasí s rozšířením letiště, že 
většinou nechtějí, aby Suchdol byl zařa-
zen do hlukového pásma. Představitelé 
letiště nás opakovaně ujišťovali, jak bu-
dou v budoucnu vše řídit, jak vše bude 
nádherné, že velmi pravděpodobně ne-
bude zátěž dosahovat nyní maximálně 
uváděných hodnot, že nový majitel bude 
respektovat nynější ředitelem podepsané 
sliby atp. Odmítli náš model, připravovat 
projekt obráceně. Nejprve se dohodnout 
s okolními obcemi o velikosti hlukové zá-
těže na jejich územích, tj. vymezit hluko-

vá pásma a z toho pak vypočítat maxi-
mální počet letadel, která smějí za den 
přistát či startovat. Čeká nás velmi ne-
snadné rozhodování.

Začal advent, letadla přivážejí nejen 
čínské ozdoby a hračky. Přeji Vám po-
kojné prožití vánočních svátků, mnoho 
úspěchů a splněných očekávání v celém 
novém roce a chtěl bych 
Vám všem také poděkovat 
za Vaše připomínky, pod-
něty či náměty.

Petr Hejl, 
starosta

Vánoce – letos ještě „bez letadel“

V předminulém čísle tohoto zpravoda-
je jsme Vás informovali, že dozorčí rada 
Letiště Praha, s. p. naší městské části jako 
jediné neschválila částku 865.000 Kč, jež 
měla být v souladu s navrženými projek-
ty použita na částečnou úhradu nákladů 
spojených s opravami komunikací či opra-
vami havarijních stavů kanalizací. Uvede-
né projekty plně odpovídaly letištěm vyme-
zeným okruhům: ochrana vod – výstavba,
rekonstrukce a oprava kanalizačních sys-
témů; ochrana ovzduší – výstavba, rekon-
strukce a oprava chodníků či obecních 
komunikací.

Letos poprvé byl vyhlášen nový pro-
gram – „Dobré sousedství“, jehož celková 
výše je 8 milionů korun. Vzhledem k mi-

nimu prostředků, které má naše městská 
část k dispozici, se snažíme právě tako-
výchto příležitostí využívat.

V požadovaném termínu bylo such-
dolskými subjekty podáno celkem de-
vět žádostí. Městská část předložila 
projekty: Úprava a rozšíření místní 
veřejné knihovny (852.000 Kč), Zvýše-
ní bezpečnosti na hlavních komunika-
cích na území MČ (109.000 Kč), Ska-
tepark – Suchdolská (1.740.000 Kč), 
Rekonstrukce výtahu v nové budově ZŠ 
M. Alše (787.000 Kč) a Nástavba soci-
álního zřízení ve 2. patře staré budovy 
ZŠ (2.121.000 Kč). 

Organizace zřízené městskou částí 
pak předložily: Projekt zasíťování budov 

ZŠ M. Alše (341.451 Kč), Projekt rekon-
strukce školního hřiště v MŠ Gagari-
nova – II. fáze (603.906 Kč) a Projekt 
bezpečného prostředí na školní zahra-
dě MŠ K Roztokům (274.789 Kč). TJ Sla-
voj Suchdol zažádal o 2.515.000 Kč na 
Projekční práce k výstavbě fotbalového 
stadionu.

Z výše uvedených údajů vyplývá, že 
naše městská část předložila žádosti 
za více než 9,3 milionu korun. Uvidíme, 
jak tentokrát dozorčí rada 
o prostředcích pro Suchdol 
rozhodne.

Věra Štěpánková, 
zástupkyně starosty

Bude mít Suchdol s ruzyňským 
letištěm „Dobré sousedství“?

Diskuse s představiteli letiště ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha – Suchdol
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z radnice

Jak jste si mohli všimnout, byl na Ka-
mýcké těsně před křižovatkou se Such-
dolskou namontován od 6. do 13. listo-
padu t. r.radar, který nám zapůjčil Odbor 
dopravy Úřadu městské části Praha 6. 
Radar měřil rychlost aut přijíždějících od 
Prahy v úseku, kde bychom měli projíždět 
maximálně třicítkou. Jak je znázorněno 
na přilehlém grafu, přes 60 % aut jelo 
rychleji. Radar zaznamenal ve čtvrtek 
8. listopadu někdy po páté hodině ran-
ní rekordní rychlost 122 km/hod., nad 
100 km/hod. projelo dalších 10 řidičů, 
většina okolo půlnoci.

Za týden měření projelo ve směru od 
Prahy přes 41 tisíc aut. Ve středu, ve čtvrtek 
a v pátek vyjíždělo z Prahy přes 6600 aut, 
v neděli jen 3400.

Před časem jsme opakovaně žádali 
městskou i státní policii o měření rychlos-

ti na Kamýcké, právě v kritických místech 
přechodů. 

Z obou míst nám odpověděli ve stejném 
duchu: na místech údajného překračování 

rychlosti bylo zaznamenáno jen občasné 
překročení maximální rychlosti. Měření 
nainstalovaným radarem však prokázalo, 
že předepsanou rychlost nedodržují dvě 
třetiny projíždějících řidičů. Mnozí řidiči si 
tuto skutečnost bohužel mohou vyložit po 
svém: policie nemá zájem na dodržování 
předpisů. Pro rodiče dětí přecházejících 
tuto komunikaci je tato zpráva alarmující: 
nenechávejte děti přecházet samotné!

Měření s radarem se chystáme opako-
vat. Zobrazovaná rychlost 
upozorní řidiče, že jedou 
rychle a ti slušnější přece 
jenom zpomalí.

Petr Hejl,
starosta

Měření rychlosti na Kamýcké

Vítání 
občánků

Městská část Praha – Suchdol by rá-
da navázala na tradici vítání občánků 
a na jaře příštího roku plánuje přivítat 
děti narozené v roce 2007. Vzhledem 
k tomu, že nemáme k dispozici databá-
zi nově narozených dětí, prosíme rodi-
če, kteří mají zájem se vítání zúčastnit, 
aby informovali paní Zuzanu Kučero-
vou z Úřadu MČ do 31. ledna 2008. 

Prosíme o předání následujících 
údajů: jméno a příjmení dítěte, 
datum narození, adresa trva-
lého bydliště, zákonný zástup-
ce, e-mail, telefon – při osobní 
návštěvě úřadu (kancelář 106 v 1. pa-
tře) nebo o jejich zaslání na email: 
z.kucerova@praha-suchdol.cz. Vyjádře-
ním zájmu a odevzdáním údajů vyja-
dřuje zákonný zástupce dítěte souhlas 
se zpracováním podkladů městskou 
částí Praha – Suchdol.

Věra Štěpánková,
zástupkyně starosty

Městská část Praha – Suchdol děkuje Občanskému sdružení betlém a Sbo-
ru dobrovolných hasičů za organizaci slavnostního zahájení Obecního bet-
lému v sobotu 1. prosince. Děkuje také souboru AULOS a Suchdolskému pě-
veckému sboru za kulturní vystoupení. 

30
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Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů novelizoval několik 
desítek platných právních předpisů, mi-
mo jiné i všechny zákony upravující způ-
soby a výši jednotlivých druhů daní.

Nejdůležitější změny pro daně z příj-
mu, daň dědickou, daň darovací a daň 
z převodu nemovitostí jsou uvedeny v ná-
sledujícím přehledu:

Daň z příjmu fyzických osob 
(zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

Nejzásadnější změnou zákona o dani 
z příjmů je pro fyzické osoby (jak u zá-
vislé činnosti – pracovního poměru, tak 
u podnikání) zavedení jednotné sazby 
pro všechny tyto osoby ve výši 15 % pro 
rok 2008 a 12,5 % pro rok 2009. 

U zaměstnanců se výše uvedená 
daň odvádí z tzv. superhrubé mzdy, 
která v podstatě odpovídá dosavadním 
mzdovým nákladům zaměstnavatele na 
zaměstnance a znamená, že se daň vy-
počítává i z částky vedlejších mzdových 
nákladů zaměstnavatele (které tvoří so-
ciální pojištění placené zaměstnavate-
lem za zaměstnance ve výši 26 % z jeho 
hrubé mzdy a zdravotní pojištění ve výši 
9 % z hrubé mzdy zaměstnance).

Z hlediska rovné daně si tedy po-
horší nejnižší příjmová skupina (s do-
savadním základem daně od 0 do 
121 200 Kč), u níž daň vzroste z 12 na 
15 %. V lednu 2009 již bude pro ni zvý-
šení představovat pouze půl procenta. 
Na druhou stranu by však u nižších příj-
mových skupin měly zvýšení daně z příj-
mů kompenzovat zvýšené slevy na dani 
na poplatníka. Vyšší příjmové katego-
rie si z hlediska daně z příjmů poměrně 
výrazně polepší, nejvíce pak dosavadní 
nejvyšší příjmová skupina se základem 
daně 331 200 Kč a více a současnou 
daňovou sazbou 32 %.

Od r. 2008 se ruší společné zdanění 
manželů.

Pro rok 2008 se již nemusí platit daň 
z minimálního základu daně (v r. 2007 
tento minimální základ daně činil 
120.800 Kč). Díky zrušení minimální da-

ně si polepší zejména živnostníci, jejichž 
příjmy se pohybují pod a kolem 100 tisíc 
korun ročně.

Plátci daně, kteří podnikají na základě 
živnostenského zákona jako osoby samo-
statně výdělečně činné, si nebudou mo-
ci nadále snížit daňový základ o odvody 
na sociální zabezpečení, státní politiku 
zaměstnanosti a na zdravotní pojištění 
– odvody nadále nebude možné zahrno-
vat do nákladů.

Například v případě minimálních zá-
loh na povinné sociální, zdravotní a dob-
rovolné nemocenské pojištění u OSVČ se 
jedná o částku 3 073 Kč měsíčně (platí 
do dubna 2008), respektive 36 876 Kč 
ročně. Tato částka dosud byla živnostní-
kovým nákladem, což novela ruší.

Daň dědická, daň darovací, daň 
z převodu nemovitostí (zákon č. 357/
1992 Sb., o dani dědické, dani darovací 
a dani z převodu nemovitostí)

Pro účely těchto daní jsou rozlišovány 
tři kategorie osob

I. kategorie – příbuzní v řadě přímé, 
manželé

II. kategorie – příbuzní v řade pobočné 
(sourozenci, synovci, neteře, strýco-
vé a tety, manželé dětí, děti manže-
la, rodiče manželů, manželé rodičů 
a osoby, které s nabyvatelem, dár-
cem nebo zůstavitelem žily nejméně 
po dobu 1 roku před převodem nebo 
smrtí ve společné domácnosti a kte-
ré z tohoto důvodu pečovaly o spo-
lečnou domácnost nebo byly výživou 
na nabyvatele, dárce nebo zůstavite-
le odkázány.

III. kategorie – ostatní fyzické a práv-
nické osoby

Od 1. ledna 2008 jsou osoby 
v I. a II. kategorii osvobozeny od daně 
dědické i darovací a nemusí podávat 
ani daňové přiznání.

Od r. 2008 patří pak do předmětu 
z daně darovací i věcná břemena uza-
vřená v souvislosti s převodem nemovi-
tostí, která byla dosud předmětem daně 
z převodu nemovitosti.

Z výše uvedeného je zřejmé, že uvažo-
vané darovací smlouvy na konec r. 2007 
je vhodné odložit až na rok 2008. Proto-
že pro stanovení daně je rozhodující, ve 
které době nastala skutečnost rozhodná 
pro platbu daně, tedy v tomto případě 
k jakému datu byla uza-
vřena darovací smlouva 
(event. smlouva o převodu 
nemovitosti).

JUDr. Zlata Kohoutová

mohlo by Vás zajímat

6. DÍL – Daně po 1. lednu 2008

Vybrané slevy na dani z příjmů fyzických osob (za uvedené zdaňovací období)

 2007 2008 2009 

Sleva na poplatníka 7 200 Kč 24 840 Kč 16 560 Kč 

Sleva na manželku/manžela s příjmem 
do 38 040 Kč za zdaňovací období 

4200 Kč 24 840 Kč 16 560 Kč 

Sleva při soustavné přípravě poplatníka 
na výkon povolání

2 400 Kč 4 020 Kč  4 020 Kč 

Sleva na dítě 6 000 Kč 10 680 Kč 10 200 Kč 

Výpočet čisté měsíční mzdy 
zaměstnance v roce 2007, který 
uplatňuje pouze základní slevu 

na dani na poplatníka

Hrubá měsíční mzda 20 000 Kč 

Zdravotní pojištění 
zaměstnanec 

900 Kč 

Sociální pojištění 
zaměstnanec 

1 600 Kč 

Zdravotní pojištění 
zaměstnavatel 

1 800 Kč 

Sociální pojištění 
zaměstnavatel 

5 200 Kč 

Základ daně 17 500 Kč 

Sleva na dani 600 Kč 

Daň z příjmů 2 018 Kč 

Čistá mzda 15 482 Kč 

Mzdové náklady 
zaměstnavatele 

27 000 Kč 

Státu odvedeno celkem 11 518 Kč 

V případě, že by zaměstnanec s hrubou 
mzdou 20 000 Kč uplatnil v roce 2007 
například ještě slevu na jedno dítě, bu-
de jeho čistá mzda 15 982 Kč.

Výpočet čisté měsíční mzdy 
zaměstnance v roce 2008, který 
uplatňuje pouze základní slevu 

na dani na poplatníka

Hrubá měsíční mzda 20 000 Kč 

Superhrubá mzda 27 000 Kč 

Částka na sociální 
a zdravotní pojištění 

9 500 Kč 

Sleva na dani 2 070 Kč 

Daň z příjmu 1 980 Kč 

Čistá mzda 15 520 Kč 

Státu odvedeno celkem 11 480 Kč 

V případě, že by zaměstnanec s hrubou 
mzdou 20 000 Kč uplatnil v roce 2008 
ještě například slevu na jedno dítě, bu-
de jeho čistá mzda 16 410 Kč.
(Tabulky byly použity z článku Pavla Nesnídala, Podnikatel.cz)
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mohlo by Vás zajímat

Dobu vegetačního klidu využíváme 
zpravidla k tomu, že přemýšlíme, jak svou 
zahradu vylepšit a jaké nové druhy nakou-
píme. Chceme-li mít exempláře vysazené 
na své zahradě zdravé a krásné, měli by-
chom však také přemýšlet, co nekoupit.

V posledních letech dochází v našich 
zahradách k masivnímu rozšíření rzivosti 
hrušní. Projevuje se na horní straně listů 
červenooranžovými skvrnami s černými 
tečkami uprostřed skvrn, které se objevu-
jí koncem jara a hlavně v létě. Na spodní 
straně listů se pak na podzim objevují růž-
kovité výrůstky (aecie). Příčinou je houbo-
vá infekce Gymnosporangium sabinae. 
Vývojový cyklus této houbové infekce je 
velmi složitý už proto, že tato houba vy-
žaduje blízkost dvou hostitelů. Primárním 
hostitelem je jalovec, a sekundárním hos-
titelem = mezihostitelem je hrušeň a to 
především pozdnější odrůdy. Z jalovců 
jsou napadány především Juniperus sabi-
na (jalovec chvojka, chvojka klášterská), 
J. chinensis, J. virginiana, J. oxycedrus, 
J. x media (J. chinensis x J. sabina), odol-
nější jsou poléhavé formy (J. horizontalis 
a jiné). Na kmíncích a větvičkách jalov-
ců se koncem dubna a v květnu objevují 
rosolovité útvary žlutooranžové barvy. 
Z nich vypadávají na zem teliospory, kte-
ré klíčí na povrchu půdy, vznikají basidie, 
ty produkují basidiospory, které jsou vě-
trem roznášeny po okolí. Nalézají-li se 
v blízkosti hrušně, jsou jimi infikovány 
a v období zvýšené vlhkosti dojde na lis-
tech hrušní k jejich vyklíčení, tvoří se tzv. 
aecie na počátku léta. Tyto aecie produ-
kují aeciospory, které zpětně infikují jalov-
ce. Podrobnější a přesnější popis cyklu 
této zákeřné infekce lze nalézt na interne-
tu pod odkazem na Gymnosporangium 

sabinae, zejména v článcích RNDr. Juro-
cha nebo pana L. Jankovského nebo ve 
skriptech ČZU: Choroby a škůdci polních 
plodin, ovoce a zeleniny, autor: ing. Jan 
Kazda.

Škodlivost na hrušních není veliká, po-
kud nedojde k velmi silné infekci, což je 
mimo jiné podmíněno i vlhkostí ve vege-
tačním období. Pokud je infekce masivní 
a je zasažena značná část listové plochy, 
pak dochází ke snížení fotosyntézy a tím 
ke zmenšené velikosti a kvality plodů 
a dokonce i ke zhoršení chuti, zejména 
pokud jsou infekcí zasaženy i plody.

Škodlivost na jalovcích je především 
estetická, dochází ke zhoršenému růs-
tu, zasychání a odumírání větviček, což 
u štíhlých forem jalovců je velmi nepří-
jemné. Infekce na jalovcích přetrvává 
a právě tím je zákeřná.

Důvodem k masivnímu rozšíření rzi-
vosti hrušní na Suchdole v posledních 
letech je především hojný výskyt obou 
hostitelů infekce, hrušní i jalovců v těsné 
blízkosi, mnohdy dokonce na jediné za-
hrádce, celkově vysoký počet exemplářů 
obou hostitelů infekce jak v zahrádkách 
u domů, tak i v zahrádkářských kolo-
niích. Obrana proti rzivosti , vzhledem 
k nutnosti blízkosti dvou hostitelů je te-
dy velmi jednoduchá i bez použití che-
mie. Uvádí se, že ve vzdálenosti 200 m 
(někde se uvádí až 500 m) od hrušní by 
se neměly vyskytovat zároveň jalovce, 
zejména druhy výše jmenované. Tato 
úvaha by neměla být návodem k hro-
madnému kácení jalovců nebo hrušní. 
Měli bychom jenom lépe pozorovat 
exempláře jalovců již vysazené, odstra-
ňovat ihned alespoň napadené části, 
zasychající části a celé exempláře jen 

při zjevném napadení nebo exempláře 
ve špatném stavu, které ostatně už žád-
nou velkou ozdobou nejsou.

Při nákupu nových rostlin bychom mě-
li být velice opatrní zejména v případě 
jalovců. Všechny z uvedených choulosti-
vých druhů jalovců jsou dosud uváděny 
v Seznamu doporučených druhů rostlin 
Svazu školkařů České republiky. Neměli 
bychom se nechat zlákat „výhodnou ce-
nou“ a koupit v některých obchodních 
domech „jehličnany mix“ bez bližšího 
označení, protože tímto nákupem ušet-
říme několik desetikorun, ale můžeme 
napáchat škody až v tisících korunách 
nejen na své zahradě, ale i v dosti širo-
kém okolí. Štíhlé – sloupovité jalovce 
jsou dnes z estetického hlediska snadno 
nahraditelné cypřišky (Chamaecyparis) 
nejrůznějších forem i barev. Je však tře-
ba poznamenat, že jalovce lépe snášejí 
těžkou a suchou zem na Suchdole a lé-
pe překonávají i suché periody, zejména 
v létě. Cypřišky se v extrémních perio-
dách sucha neobejdou bez zálivky. Méně 
vhodné pro půdní i klimatické podmínky 
Suchdola jsou túje (zeravy), které vyžadu-
jí vysokou vlhkost jak vzdušnou tak půd-
ní a kvalitnější (humózní, kyselejší, vlhčí) 
zem, a proto na Suchdole jsou vhodné 
jen do stínu nebo polostínu.

Cílem tohoto článku je vyvolat diskusi na 
toto téma, protože řešení potíží se rzivostí 
hrušní na Suchdole, kde je hustá zástavba 
se zahrádkami a navíc několik rozlehlých 
zahrádkářských kolonií a kde se kombinují 
okrasné zahrádky s výsadbou ovocných 
plodin, bude vyžadovat spolupráci prak-
ticky všech, kdo chtějí i nadále pěstovat 
zdravé jak hrušně, tak i jalovce. 

Vladimír Hynek

Budeme mít na Suchdole 
zdravé hrušně?

TAK NA SUCHDOLE OPĚT HOŘELO
V neděli 17. listopadu se večerním Suchdolem prohnal blikající 

hasičský vůz profesionálů z Prahy – Petřin. Naše jednotka hasičů 
dostala avízo od občana, že hoří chata nad ulicí Pod Rybníčkem. 
Po nezbytném nahlášení výjezdu na operační středisko HZS Praha 
jsme vyrazili s cisternou k hořící chatce.

K požáru opuštěné chaty v ulici V Ořeší jsme dojeli spolu 
s jednotkou HZS Praha, která nasadila k likvidaci požáru dva C 
proudy. Naše jednotka vytvořila dopravní vedení B k doplňování 
vody. 

Chata byla sice opuštěná, ale přece jen používána, což dokázaly 
na místě nalezené láhve od piva a připravené uhlí na topení. Požárem 
byla zničena polovina chaty, příčina vzniku požáru je v šetření. 

Milan Kučera (606 232 074)
velitel jednotky hasičů MČ 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 . . . ?
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Suchdol na ledě
Na Suchdole se hraje už spousta 

sportů, ale málo lidí tuší, že i lední hokej. 
Začalo to úplně nevinně, když se sešlo 
pár hráčů z rybníka a pár hráčů, kteří 
to nedotáhli až tam, kam by chtěli. Po-
stupem času se začal budovat kvalitní 
team s pevnou základnou a skalními fa-
noušky. Nechceme se chlubit, ale už na 
nás přišlo i třicet lidí – jen jednou. 

Dnes už hrajeme 4. sezónu a zatím 
jsme se probojovali z 9. ligy až do 6. ligy, z čehož si každý lehce spočítá, že zatím 
jsme postoupili každou sezónu. Ani v 6. lize si zatím nevedeme špatně, ale nároč-
nost stoupá, a tak se určitě nebudeme bránit případným zájemcům, kteří mají tro-
chu toho hokejového nadání.

Kdo není zdatný sportovně, ale finančně, může pomoci také. Naše dosavadní spon-
zory nosíme hrdě na svých dresech a není problém nějakou další reklamu přidělat. 
A ten, kdo nehraje a ani nepodniká, ať pomůže silným hlasem a jde si zafandit. Ledy 
máme každou sobotu v Kralupech n./V. ve velké hale. Některé ledy jsou tréninkové, 
tak si to přijďte zkusit. Máme i internetové stránky, kde nás najdete pod HC Suchdol 
Sabres. Případní zájemci se mohou hlásit na e-mail: M.MARSCH@seznam.cz.

Děkujeme za každou Vaši odezvu, ať je jakákoliv. 
S pozdravem, hokejisté HC SUCHDOL SABRES

Školička 
Ptáčata 

Naše školička funguje 
od září, děti nám při-

bývají. Nejsme kla-
sickou předškolní 
institucí, jsme 
soukromé zaří-
zení, které nabízí 
hlídání dětí. Sna-
žíme se nabíd-

nout služby na solidní úrovni, ve třídě 
je maximálně šestnáct Ptáčat. Péče 
o děti je zajištěna zkušenými peda-
gogy. Děti mají školkový program, an-
gličtinu hrou, během dne výtvarnou 
činnost, vyšívají, lepí vánoční deko-
race. Učí se péct housky a rohlíky, teď 
pečeme perníčky.

Ve školičce je přítomna fyzioterape-
utka, která se o děti stará, masíruje je, 
rozhání z dutin rýmu. Děti masáže mi-
lují a sami je vyžadují. Dvakrát týdně 
máme hudební kroužek: Veselé pís-
kání – zdravé dýchání. 3.–10. prosince 
jedeme na hory do Malé Úpy. Školička 
bude v těchto dnech zavřená.

Srdečně Vás zveme, přijďte se 
k nám podívat.

Hana Lukešová
školička PTÁČATA, 

Špačkova 26, 165 00 Praha 6,
tel.: +420 608 701 936 

www.ptacata.info

Reakce na článek „Bude Suchdol 
zahradou?“ p. Lehoučky v Infor-
macích č. 5.

Úsilí každého o krásnou a upravenou 
zahradou by mělo být povinností kaž-
dého občana, už jen kvůli ohleduplnos-
ti vůči ostatním. Přesto však by každá, 
zejména větší zahrada měla mít nějaké 
zákoutí trochu tajemné, méně upravené, 
které by mohlo poskytovat útočiště pro 
úkryt a hnízdění ptáků. Tím samozřejmě 
nemíním plochy využívané jako skladiště 
nejrůznějšího materiálu nebo dokonce 
odpadu, ale zejména husté keře a vzrost-
lejší stromy. Na vzorně upravené zahrád-
ce ptáci jen těžko hledají úkryt (zejména 
před přemnoženými kočkami) a materi-
ál pro stavbu hnízd. Možnosti hnízdění 
ptactva mimo naše zahrádky ubývá ze-
jména zvyšující se zástavbou. To, co pro 
ně můžeme udělat v tomto směru nás 
nic nestojí, dokonce ani ne námahu.

Vladimír Hynek

mohlo by Vás zajímat

Už je to téměř půl roku, co mateřský klub 
Rybička poskytuje zázemí pro maminky 
s dětmi, aby se mohly setkávat a seznamo-
vat se, mohly si vyzkoušet nové výtvarné 
techniky, naučit děti písničky, říkanky, pro-
stě prožít spolu prima chvíle.

Co se za ten půl rok událo? Mateřský klub 
navštěvuje asi 20 maminek ze Sedlce, Such-
dola a některé i z Roztok. Pravidelně každé 
pondělí od 9.00 do 10.15 a od 10.15 do 
11.30 míváme tento program: maňásek Kr-
tek vypráví dětem příběh o zvířátkách z lesa 
i louky. Někdy je to legrační, někdy i trochu 
strašidelné. Uvidíte totiž nejen Krtka, Myšku, 
Zajíčka a Ježka, ale i Šneka a lesní Kunu. Po 
maňáskovém divadle je čas se trochu pro-
táhnout a zacvičit si. Postupně rozšiřujeme 
repertoár písniček a říkanek a doplňujeme je 
do malého zpěvníčku. A když budete znát ně-
jakou novou, rádi se ji naučíme. Potom zkou-
šíme s dětmi jednoduché výtvarné činnosti. 
Nakonec je ještě čas na volné hraní. Jako 
sponzorský dar jsme získali různé hračky, se 
kterými si mohou děti pohrát a maminky si 
mezitím mají čas popovídat.

Každou středu v 9.30 nás vítá maňásek 
Kristýnka a po písničce na uvítanou se for-
mou divadla a různých zajímavých aktivit 
seznámíme s nějakým příběhem z Bible. 
K tomu se naučíme nové říkanky a pís-
ničky.Nakonec s pomocí maminek něco ku-
tíme: lepíme, modelujeme, malujeme...

Kromě těchto pravidelných setkání po-
řádáme ještě jednorázové akce, jako byl 
např. kurz vázání šátků a kurz ubrouskové 
techniky. Zúčastnili jsme se také modelo-
vání figurek do suchdolského betléma. Pod-
nikat toto všechno s dětmi ve věku od 0 do 
3 let je sice trochu náročnější, ale užijeme 
i dost legrace a kolikrát jsme překvapeni, 
jak pěkné věci dokážeme udělat. Podzimní 
Drakiáda na Ladronce byla zase příležitost 
vyřádit se venku a zasoutěžit si.

Na Mikuláše máme pro děti nachys-
tané malé překvapení a před Váno-
cemi plánujeme vánoční koncert (čtvr-
tek 20. 12. v 17 hod.) spojený s výstavou 
prací dětí a maminek, vlastnoruční vý-
zdobou a prima vánoční náladou. Podle 
přání maminek také domlouváme jednot-
livé výtvarné dílny či kurzy, aktuální na-
bídku najdete a dění v klubu Rybička mů-
žete sledovat na webových stránkách: 
www.klubrybicka.blog.cz

Telefonický kontakt: Vlaďka Jarešová 
732 311 927 a Jitka Kafková 603 461 893

Adresa klubu Rybička: Roztocká 5/44, 
Praha 6 – Sedlec

Přijďte se se svými dětmi podívat. Těšíme 
se na Vás!

Mateřský klub Rybička 
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co se dělo

Sejít se na zahájení Obecního betlému v předvečer adventu, po-
slechnout si vystoupení souboru AULOS či zpěv Suchdolského sbo-
ru, společně si s nimi zazpívat, zapálit si svíčku a pozorovat jak 
s přicházejícím soumrakem stovky šamotových postaviček září... 
Pokud krápe nebo přituhuje, včas se dojít „zahřát“ něčím do žalud-
ku ke stánkům pana Čapka, nebo u pultu paní Píchové okoštovat 
vánočku. Potkat se a popovídat si přitom se známými, s kamarády 
a se sousedy, obejít všechny figurky, nechat si od dětí ukázat tu „je-
jich“. A pak celou dobu vánoční až do třech králů vyhlížet z okna 
autobusu či automobilu za dne i v noci na kamenných a dřevěným 
kvádrech před budovu úřadu to šamotové kouzlo. Jít na poštu, ne-
bo nakoupit, nebo se psem, nebo na procházku, nebo prostě okolo 
a stavit se u betlému. Jen tak na chvilku, omést sníh, kterým zapa-
dal Ježíšek či anděl, zvednout spadlou svíčku a znova ji nechat roz-
hořet... Můžeme spolu prožít něco krásnějšího...? 

V sobotu 3. listopadu vás přišlo do Keramické dílny ZŠ Miko-
láše Alše kolem pětadvaceti. Že neumíte modelovat? Od 10 ho-
din dopoledne do 6 hodin do večera jste trpělivě a nadšeně brali 
do rukou šamotovou masu, skoro všichni z vás poprvé. Přišli i na-
ši spoluorganizátoři betlému – kluci od hasičů a ruku v ruce se 

svými partnerkami vytvořili pěkné technicistní stavby. Nejmlad-
ší účastnice byla dvouletá a společného modelování se účastni-
li i ti, jejichž věk vnímáme s respektem. A také modelovaly dvě 
kompletní rodiny – od vnoučat po babičky. Co napsat o náladě? 
Že byla skvělá? Že se podobala tomu setkání u betlému, i když 
jsme nezpívali?

Žeň byla hojná. Král s korunou a klenotnicí plnou skvostů, sta-
rý pastýř s holí, řada opravdických hospodyň v šátcích nebo bez 
nich s dárky pro děťátko. Samozřejmě nesmíme zapomenout na 
princeznu na koni, na skutečného ležícího vola, na kočku, na oveč-
ky, na stromečky, na pejska, na vznešeného archanděla a další...

Všechny je uvidíte od 1. prosince, kdy v 15.30 Obecní betlém 
zahajujeme, do třech králů, 6. ledna příštího roku.

Můžeme spolu prožít něco stejně krásného jako společné se-
tkání u betlému?

Ano, společné setkání na modelování betlému. Nebo je to 
pěkné vždy, když se spolu sejdeme?

Děkujeme vám.
Za Občanské sdružení betlém

Pavla Lenertová a Magdalena Vovsová

Suchdolské modelování  

Ve čtvrtek 18. října se v hotelu Galaxie na pozvání městské 
části Praha – Suchdol sešlo na osm desítek našich spolu-
občanů, kteří v letošním roce slaví svá životní jubilea. Po 
úvodním přípitku a chutném společném obědě si jubilanti 
vyslechli populární melodie v podání manželů Mrázkových. 
Ještě jednou všem oslavencům blahopřejeme!

Úklid lesa
V úterý 30. října jsme pořádali úklid 

v okolí mateřské školky K Roztokům. Přá-
ním bylo, abychom se sešli v hojném počtu 
a vyčistili prostor, kde si naše děti hrají.

Pouze sedm lidí přišlo dokázat, že jim 
není lhostejné, když se kolem školky vá-
lejí odpadky, nedopalky a střepy. Vysbí-
rali jsme, co bylo v našich silách, aby se 
děti nezranily a nemyslely si, že nepořá-
dek v lese je normální. Nejvíce odpadků 
jsme našly u cesty vedle školky (i jednu 
rezavou kosu). Dříve na tomto místě stály 
kontejnery na tříděný odpad, nyní zde za-
stavují auta „návštěvníků lesa“.  

Vzkaz pro všechny, kdo chodí kolem 
školky: „Prosím, buďte dobrými návštěv-
níky! Odpadky dávejte do koše, ne na 
zem.“ Ať naše úsilí není za pár dní skryto 
pod hromadou nedopalků. 

Lenka Navrátilová, 
Jana Roškotová, Luboš Šíma
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horizont

(řešení Sudoku)
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I letos mohou ti, kteří chtějí mít svět-
lo dovezené z rodného města Ježíše Kris-
ta – Betléma, přijít do penzionu pro se-
niory Horizont a svou lampičku či svíčku 
si u nás připálit, aby si pak při pohledu 
na ně mohli doma připomínat Světlo, kte-
ré „ve tmě svítí a tma je nepohltila“. Je 
to totéž světlo a týž plamen, který září 
v betlémských chrámech a skrze ně i všu-
de jinde ve světě. Neboť plamen nemě-
ní svou kvalitu ani se nezmenšuje ani ne-
chladne, ačkoli se od něj zapálí miliony 
dalších světel. To je jistě krásná, vpravdě 
vánoční symbolika.

Každoročně světlo z Betléma přiváže-
jí do Prahy skauti z Rakouska, kam svět-
lo dopravují jejich skautští bratři ze Sva-
té země. Za uvedeným účelem můžete do 
HORIZONTU chodit 23. 12. odpoledne, 
ale i na Štědrý den. Na dveřích se dozví-
te, na koho máte zvonit a kdo vám světlo 
zpřístupní. Naše adresa je: Na Vrchme-
zí 8/231.

VÁNOCE V HORIZONTU
Je naším zvykem už od otevření Hori-

zontu, že se dámy, které v penzionu Vá-
noce tráví, sejdou a společně vzpomínají 
na „Vánoce bílé, jaké z dětství znají, zněly 
zvonky saní a každé přání slnilo se nám. 
Sní o stromku zářícím, světlo svíček, jmelí 
a sníh... tak byl krásný den o vánocích.“

Ale jak všichni víme, i „na stará kolena“ 
se dají prožít krásné Vánoce, byť třeba ne 
tolik jako v dětství. Pokud nechcete být na 
Vánoce sami a rodina není na dosah, mů-
žete se přidat k dámám, které se sejdou 
24. 12. odpoledne v HORIZONTU, a dát si 
s nimi šálek čaje nebo kávy či skleničku ví-
na, trochu cukroví, poslechnout – případ-
ně i zazpívat – pár koled a v atmosféře, 
vonící Vánocemi a tradicemi, vzpomínat 

spolu s nimi (vždyť hezké vzpomínky jsou 
poklad svého druhu), srovnávat Vánoce 
současné a bývalé, popovídat o životě, 
o prošlém roce, o nadějích a přáních, za-
smát se i být malinko zasnění a sentimen-
tální... Máte-li zájem, dejte nám laskavě 
vědět nejpozději do pátku 21. 12. na tele-
fonní číslo 220 921 242.

ARTETERAPIE
Každý čtvrtek od 9 do 11 hodin se 

scházíme a společně vyrábíme nejrůzněj-
ší věci. V říjnu jsme pracovali s přírodni-
nami, v listopadu jsme pak modelovali 
z keramické hlíny. V prosinci budeme vy-
tvářet nejrůznější vánoční ozdoby a deko-
race, na leden pak chystáme práci s skle-
něnými korálky. Naše prozatimní věkové 
rozmezí činí 6 až 84 let. Přijďte mezi nás, 
jste všichni vítáni.

Betlémské světlo na Suchdole

HORIZONT 
VÁS ZVE

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

středa 12. 12. – 15.00 – Koledy 
zahraje a zazpívá kytaristka Katarína 
Ludmila Havlínová

čtvrtek 13. 12. – 14.00 – Canis-
terapie – paní Bohuslavová se svým 
psem předvede, k čemu všemu může 
být tato terapeutická metoda užitečná.

pondělí 17. 12. – 16.30 – Povídání 
o Čečensku – Štěpán Černoušek

Vstup volný (omezený jen kapaci-
tou míst), možnost občerstvení. 
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Roztoky – Levý Hradec – 
Sedlec – Libčice – Tursko – Únětice – Suchdol 

Štědrý den 24. 12. 
 16:30 Sedlec – Štědrovečerní mše svatá
 17:00 Roztoky – Štědrovečerní mše svatá
 22:00 Suchdol – Ekumenické setkání u jesliček (náměstí)
 24:00 Únětice – Půlnoční mše svatá

Ve dnech 25. 12. (Vánoční mše svatá), 26. 12. (Mše svatá s kole-
dami), 30. 12 (Mše svatá) a 1. 1. (Slavnostní mše svatá) vždy 
 8:30 Únětice
 10:15 Roztoky
 11:00 Sedlec 

Poslední den občanského roku – pondělí 31. 12.
17:00 Levý Hradec – Mše svatá a Te Deum s požehnáním

Výstava jesliček v Libčicích – mimo bohoslužby: 
úterý 25. 12. 15:00–17:00
středa 26. 12. 15:00–17:00
čtvrtek 1. 1. 15:00–17:00
Jesličkám v Libčicích se říká Krainerovy jesličky, protože jsou z po-
zůstalosti libčického faráře Krainera. Tvoří je 51 dřevěných figur 
a byly vyřezány v roce 1924 zřejmě v nějaké řezbářské dílně v Kut-
né Hoře. Během roku jsou uloženy v depozitáři v Praze. 

Úplný přehled je k dispozici na internetové adrese: 
http.//unetice.peplum.cz  

SUCHDOL 
S PROCHÁZKOU
V neděli 6. ledna 2008 ve 13 hodin 
vyrážíme od obecního betléma 
na Suchdolském náměstí na společnou 
procházku Suchdolem. Těšíme se na 
všechny, kteří si na Tři krále obují 
turistickou obuv!

Bohoslužby o Vánocích 2007

Výstava 5.A + 5.B = MONOTYPIE 
je pro ty, kteří ještě nestlihli navštívit 

tuto mimořádnou expozici, 
prodloužena do ledna 2008.

Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole
Vás srdečně zve na tradiční

117.  H A S I Č S K Ý  P L E S
který se koná

v sobotu 19. ledna 2008 od 20 hod.
v klubu „C“ v areálu zemědělské univerzity

K tanci hraje hudební skupina SMEČ.
Vstupné 70 Kč, společenský oděv žádoucí

Vánoční Vánoční nocnoc
Petr Bubeníček za Římskokatolickou církev,

Petr Hudec za Českobratrskou evangelickou církev,
Pavel Zvolánek za Církev adventistů sedmého dne

Vás srdečně zvou

k setkání s koledamik setkání s koledami
na Suchdolském náměstí 
u betléma na Štědrý večer 

24. 12. 2007 ve 22:00 hodin.

Setkání se koná pod záštitou městské části Praha – Suchdol.

Adventní koncert 
barokní duchovní hudby:

A. Scarlatti, G. Frescobaldi, J. S. Bach, 
G. P. Telemann, H. Purcell a další

neděle 16. 12. 2007 od 17 hodin
v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Úněticích

Magdalena Turchichová – soprán
Jana Meierová – housle

Daniel Meier – housle, viola
Dominik Turchich – housle

Martin Šmíd – varhany

Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Praze v Dejvicích, 

(Dr. Z. Wintra 15, Praha 6)

srdečně zve na 

ADVENTNÍ 
SHROMÁŽDĚNÍ, 
která se konají pravidelně v 9:30

15. 12. 19:30 Adventní koncert Našich 
pěvců v kostele u Salvátora, 
Salvátorská 1, Praha 1, prvé 
pražské provedení barokně po-
jatého Vánočního oratoria San-
drika Giovannina de Provolone

16. 12. 3. adventní neděle – bohoslužby
23. 12. 4. adventní neděle – bohoslužby 

s dětskou vánoční slavností
25. 12. Boží hod vánoční – bohoslužby 

s vysluhování sv. večeře Páně
26. 12. Štěpána – bohoslužby
30. 12. bohoslužby
31. 12. 17:00 silvestrovské posezení 

s programem
 1. 1.  Nový rok – bohoslužby s vyslu-

hováním sv. večeře Páně
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Žáci ZŠ Mikoláše Alše

si Vás dovolují pozvat 
na vánoční koncert

Dětská vánoční mše 
(žáci 1. stupně) 
a tradiční koledy

ve středu 19. 12. 
v 17 hodin

Doprovodné vánoční trhy 
začínají v 16 hodin 
v nové budově školy.

Ve školním roce 2007/2008 jsme začali s žáky 6. ročníku 
pracovat podle vlastního školního vzdělávacího programu. Do 
tohoto programu jsme zařadili i adaptační kurz pro žáky i je-
jich třídní učitele. Cílem tohoto kurzu bylo navázání komuni-
kace mezi žáky třídy, třídy s třídním učitelem a třídami me-
zi sebou.

Týdenní program byl sestaven v rámci pravidel zážitkové 
pedagogiky. Jednotlivé hry měly jasně vymezená pravidla. 
Některé rozvíjely individualitu, jiné týmovou spolupráci. Ne-
chyběl krásný výlet do Kutné Hory, noční společné přespání 

v tělocvičně, opékání špekáčků u táboráku, noční bojová hra, 
diskotéka. Situace a zvládnutí her se rozebíralo, hledalo se po-
učení pro další hru, ale i pro život. Negativní působení problé-
mových jedinců se do jisté míry eliminovalo, v nových situa-
cích se objevovaly nové stránky některých spolužáků, které se 
ve škole neprojevují.

Adaptační kurz považujeme za přínosný. V příštím roce plá-
nujeme uskutečnit kurz začátkem září.

Mgr. Dana Křesťanová, třídní učitelka 6.B
Mgr. Gabriela Břečková, třídní učitelka 6.A

Základní škola Mikoláše Alše, 
Suchdolská 360, Praha – Suchdol

zve rodiče budoucích žáků 1. tříd na

Den otevřených dveří
ve středu 12. 12. 2007

Program: 
17.45 –  prohlídka školní družiny, kde si děti budou moci něco nakreslit 

a postavit a počkat na své rodiče

18.00 –  beseda rodičů se školní psycholožkou PhDr. Vlachynskou na téma 
„Školní zralost“

Na závěr prohlídka školní budovy pro 1. stupeň.

Těšíme se na Vás!

Adaptační kurz žáků 6. ročníku
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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

DĚTSKÉ LEVNÉ ODĚVY
DOVOZ Z ANGLIE

 OBCHŮDEK „U NIKY“ OTEVŘENO
 SUCHDOLSKÁ 170/11, P-6 ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK
 (kousek od sběrny) 14.00 – 18.00 hod.

OD 15. 1. 2008 JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI 

50% ZIMNÍ SLEVY 
Přijďte se k nám podívat, budete příjemně překvapeni 

příjemnými cenami a kvalitními oblečky pro Vaše dětičky. 
Nabízíme moderní dětské oděvy světových značek:

 NEXT, MARKS & SPENCER, GAP, BHS, GEORGE, 
ADAMS,  ADIDAS, H&M, NIKE

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

MODERNÍ 
UMĚLÉ 

KOŽICHY 

MODERNÍ 
UMĚLÉ

KOŽICHY 
Každý čtvrtek nás můžete 

navštívit od 18.00 – 21.00 hod. 
v prodejně 

ul. U Nového Suchdola 8

tel.: 739 702 612
e-mail: info@ladiesfurs.com • www.ladiesfurs.com 

Kadeřnictví „U Pittnerů“ 
(konečná bus. 107)

Nová kadeřnice JARKA 
přijímá objednávky 

na mob. 606 93 53 93

ZAHRADNICKÉ PRÁCE – údržba zeleně
Eduard Pacák, mobil: 605 789 346
� kácení a prořezávání stromů prováděné 

i pomocí horolezecké techniky
� frézování pařezů
� štěpkování větví
� zakládání trávníků

� pokládka travních koberců
� sekání a provzdušňování travnatých ploch

� stříhání živých plotů
� úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
� sběr a úklid listí, odvoz likvidace odpadů
� návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

Veselé Vánoce 
a šťastný nový rok

     2008
Vám přeje redakční rada 

a Úřad městské části 
Praha – Suchdol

labut_0607.indd   12labut_0607.indd   12 5.12.2007   23:18:285.12.2007   23:18:28



w w w . p r a h a - s u c h d o l . c z 13

Viz mapka zobrazená v regionu

PROŠEKSTAVEBNINY

tel./fax: 220922438, 220920038, mobil: 605 297 028, 602 39 35 35
Praha 6 - Suchdol, Kamýcká ul. 

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

CEM II/B-S 32,5 R 262,- / q vč. DPH
(PLATÍ POUZE PŘI ODBĚRU CELÉ PALETY - 1,4 t 

a do 20. 12. 2007)

jediný přímý odběratel značky Rako 
v regionu (tohoto časopisu)

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR OBKLADŮ A DLAŽEB

Speciální vánoční slevy na námi 
vybrané zboží. Obklady od  89 - 129 
Kč, dlažby od 99 - 149 Kč vč. DPH

Do vyprodání zásob.

Exkluzivní prodejce značek 

CIHLY HELUS 36,5 P+D, P 10 43,50 vč. DPH
PALETOVÝ ODBĚR, DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

inzerce
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Brandejsovo nám. 1219, Praha 6 - Suchdol

Po - Pá  8.00 - 18.00 • www. powerprint.cz

Tel.: 220 920 621, info@powerprint.cz

tisk PF

kalendáře

potisk triček

...a dárky nemusíte řešit!

a vánočních přání, velký výběr vzorů

nástěnné a stolní z vašich vlastních fotek

puzzle, hrnků, dresů a další již od jednoho kusu

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

 

 

REAL CONT 
 

 
Realitní kancelář

na našem trhu úspěšně již od roku 1991

 
UVAŽUJETE O PRODEJI

KOUPI NEBO NÁJMU BYTU,
DOMU, POZEMKU ČI JINÉ

NEMOVITOSTI?
 

Přijďte do naší kanceláře nebo zavolejte
a svěřte své starosti odborníkům.

Praha 6, Pod baštami 4 (u metra Hradčanská)
tel./fax: 224 314 614, 736 674 553, 603 705 944

 realcont@realcont.cz www.realcont.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.

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

• módní trendy a hity, obchod pro děti, ženy a muže
• doplňky pro domácnost, dekorace, originální keramika
• dárky, hodinky, hračky
• elektronika a elektronické klávesy
• výrobky pro sport, zábavu a zdravý životní styl – výživa
• tělová a vlasová kosmetika

E-shop
e-mail: info@modnitrendy.eu
mobil: +420 606 906 404

http://www.modnitrendy.unas.cz
http://www.modnitrendy.eu
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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
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