
motto 
Dobrá vláda je jako 
pravidelné trávení, 
dokud funguje, sotva 
si je uvědomujeme.

Erskine Caldwell, 1903–1987, 
americký prozaik

INFORMACE

Dálnice

Vláda ČR schválila 20. července 2009 
Politiku územního rozvoje (PÚR), plán pro 
celou Českou republiku, dokument, kte-
rý vytyčuje koridory komunikací, želez-
nic, hlavních energetických vedení, plo-
chy pro letiště, elektrárny, doly, jaderné 
úložiště apod. 

O okruhu kolem Prahy je v PÚR v bodě 
99 kapitoly 5. Koridory a plochy doprav-
ní infrastruktury uvedeno „Vymezení: Sil-
niční okruh kolem Prahy (mezi jednotli-
vými mezinárodními trasami do Prahy). 
Důvody vymezení: Převedení tranzitní sil-
niční dopravy mimo intenzivně zastavě-
né části města. Součást TEN-T.“. Politika 
územního rozvoje jednoznačně potvrdi-
la náš dlouhodobý požadavek, že silnič-
ní okruh, který je součástí transevropské 
dálniční sítě TEN-T, musí být umístěn mi-
mo území s obytnou zástavbou. To potvr-
zuje i vládou v Politice územního rozvoje 
pozměněný bod v kapitole 2.2 Republiko-
vé priority, kde je uvedeno: „Podle míst-
ních podmínek vytvářet předpoklady pro 
lepší dostupnost území a zkvalitnění do-
pravní a technické infrastruktury s ohle-
dem na prostupnost krajiny. Při umísťo-
vání dopravní a technické infrastruktury 
zachovat prostupnost krajiny a minima-
lizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li 
to z těchto hledisek účelné, umísťovat ta-
to zařízení souběžně. Nepřípustné je vy-
tváření nových úzkých hrdel na trasách 
dálnic, rychlostních silnic a kapacitních 
silnic; jejich trasy, jsou-li součástí tran-
sevropské silniční sítě, volit tak, aby by-
ly v dostatečném odstupu od obytné zá-
stavby hlavních center osídlení.“

Doprostřed prázdnin bylo stanoveno 
nové veřejné projednání změny územní-
ho plánu hl. města Prahy Z1000/00, kte-
rou na základě žaloby městské části Such-
dol v loňském roce zrušil Nejvyšší správní 
soud kvůli nepřehlednosti, neposouzení je-
jího vlivu na životní prostředí a provádění 
změn, které nebyly součástí zadání. Úřed-
níci magistrátu, kteří připravují změny 

územního plánu, jsou pod obrovským tla-
kem pražských politiků, kteří zřejmě musí 
prosazovat požadavky různých lobbistů, 
jak nás o tom informovaly články v prázd-
ninových číslech některých deníků.

Tato projednávaná změna územní-
ho plánu má umístit stavbu transevrop-
ské dálnice do zastavěného území Such-
dola a Dolních Chaber, na němž by se 
mísila transevropská tranzitní doprava 
s více než 20 tisíci kamiony za den s vni-
troměstskou dopravou mezi Prahou 6 
a Prahou 8. Měla by se tady opakovat si-
tuace, kterou známe nyní z jihu na Bar-
randovském mostě, ale tentokráte na no-
vé severní spojce.

Dle srovnání propočtu nákladů na obě 
varianty, které nechalo v loňském roce 
zpracovat Ředitelství silnic dálnic, je již-
ní trasa již o 12 miliard dražší než sever-
ní, která je stavebně mnohem jednodušší. 
Z návrhu rozpočtu na rok 2010 vyplývá, 
že ŘSD vyřadilo tento úsek okruhu z fi-
nancování z Operačního programu do-
prava, protože je v rozporu se stanovis-
kem EIA, v rozporu s dalšími evropskými 
předpisy a je tudíž z evropských fondů ne-
financovatelná.

Přitom okruh kolem Prahy je páteřní 
součástí transevropského dálničního ko-
ridoru sítě TEN-T a Evropa nabízí naší re-
publice prostředky především a právě na 
stavby, na kterých má zájem, na stavby, 
které umožní bezpečné a plynulé propo-
jení evropských měst, na stavby, které ne-
budou vyvářet úzká hrdla.

To by snad ani Hašek ve svém Švejkovi 
nevymyslel – jižní trasa je skoro o polovi-
nu dražší, měla by se hradit z národních 
nedostatkových prostředků, kde chybí ně-
kolik desítek miliard a přesto „....paní Ja-
noušková, do Švýcarska .....“

Za předpokladu, že Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy na podzim změnu Z1000/00 schvá-
lí, přestože opět nebyla posouzena z hle-
diska vlivu na životní prostředí, nezbude 
než opět uvažovat o domáhání se práva 
soudní cestou.

(dokončení na str. 3)

Jak je to s dálnicí 
a letištěm 
po prázdninách

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 
Rozšíření MŠ 
K Roztokům   str. 5

Osobní 
bankrot I.   str. 7

Záznamy úžasu  str. 9

4 
2 0 0 9

stojí za zapsání 
čtvrtek 10. 9. – 16.00
skládání origami – knihovna

sobota 12. 9. – 10.00
Suchdolský blešák –
Suchdolské náměstí

pondělí 28. 9.
Suchdolské (P)osvícení – 
Suchdolské náměstí

sobota 3. 10. – 19.00
Memoriál F. Malého 
v požárním útoku – 
Suchdolské náměstí

středa 21. 10. – 19.00
veřejná schůze o ochranném 
hlukovém pásmu – Úřad MČ

pátek 23. 10. – 18.30
povídání s Josefem Klímou – 
Úřad městské části

sobota 24. 10. – 10.00
modelování figurek 
do betléma – ZŠ M. Alše
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z radnice

z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na svém 17. zasedání dne 
11. června 2009

 projednalo Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledku 
hospodaření MČ Praha-Suchdol za rok 2008 a Zprávu o pře-
zkoumání hospodaření MČ Praha-Suchdol za rok 2008.

 schválilo závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2008.
 schválilo základní připomínky k Návrhu zadání celoměst-

sky významných změn II. ÚP SÚ hl. m. Prahy.
 vzalo na vědomí Zprávu finančního a kontrolního výboru 

o kontrole hospodárného využití rozpočtovaných prostředků 
v příspěvkových organizacích zřizovaných MČ Praha-Such-
dol.

 vzalo na vědomí zřízení III. oddělení Mateřské školy K Roz-
tokům detašovaného  do 1. patra budovy družiny ZŠ Mikolá-
še Alše.

 v souvislosti se zřízením III. oddělení Mateřské školy K Roz-
tokům detašovaného do 1. patra budovy družiny ZŠ Mikolá-
še Alše schválilo Dodatek č. 1 úplného znění Zřizovací listiny 
ZŠ M. Alše.

z jednání rady

Rada MČ Praha-Suchdol na svých zasedáních od 25. květ-

na do 19. srpna 2009 projednala kromě jiného následu-
jící body:

 schválila záměr zpracování studie lokality Na Mírách. 
Rada uložila Ing. Ludvíkovi, aby oslovil potencionální doda-
vatele a předložil Radě tři cenové nabídky na vypracování 
uvedené studie.

 vzala na vědomí, že odbor dopravy MHMP nesouhlasí 
s vybudováním úsekového měření rychlosti na ul. Kamýcká 
s tím, že navržené úseky ul. Kamýcká nepatří mezi nadměrně 
nehodové lokality. Rada MČ bude nadále usilovat o instalaci 
úsekového měření rychlosti na ul. Kamýcká. 

 poděkovala Sboru dobrovolných hasičů v Suchdole za 
uspořádání „Dětského dne“. 

 schválila dar pro pedagogické pracovníky a vychovatele 
příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha-Suchdol dle 
stanovených pravidel.

 na základě doporučení Komise kulturní a sociálně-zdra-
votní schválila dotaci neziskovému subjektu Horizont ve výši 
370 tis. Kč (částka alokovaná v rozpočtu pro tento účel) pro 
pečovatelskou službu na území MČ Praha-Suchdol a stacio-
nář pro seniory pro rok 2009. 

 vzala na vědomí, že Sokol Suchdol-Sedlec navrhuje cenu za 
pronájem celého pozemku pro skateboardové hřiště 1500 Kč 
za měsíc. Rada uložila starostovi prověřit výši finančních ná-
kladů na pořízení sportovních prvků a oplocení hřiště a pro-
jednat podmínky nájemní smlouvy.

 poděkovala členům okrskových volebních komisí za čin-
nost během voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. až 
7. 6. 2009 a uložila starostovi zaslat poděkování všem čle-
nům komisí. 

 na základě průzkumu cen a podmínek nabídek firem Com-
matel a ČNES (třetí oslovený zájemce odmítl nabídku podat) 
pro zhotovení oprav komunikací určila firmu Commatel z dů-
vodu podstatně delší záruční doby a kvalitnější technologie 
provádění oprav. Cena za provedení díla činí 1.439.507 Kč 
včetně DPH za opravy výtluků asfaltových komunikací, 
299.723 Kč včetně DPH za provedení dlažby a vydláždění 
kontejnerových stání, 185.099 Kč včetně DPH za opravu 
chodníků před bytovými domy. Rada schválila financování 
opravy komunikací z rozpočtu hlavní činnosti a opravy chod-
níků před bytovými domy z rozpočtu bytového hospodářství. 

 vzala na vědomí, že ČZU nesouhlasí se změnou č. Z 939/00,
která je součástí zadání celoměstsky významných změn II 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

 vzala na vědomí oznámení o zahájení řízení o vydání změ-
ny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy.

 vzhledem ke značné administrativní a finanční náročnosti 
zřízení věcného břemene rada stanovila smluvní cenu za zří-
zení věcného břemene ve výši 5000 Kč bez DPH za první bm 
a 150 Kč bez DPH za každý další bm. 

 vyjádřila souhlas s předložením projektu dostavby tech-
nického pavilonu v MŠ Gagarinova v celkových nákladech 
18,9 mil. Kč. Rada žádá hl. město Prahu o dotaci na tuto 
akci ve výši 15,4 mil. Kč. Rada ukládá starostovi podat žá-
dost o uvedenou dotaci na MHMP.  

 Rada určila zhotovitele přestavby družiny ZŠ M. Alše na 
mateřskou školu: firmu Kališ & Krátkoruký - vzhledem ke krat-
šímu termínu dodání, který je prioritou této zakázky, a zapo-
četí prací bez složení zálohy. 

 vzala na vědomí, že projekt MČ Praha-Suchdol na výstavbu 
fotovoltaického systému v Praze-Suchdole byl vybrán k pod-
poře z prostředků získaných v rámci produktu PREKO. Výše 
podpory činí 25.000 Kč na 1 KWp, tj. celkem 450.000 Kč.

 schválila navýšení kapacity Mateřské školy K Roztokům 
z 50 na 75 žáků s tím, že 25 žáků bude umístěno v nově 
zřízeném místu výkonu činnosti v budově družiny ZŠ M. Al-
še, Suchdolská 360, 165 00 Praha-Suchdol. Rada zároveň 
schválila navýšení kapacity součásti mateřské školy – jídelny 
– z 56 jídel na 83 jídel. Rada uložila tajemnici žádost o změ-
nu ve školském rejstříku připravit. Rada dále uložila starosto-
vi projednat financování navýšené kapacity MŠ K Roztokům 
od 1. 1. 2009 s odd. rozpočtu Odboru školství MHMP před 
podáním žádosti. 

 na základě průzkumu cen (doplněné a upřesněné nabíd-
ky) určila zhotovitele počítačové sítě v ZŠ M. Alše: Lam plus, 
s.r.o., a schválila smlouvu o dílo na uvedené práce. 

 vzala na vědomí oznámení o zahájení stavebního říze-
ní stavby: Stavba č. 6,645 Křižovatka Kamýcká x Sídlištní, 
Praha-Suchdol, výstavba světelné signalizace. Rada ukládá 
Ing. Novotnému, aby nahlédl do podkladů rozhodnutí a pří-
padné námitky projednal se starostou. 

 vzala na vědomí, že na rok 2010 hl. m. Praha navrhuje 
dotaci pro MČ Praha-Suchdol ve výši 15,334 mil. Kč.

 vzala na vědomí informaci o zřízení stálé pracovní skupi-
ny PČR k analýze dopravní situace a pověřila starostu, aby 
s pracovní skupinou spolupracoval při řešení dopravních 
problémů MČ Praha-Suchdol. 

 vzala na vědomí Vyhlášení 2. kola grantů ŽP MHMP pro 
rok 2009. 

 schválila navýšení kapacity všech součástí Mateřské školy 
Gagarinova o 50 dětí od 1. 9. 2010 z důvodu plánované ná-
stavby technického pavilonu MŠ Gagarinova, kterou vznik-
nou dvě třídy MŠ po 25 dětech. Rada uložila tajemnici při-
pravit žádost o změnu ve školském rejstříku. 

 vzala na vědomí informaci o Rámcové smlouvě o poskyt-
nutí darů společností Letiště Praha, a. s., městským částem 
hl. m. Prahy dotčených provozem letiště Praha-Ruzyně, pro 
MČ Praha-Suchdol ve výši 913.220 Kč a žádá Zastupitel-
stvo MČ Praha-Suchdol o projednání přijetí daru ve výši 
913.220 Kč na rekonstrukci a rozšíření hřišť.

 vzala na vědomí informaci o Darovací smlouvě o poskyt-
nutí daru společnosti Pražská energetika, a. s., městské části 
Praha-Suchdol na podporu stavby fotovoltaické elektrárny 
ve výši 450.000 Kč a žádá Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol 
o projednání přijetí daru. 
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z radnice

Jak je to s dálnicí a letištěm po prázdninách
(dokončení ze str. 1)

Letiště

Na rozdíl od změny Z1000/00 územní-
ho plánu hl. m. Prahy, kterou v říjnu 2008 
zrušil Nejvyšší správní soud, v nově pro-
jednávané změně nová paralelní letišt-
ní dráha zahrnutá není. Ovšem v Politice 
územního rozvoje je o rozšíření ruzyňské-
ho letiště uvedeno v bodě 131 kapitoly 5. 
Koridory a plochy dopravní infrastruktury 
„Letiště (131), Vymezení: Nová paralelní 
vzletová a přistávací dráha (VPD), vzleto-
vé a přistávací prostory (VPP) letiště Praha-
-Ruzyně. Důvody vymezení: Zvýšení kapaci-
ty mezinárodního letiště. Úkoly pro územní 
plánování: a) Řešit dopady rozvoje letiště 
Praha-Ruzyně na územní rozvoj dotčených 
obcí (zejména hlukové zátěže). b) Řešit na-
pojení letiště na další druhy dopravy (před-
nostně kolejovou dopravou).“

V Politice územního rozvoje je tedy vý-
stavba dráhy zakotvena naprosto natvrdo, 
bez jakýchkoliv ohledů na životní prostředí, 
bez ohledů na omezení nakládání s majet-
kem a na snížení hodnoty majetku více než 
desetitisíců majitelů bytů a nemovitostí, 
bez ohledů na právo na ochranu zdraví. 

Asi nikdo nepochybuje o tom, že zvýše-
ní kapacity letiště bude mít příznivý vliv 
na hospodářství celé republiky, nabídne 
zaměstnání spoustě lidí, ale především 

bude mít „blahodárný“ vliv na zisky maji-
tele letiště a to vše na úkor několika desí-
tek tisíc lidí žijících pod prosazovanou no-
vou drahou. 

Letiště Praha, a. s., začalo opět pro-
jednávat podmínky vyhlášení ochran-
ného hlukového pásma (OHP) kolem le-
tiště v souvislosti s přípravou výstavby 
nové paralelní dráhy a rozšířením pro-
vozu letiště. Toto pásmo by mělo za-
hrnovat území Nebušic, Lysolají, Such-
dola a Sedlce. 

V tomto území nebudou ve venkov-
ním prostoru (zahrady a dvory) dodr-
žovány zákonné hygienické hlukové li-
mity a v obytných místnostech pouze, 
když budou okna, která nám letiště vel-
koryse zadarmo vymění, dobře zavře-
ná. V případě, že byty a třídy škol nebu-
dou mít vlastní klimatizační a ventilační 
zařízení, tak tím budou zase porušová-
ny zákonné hygienické limity na výmě-
nu vzduchu v obytných místnostech ne-
bo třídách škol.

Vedení ruzyňského letiště to zřej-
mě s prosazením rozšíření o paralel-
ní dráhu myslí vážně, neboť dozorčí ra-

da Letiště Praha, a. s., v novém složení 
schválila v pátek 31. července přidělení 
daru městské části Praha-Suchdol ve vý-
ši 913.220 Kč. 

Městská část předložila letišti tři okru-
hy, které plánovala financovat z nabíze-
ného daru:

 výstavba, rekonstrukce a oprava ka-
nalizačních řadů „Dešťová kanalizace 
Starý Suchdol“ – 1.900.000 Kč.

 odstranění prašného povrchu obec-
ních komunikací  “Rekonstrukce komu-
nikací Výhledy“ – 1.220.000 Kč 

 dětská hřiště: „Rekonstrukce povrchu 
malého hřiště v ZŠ“ 360.000 Kč; „Rozší-
ření herních prvků dětského hřiště v ZŠ“ 
154.000 Kč; „Instalace skateboardo-
vých prvků na asfaltovém hřišti v areálu 
sokolovny“ 960.000 Kč 

Protože dozorčí rada vybrala záměr „dět-
ská hřiště“, bude moci městská část vylep-
šit a rozšířit sportovní plo-
chy jak pro nejmladší děti, 
tak pro ty náctileté.

Petr Hejl, 
starosta městské části

V anketě o nový název 
občasníku, který 
právě čtete, s velkou 
převahou zvítězily 

SUCHDOLSKÉ 
LISTY

Rada tento nový název 
schválila a po zajištění všech 
formálních náležitostí se 
s ním v příštím roce budete 
setkávat právě pod tímto 
titulem.

Při jednání rady městské části 
vylosoval starosta Petr Hejl 
z došlých hlasů výherkyni 
drobné ceny paní Janu 
Francovou. Gratulujeme!

Na otázku „co vám v Suchdole chy-
bí“ řada občanů odpovídá, že by uvítali 
„velkoprodejnu potravin“.

V Komisi územního rozvoje a infra-
struktury, na jednáních rady městské části 
a v jiných grémiích jsme otázku výstavby 
velkoprodejny potravin často diskutovali. 
Především jsme řešili otázku, kam ji umís-
tit, aby byla dobře dopravně dostupná 
a přitom nezatěžovala své okolí automo-
bilovou dopravou. Zřízení velkoprodejny 
je vždy spojeno s velkým parkovištěm. Vy-
tipovali jsme pozemky u benzínové pum-
py a již v březnu 2007 jsme oslovili čtyři 
společnosti, které provozují potravinové 
velkoprodejny: BILLA, spol, s r. o., Tesco 
Stores CR, a. s., AHOLD Czech Republic, 
a. s. a PLUS - DISCOUNT, spol. s r. o.

Následovala řada jednání či konzul-
tací a pozitivně zareagovala jen spo-

lečnost PLUS - DISCOUNT. Na podzim 
roku 2007 požádala o změnu územ-
ního plánu pro nabídnutý pozemek, 
ovšem na jaře 2008 projekt zastavila. 

Na území městské části se bohužel 
nenachází vhodný pozemek, na kterém 
by bylo možné ihned postavit velkopro-
dejnu. Pro společnosti, které tyto pro-
dejny provozují, je územní příprava, 
která trvá dva až tři roky, příliš dlouhá 
doba.

V souvislosti s výstavbou velkopro-
dejny LIDL na křižovatce u Horoměřic, 
iniciovala městská část posílení auto-
busové linky, která by 
měla u této prodejny 
svou zastávku. 

Petr Hejl, 
starosta městské části

Proč není v Suchdole 
velkoprodejna potravin

Na středu 21. října 2009 v 19.00 hodin svolává městská 
část do velké zasedací místnosti ÚMČ veřejnou schůzi 

na téma „0chranné hlukové pásmo letiště“.
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Změna trvalého bydliště

Změna trvalého bydliště pro občany Suchdola a Horního 
Sedlce se provádí na ohlašovně Úřadu MČ Praha-Suchdol, 
Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol.
Co k tomu potřebuji:

1) platný občanský průkaz
2)   doklad o vlastnictví (RD nebo byt v os. vlastnictví), nebo ná-

jemní smlouvu na byt, popř. souhlas oprávněné osoby (ma-
jitele, nájemce) s úředně ověřeným podpisem (není třeba, 
pokud přijde osobně a dá souhlas přímo na ohlašovně)

3)  dále např. rodný list dítěte do 15 let, které není zapsáno 
v OP rodiče

4)  50 Kč – správní poplatek za změnu trvalého pobytu
Úřední hodiny: po a st 8.00–11.00 a 12.15–17.30 hod.

V ostatních dnech po telefonické dohodě.

Výměna občanského průkazu
Teprve po změně pobytu je občan povinen si požádat o vy-

dání nového občanského průkazu, a to na pracovišti: 
V. P. Čkalova 18, Praha 6
Úřední hodiny: 

po a st 8.00–18.00 hod., út a čt 8.00–12.00 hod.

POTŘEBUJI VYŘÍDITVelkoobjemové 
kontejnery 
svozové místo 23. 9. 21. 10.

K Roztokům x K Drsnici X X

Výhledské náměstí X X

V Údolí X X

Suchdolská – Sběrné suroviny X  X

Internacionální (parkoviště) X  X

Mimo výše uvedené termíny jsou celoročně všem občanům 
k dispozici Sběrné dvory hlavního města Prahy, kde lze ode-
vzdávat všechny druhy odpadů kromě domovního směsného 
odpadu. Nejbližší dvůr Pražských služeb je na adrese Pro-
boštská 1, Praha 6 - Dejvice, provozní doba po–pá 8.30 až 
17.00, so 8.30–15.00 hodin, telefon 284 098 475. 

Pokud nemáte možnost vlastní dopravy, nabízí Pražské služby 
nadstandartní placenou službu „Objednávkový odvoz odpadu 
do sběrného dvora“ (více informací na telefonech 284 091 472 
a 284 098 476).
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2009 Sb., 
ze dne 9. července 2009.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve 
dvou dnech, v pátek 9. října 2009 od 14.00 
do 22.00 hod. a v sobotu 10. října 2009 
od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území Čes-
ké republiky a ve volebních místnostech zřízených při zastupitel-
ských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzu-
lárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, na 
základě Zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Čes-
ké republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parla-
mentu“). V městské části Praha-Suchdol jsou volební místnos-
ti v budově Základní školy M. Alše, Suchdolská 360, Pra-
ha-Suchdol.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže volební komi-
si svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průka-
zem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů 
a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková 
volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů do-
datečně a umožní mu hlasování.

Volič může též požádat o vydání voličského průkazu ode 
dne vyhlášení, tj. 9. 7. 2009, a to písemným podáním opatře-
ným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů 

přede dnem voleb, tj. 2. října 2009, obecnímu úřadu, který stá-
lý seznam voličů vede, nebo osobně do okamžiku uzavření 
stálého seznamu voličů, tj. 7. října 2009; obecní úřad v mís-
tě trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. 24. září 2009, předá osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvede-
nou adresu.

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny budou 
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, 
tj. 6. října 2009. V případě jejich poškození, ztráty, neúplnosti 
apod. je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební 
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

V této souvislosti prosíme voliče, aby měli na svých domech 
a bytech viditelně označeny své schránky, aby mohly být hla-
sovací lístky řádně a včas doručeny.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může též volič 
požádat volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to do tzv. přenosné volební schránky. Požadavky na 
přenosné volební schránky je možné předem telefonicky hlásit 
na č. 220921218 (pí Kučerová nebo Stiborová).

Důležitá informace pro občany, kteří dlouhodobě pobývají ne-
bo pobývali v zahraničí:

Pokud se občan České republiky, který pobývá, nebo pobý-
val v zahraničí, nechal zapsat do zvláštního seznamu voli-
čů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, je vo-
lič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného 
obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého 
pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na 
území České republiky, bude nutné požádat zastupitelský 
úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastu-
pitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vo-
ličů potvrzení, které je nutné odevzdat přede dnem voleb obec-
nímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého 
pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvo-
du má místo trvalého pobytu.

Od začátku října otevře městská část 
třetí oddělení školky K Roztokům, které 
bude umístěno v areálu základní školy, 
v budově nad knihovnou. Nyní zde vr-
cholí stavební úpravy, byla vybudována 
nová kuchyňka pro výdej obědů, nové 
sociální zázemí, pro hraní dětí vznikl 
velký prostor spojením dvou původních 
tříd školní družiny. Do nového oddělení 
může nyní nastoupit jen 20 předškoláků. 
Původně jsme počítali s tím, že budeme 
moci využit maximální kapacitu 25 dětí 
danou hygienickými předpisy, ale požár-
ní předpisy jsou mnohem přísnější. Pro 
více než 20 dětí musí být třídy přístupné 
po dvou schodištích. To plánujeme vybu-

dovat ideálně ještě do konce roku, aby-
chom následně mohli využít uvedenou 
maximální kapacitu.

Městská část se dlouhodobě snaží 
řešit problémy spojené s nedostatkem 
volných míst ve školkách. Připravila pro-
jekt nástavby dvou oddělení pro 50 dě-
tí v areálu mateřské školy Gagarinova 
a opakovaně, bohužel zatím bezúspěš-
ně, žádá hlavní město o dotaci ve výši 
cca 15 mil. korun na realizaci této stav-
by. Z vlastních omezených prostředků 
městská část v březnu 2008 v této škol-
ce otevřela IV. oddělení pro 25 dětí.

Investice ve výši okolo 1,7 mil. ko-
run, kterou městská část vynaloží 

v letošním roce na zřízení a provoz 
tohoto oddělení pro 20 dětí, by měla 
nyní v době ekonomické krize pomoci 
mladým rodinám, neboť pro mnohé 
maminky může být návrat do práce je-
dinou možností, jak si udržet pracovní 
místo. Vzhledem k tomu, že poptáv-
ka je 2 až 3 násobně vyšší, než nové 
oddělení nabízí, bohužel ani tímto 
rychlým a kapacitně omezeným řeše-
ním nemůžeme vyhovět 
všem zájemcům o přije-
tí do mateřské školy.

Petr Hejl, 
starosta městské části

Rozšíření MŠ K Roztokům 
o oddělení pro 20 předškoláků

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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 pro obyvatele v OHPL nebudou 
platit zákonné hygienické limity ven-
kovního hluku

 obyvatelé budou v hluku bydlet po 
celý život – prokázané ohrožení jejich 
zdraví, vyloučena pohoda, klidné prostředí

 nebylo provedeno posouzení vlivu 
na zdraví obyvatel alespoň k roku 2020

 hygienické předpisy na ochranu 
před leteckým hlukem jsou děravé ja-
ko cedník, zcela bez záruky kontroly a ne-
jsou prakticky vymahatelné ani orgány 
ochrany zdraví

 snížení hodnoty nemovitostí je také 
jasné – obytný dům u dálnice nebo letiště 
nemá stejnou hodnotu jako stejný dům 
v klidné lokalitě (pokud tedy nečekáte x let 
na hloupého kupce)

 venkovní hluk z leteckého provozu 
je neodstranitelný a bude se neustále 
zvyšovat po celou dobu provozu letiště 
vzhledem k neomezené kapacitě letiště 

 výměna oken nevyřeší venkovní 
hluk, ale ani hluk v obytných místnos-
tech (např. maximální hluk v noci uvnitř 
místnosti nebude pod 30 dB, což je běžný 
hygienický limit pro noční hluk)

 nová okna navíc sníží hluk jen když 
jsou zavřená, což znemožňuje vět-
rání budov, dochází tak k porušování 
hygienických předpisů (byty – zvláště 
v noci, školy, úřady), letiště nehradí insta-
laci a provoz klimatizace a ventilace

 sníží se komfort bydlení – užívání 
zahrad, větrání objektů, rekreace, změní 

se charakter zástavby směrem k průmys-
lovému využití s další silniční dopravou

 současná kapacita letecké dopravy je 
pro obyvatele ČR, turisty i obchodní ces-
tující naprosto dostatečná (Ruzyně, Brno, 
Ostrava, Karlovy Vary, České Budějovi-
ce, Pardubice), připravují se Vodochody, 
dohromady kapacita hodně přes 20 mil 
cestujících. Rozšíření letecké dopravy 
v Praze-Ruzyni je pouze podnikatel-
ský záměr zaměřený na dálkovou tran-
zitní a nákladní dopravu – ale proč to má 
být na úkor obyvatel Nebušic, Lysolají, 
Suchdola a Hostivic?!

 velmi sporný je i pozitivní vliv nové 
dráhy na zaměstnanost. U Prahy, kde je 
prakticky nulová nezaměstnanost, se sice 
zaměstnanost zvýší, ale naopak se defini-
tivně omezí provoz a rozvoj místních 
mezinárodních letišť v oblastech s vy-
sokou nezaměstnaností

 letiště hodlá podnikat na úkor 
zdraví obyvatel a hodnoty jejich majetku 

– vše chtějí zcela zadarmo, bez kompen-
zací pouze formou jakéhosi „znárodnění“ 
(letiště neplatí ze svého ani okna!)

 riziko změny nebo nedodržení na-
vrhovaných podmínek OHPL a pro-
vozu na dráhovém systému letiště 
v budoucnosti. Ani podmínky pro součas-
né OHPL (3 starty+3 přistání za hodinu 
v noci) letiště dlouhodobě nedodržuje bez 
jakýchkoliv zásahů a sankcí ze strany stát-
ních úřadů

 navrhované rozložení provozu je 
navíc zcela nesmyslné a dlouhodobě 
neobhajitelné - proč by se mělo trvale 
365 dnů v roce létat stále nad stejnou 
obcí (kde lidi ohluchnou) když by byly tři 
dráhy? 

Letiště by obyvatele zřízením OHPL 
připravilo o zdraví a klidné prostředí, 
snížilo by hodnotu jejich majetku a za 
vše shora uvedené slibuje výměnu oken za 
cizí peníze, protože jim to ukládá zákon. 
Pro obyvatele Suchdola i dalších obcí to 
vypadá jako špatný vtip a je to absolut-
ně nepřijatelný přístup.

Letiště nyní potřebuje souhlas nebo 
mlčení obcí a obyvatel ke zřízení OHPL 
a proto se snaží odvést pozornost k de-
tailům, slibuje okna, nesmyslné provozní 
podmínky... – nenechme se tím, prosím, 
napálit. Nyní je nutné zcela zásadně 
odmítnout návrhy na rozšíření OH-
PL na území Suchdola s obytnou zá-
stavbou.

o. s. Občané proti hluku a emisím,
Václav Vik, Pavel Beneš – členové výboru

www.antihluk.cz

Ochranné hlukové pásmo letiště
je nepřijatelné

Letiště Praha, a. s., 
opět předkládá občanům Suchdola kos-
meticky upravené podmínky a režimová 
opatření a snaží se prosadit na Suchdo-
le Ochranné hlukové pásmo letiště (OHPL), 
které však znamená neomezený nárůst le-
teckého provozu a hluku nad Suchdolem. 
Připomeňme si proto důvody, proč na Such-
dole nechceme OHPL.
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Osobní bankrot (osobní oddlužení) 
má pomoci těm, kteří se propadli do 
těžce řešitelných dluhů. Osobní bankrot 
je upraven Zákonem č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insol-
venční zákon), který tento institut zavedl 
od prvního ledna 2008.

Vyhlášení osobního bankrotu je jednou 
z možností řešit situaci, kdy na straně 
dlužníka existuje reálná hrozba exekuce 
veškerého majetku, ale současně věřitel 
nemá jistotu, že tento krok přinese uspo-
kojivý výsledek.

Návrh na oddlužení je oprávněn po-
dat výhradně dlužník spolu s návrhem 
na úpadek, a to výhradně občan – ne-
podnikatel (případně neziskové práv-
nické osoby). Nejprve je nutno zažádat 
o zahájení insolvenčního řízení a návrh 
na oddlužení je až druhým krokem. Jeli-
kož řešením úpadku může být i konkurs, 
nemusí vůbec dojít k procesu oddlužení. 

Návrh se podává na vzorovém for-
muláři, vydaném Ministerstvem spra-
vedlnosti, který má 11 stran a je do-
sti podrobný, mimo osobních údajů 
o dlužníkovi je nutno ve formuláři uvést 
podrobný popis okolností, z nichž lze 
usuzovat na výši hodnoty plnění pro ne-
zajištěné věřitele při povolení oddlužení, 
očekávané příjmy dlužníka v následují-
cích pěti letech, údaje o všech dlužníko-
vých příjmech za minulé tři roky, event. 
informace o dřívějším insolvenčním 
řízení (a to i firmy, v níž je dlužník sta-

tutárním orgánem nebo jeho členem) 
a údaje o nezahlazených pravomocných 
odsouzeních pro trestné činy majetkové 
nebo hospodářské povahy, přehled dluž-
níkových závazků, přehled o jeho majet-
ku – uvedení množství a pořizovacích 
cen, u nemovitého majetku se dokládá 
znalecký posudek, jestliže má dlužník 
manžela nebo manželku, je vyžadován 
písemný souhlas s oddlužením, návrh 
musí mít ověřený podpis dlužníka

Dlužník navrhne jeden z možných způ-
sobů oddlužení, a to buď zpeněžením 
majetku (majetkové podstaty) nebo plně-
ním splátkového kalendáře, o povolení 
některého způsobu rozhodnou nezajiš-
tění věřitelé hlasováním na jednání vě-
řitelského výboru nebo rozhodne přímo 
soud. I proto je vhodné, aby byl dlužník 
předem dohodnut se svými věřiteli na 
způsobu úhrady dlužné částky.

 Návrh podává dlužník u krajského 
soudu, v jehož obvodu má své bydliště, 
popřípadě se v  obvodu tohoto krajského 
soudu zdržuje. Oddlužení na návrh povo-
luje soud. Nejprve přezkoumá správnost 
formálních náležitostí návrhu ( jejich spl-
nění však nemusí ještě automaticky vést 
k povolení osobního oddlužení), dále se 
zabývá obsahem finančního plánu. Od-
dlužení soud povolí, pokud lze důvodně 
očekávat, že nezajištění věřitelé (ti, kteří 
nemají své pohledávky zajištěny zástav-
ním právem nebo jinak) získají mini-
málně 30% svých pohledávek, a pokud 

sezná, že dlužník bude schopen dluhy 
splácet.

U soudů bylo podáno více než 1600 
návrhů, jejich přírůstek ve druhém čtvrt-
letí 2009 dosáhl počtu 530, což je o té-
měř 180 více než v předchozím čtvrtletí, 
přičemž počet bankrotů byl trojnásobný 
ve srovnání se stejným obdobím roku 
2008, a tyto bankroty dokonce převýšily 
bankroty podnikatelských subjektů. 

Dlužníci, podle poznatku soudů, přistu-
pují k tomuto institutu dosti nezodpověd-
ně, přičemž jejich nejčetnější chybou je to, 
že se domnívají, že podání návrhu je jed-
noduché a nemusí se kvalitně a detailně 
připravit, oddlužení je povolováno vždy 
a oddlužení vždy dopadne v prospěch 
dlužníka. Iluze, že osobní bankrot otevírá 
dlužníkům pohodlnou cestu ke splacení 
pouhé třetiny dluhu, ale není na místě. 
„Vůbec to nemusí dopadnout podle před-
stav dlužníka. Ten se naopak může divit, 
jakou cestou se celé řízení bude ubírat,“ 
varoval místopředseda Krajského soudu 
v Praze Luboš Dörfl. Není-li správně vypl-
něn formulář může toto vést v nejlepším 
případě k zastavení insolvenčního řízení, 
v tom horším případě se může stát, že 
chyby v části formuláře týkajícího se od-
dlužení povedou k tomu, 
že soud oddlužení zamítne, 
ale zahájí konkurs na veške-
rý majetek dlužníka.

JUDr. Zlata Kohoutová

Osobní bankrot I.

 Ivan Šnajdr  Božena Drncová  František Běhal 
 Petr Kraus  Libor Štětka  Alois Bureš  Alena 

Hofmanová  Eva Látalová  Marta Piskořová 
 Jana Tichá  Věra Benešová  Ivo Drnec  Helena 

Vrabíková  Andrea Krč Ševčíková  Jaroslav 
Doubrava  Miloslav Macháček  Zdeňka Hájková 

 Vlasta Jankrlová  Božena Procházková  Marie 
Ryantová  Jiří Zástěra  Miloslava Kudrnová  Jan 
Víška  Jiří Zlatý  Miluše Rulcová  Miloš Klucký 

 Dagmar Járov  Jiřina Červená  Bořivoj Zdražil 
 Milena Kyndlová  Marie Hellerová  Josef  Kelbler 
 Věra Guthová  Václav Macháček  Emilie Došková 
 Marie Kynclová  Věra Třesková

G R A T U L A C E
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, 

kteří ve třetím čtvrtletí roku 2009 slaví 

významné životní jubileum

Připravujeme další 
vítání občánků

Městská část pokračuje v obnovené tradici vítání ob-
čánků a na podzim plánuje uvítat suchdolské občánky 
narozené v 1. pololetí letošního roku. Vzhledem k plat-
nosti Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 
nemůžeme získávat informace o narození dítěte. Prosí-
me proto rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit se svými 
dětmi přihlášenými k trvalému pobytu v naší městské 
části slavnostního vítání občánků, aby se přihlásili na 
úřadě MČ.

Prosíme o předání následujících údajů – jméno a příjme-
ní dítěte, datum narození, adresa trvalého bydliště, zákon-
ný zástupce, e-mailové a telefonické spojení. Informace 
můžete předat osobně při návštěvě úřadu (kancelář 106 
v 1. patře) nebo je zaslat na e-mail: z.kucerova@praha-su-
chdol.cz. Vyjádřením zájmu a odevzdáním údajů uděluje  
zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním podkla-
dů městskou částí Praha-Suchdol.

Děkujeme za pochopení.
Věra Štěpánková, zástupkyně starosty
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Letní dovolené nás mocně osprchovaly endorfiny zdánlivě nekončících dnů volna. 
Dítka školou povinná možná uprostřed prázdninových radostí tu a tam přece jen 
napadne, že zlehka a tichounce se blížící září už klepe na dveře. 

Jaká budeš, ptá se prvňáček. Celé příbuzenstvo (samozřejmě hlavně babičky) 
mu barvitě líčí příští etapu jeho života optimisticky. A malý adept vzdělávacího 
procesu se do školy docela TĚŠÍ... Budu tam chodit rád? Zvládnu to? Či mé příští 
dny osedlá strach? Bude paní učitelka hodná? Nebude na mne křičet? Jak zarea-
gují rodiče, když mi učivo „nepoleze do hlavy?“ A co spolužáci? Přijmou mne mezi 
sebe, či skončím na okraji zájmu a stanu se opovrhovaným otloukánkem? 

Jaká budeš, ptá se budoucí primán. Má za sebou pět let na základce a úspěch 
v přijímacích zkouškách na gymnázium. Jaká bude má reakce na změnu prostře-
dí? A co zbrusu noví vyučující? 

Jaká budeš, ptá se středoškolák, který již o vzdělávání, vyučujících i školní jídelně 
ví své. A myslí na náročný rok končící maturitou, na výsledný efekt přijímacího říze-
ní na vysokou školu. Jaká budeš, ptá se vysokoškolák a hloubá o svých asistentech 
či docentech. A vlastním finančním zajištění…

Co napadne pedagoga? Tak copak ti moji miláčkové zase vyvedou? Jakou strategii 
výuky zvolit, aby dny ve škole nebyly zbytečné jako máchnutí do roje komárů? Jak 
vykouzlit ze strohé učebny místnost, v níž by se žáci cítili dobře? Mohu zvýšením své 
aktivity ovlivnit výši svých příjmů?

Jak praví klasik: „Dobří učitelé, to jsou ti nejlepší lidé na světě, nejpoctivější 
a nejnezištnější. Hned po nich následují lékaři, ale ti jsou zpravidla skeptiky, kdežto 
učitelé jsou idealisté. Setkáme-li se však s učitelem-skeptikem, pak je to člověk, 
v němž se spojil učitelský idealismus s lékařskou skepsí. Takového člověka je třeba 
doslova zbožňovat...“

Dagmar Milotová

Jaká budeš, školo? Úspěšní čtou

Koncem školního roku vtrhli žáci 6. B 
do zdejší knihovny jako velká voda. Deba-
ta s paní knihovnicí o knížkách, organiza-
ci knihovní činnosti, o akcích pořádaných 
knihovnou i o celostátní soutěži Kniha 
mého srdce byla příjemná a inspirativní. 

„Když zavřete oči, cítíte z těch knížek 
něco zvláštního. Líbí se mi tady, je tu 
klid,“ svěřil se Lukáš Chvapil. „Je lepší si 
knihu půjčit. Když si ji koupíte a přečtete, 
kniha vám pak doma leží a leží… Zajímá 
mne hlavně válečná literatura a fantasy.“ 
„Dozvěděl jsem se, jaké jsou zde druhy 
knížek, kde které hledat,“ doplňuje Filip 
Daněk. „V knihovně se mi líbilo moc, pro-
tože jsem si mohl číst o zvířatech,“ tvrdí 
Petr Dvorský a oceňuje pěkné prostředí, 
pohodlné sezení a hezké vyprávění paní 
knihovnice o historii i současnosti knihov-
ny. „Jsem čtenářský maniak, bez knížek 
nevydržím. Přečtu celou vaši knihovnu,“ 
usmívá se Klára Procházková. „Z různých 
knih si do školy mohu udělat referát. A jít 
tady na počítač,“ pochvalují si kluci. 

Je vidět, že tu opravdu nejsou naposledy.
Dagmar Milotová

MÁME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 

http://knihovna.praha-suchdol.cz

Na stránkách se dozvíte o našich ak-
cích, o knižních novinkách.

Můžete si jejich prostřednictvím pro-
dloužit výpůjčky, poslat nám vzkaz nebo 
využít oblíbenou službu „Ptejte se knihov-
ny“, jejímž prostřednictvím odborníci 
z různých knihoven odpoví na Vaše dota-
zy. Jsme rádi, že stránky mají už teď vel-
kou návštěvnost. 

 upravili jsme část knihovny jako čítár-
nu, kde můžete příjemně strávit volný čas

 můžete si u nás zahrát nové desko-
vé hry: Carcassone, Z pohádky do 
pohádky, Královské rošády, Šiki 
miki, Heck Meck, Černé historky, 
Umí prase lítat, Želví závody, Bláz-
nivá Zoo

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME

 Kurz Začínáme s internetem
je určen naprostým začátečníkům, kteří se 
chtějí seznámit s vyhledáváním informací 
na internetu, s možností založit si vlastní 
emailovou schránku apod. Kurz bude bez-
platný, je určen skupině maximálně 3 osob 
a bude probíhat dle časových možností 
a dohody účastníků kurzu v knihovně

 Skládání origami
po prázdninách se opět sejdeme při 
skládání origami ve čtvrtek 10. září 
od 16 hod. Srdečně zveme všechny, kte-
ří s námi již skládali, i nové zájemce. 

 Beseda s dětskou psycholožkou
se uskuteční ve čtvrtek 1. října od 
17 hod. v knihovně. PhDr. Kateřina Bí-
glová  vystudovala psychologii a peda-
gogiku na Filosofické fakultě Universi-
ty Karlovy. Devatenáct let pracovala ve 
zdravotnických institucích – pediatric-
ké ambulanci, kojeneckém ústavu, dět-
ských domovech. Nyní se 15 let věnu-
je dětem předškolního věku a jejich 
rodinám. Dozvíte se, co můžeme udě-
lat pro naše dítě, aby zdravě rostlo, 
dobře rozumělo nebo správně mluvilo.
Po besedě bude prostor pro Vaše dotazy.

 Týden knihoven
je celostátní akcí, která v tomto ro-
ce proběhne v týdnu od 5.–11. říj-
na 2009. V rámci Týdne knihoven jsme 
pro Vás připravily Dny otevřených dveří 
s výkladem a prohlídkou knihovny v ob-
vyklých výpůjčních hodinách. V tomto 
týdnu pro Vás bude ZDARMA roční re-

gistrace nových čtenářů nebo vyřazené 
knihy a časopisy.

 Povídání s Josefem Klímou

redaktorem pořadu Na vlastní oči, šéf-
reportérem Reflexu, spisovatelem – au-
torem knihy Jiří Kájínek: vrah nebo oběť. 
Je autorem scénářů k filmům Nahota na 
prodej, Rána z milosti ad., v neposlední 
řadě je i hudebníkem a autorem písniček. 
V r. 2005 získal novinářskou Cenu Ferdi-
nanda Peroutky. Povídání se uskuteční 
v pátek 23. října od 18.30 hod. v za-
sedací místnosti ÚMČ Praha-Suchdol.

Knihovna děkuje pa-
ní Blance Ševčíkové za dar 
– kolekci detektivek Agáty 
Christie.

Ivana Tvarohová

Co je nového v naší knihovně
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Originalita, názor, pohyb i klid, hloubka. Žádná lacinost 
rychlokvaškových celebrit. Pokora. Schopnost pracovat se slo-
vy tak, že nasloucháte přikováni. Laskavost, přesvědčivost. 
Žádné prázdné gesto, nic na odiv. Jaroslav Šerých, malíř, gra-
fik, ilustrátor. Absolvent pražské Akademie výtvarných umění, 
držitel mnoha cen a řádů, též Medaile Za zásluhy, kterou ho 
v říjnu 2008 vyznamenal prezident Václav Klaus.

„Tvořiví lidé před sebou stále mají směr vertikální. Cítí, že 
naše planeta pluje miliardy let ve vesmíru, všude obrovská 
hlubina, nahoře, kolem nás, dole. Citliví básníci jsou vázáni 
ještě na jiné věci než pozemské. A obraz? Je záznam něčeho. 
U mě je to záznam úžasu. Kdybych žil ještě tři sta let, věřím, 
že bych žil pořád v úžasu. Denně vidím absolutně jiná oblaka, 
slunce vychází a svítí… Žijeme na zázračné planetě.“

Nikdy neučil. Záměrně. „Řeklo by se, že je to trošku sobec-
ké. Nechtěl jsem učit, ale pracovat. Každý zná své síly, takže 
jsem po školní kariéře nikdy netoužil.“ Později se mu narodila 
dcerka. „To byl můj poslední dotyk se školou. Současné škol-
ství tolik nepozoruji, nemám na to kdy. Vím, jak to vypadá na 
AMU. Má být ústavem, který děti učí od prvopočátků věcí, 
tj. od studia stromů, očí, ušního labyrintu… Poctivost přisu-
ne člověka blíže k pokoře. Pokora je a měla by být základním 
principem každého umělce. Když se mi na obraze něco poda-
ří tak, jak jsem si představoval, teprve pak bych se ODVÁŽIL 
nazývat to uměním. Boží existence je pro mne velikým příkla-

dem. Všechno ostatní, naše lidské, světské, mi připadá v mno-
hém malicherné. Marek Eben kdesi napsal: ´Neobtěžuji Pána 
Boha kravinami.´ To je přesně řečeno.“

„Vaším gymnaziálním češtinářem byl Ivan Slavík? To byl 
můj vzácný a blízký přítel, měli jsme se rádi. Byli jsme z jedno-
ho kadlubu. Lidí, kteří se váží k duchovním prostorům, prosto-
rům Božím, není mnoho. Musejí se podporovat, scházet, pro-
tože technokratický svět, který nás obklopuje čím dál více a je 
tvrdší (i vůči umění), je bez Boží přízně. Většina básníků uči-
la, byla to věc existence.“ Seznámili se přes básníka Ivana Di-
više. V kontrastu s ním byl prý Slavík člověkem klidnějším, blí-
žil se Bohuslavu Reynkovi, básníku duchovna. „Reynka jsem 
navštěvoval…“ 

 „Kresba je vzácným elementem ve výtvarném umění. Vel-
mi rád kreslím obrázky jako doprovod básnické vize. Obdivu-
ji Vladimíra Holana. I k jeho veršům jsem měl příležitost tvo-
řit doprovody. V 60. letech už nás nakladatelství měla „osa-
hané“. Dostával jsem velice krásnou práci – Holana, Horu 
a mnoho dalších básníků, které jsem mohl ilustrovat. Slaví-
ka také, např. jeho sbírku Lux sanctorum. Básně mám rád. 
Ovšem i hudba je pro mě vzácnou věcí, též proto byl mým blíz-
kým přítelem hudební skladatel Petr Eben. Má paní vystudo-
vala muzikologii. Je úžasné dozvídat se o hudbě více, máme 
si co říci… Krásné české slovo ‚touha‘ obsahuje nádhernou 
parabolu. Parabolu povlovné křivky, která v sobě má trpěli-
vost, a to vše, co potřebuje umělec ke své práci. Láskyplné 
toužení, to by u umělce mělo být...“ 

„Já a Suchdol? V Praze jsem byl cizincem. Každý venkovan 
se musí aklimatizovat. Cítil jsem však, že zde musím zůstat. 
Je to nádherné, vzácné místo. I mysticky. Českomoravská vy-
sočina je úžasná; chci-li však něco dělat, nemohu se vrátit do 
Havlíčkova Brodu, kde jsem se r. 1928 narodil. Byly tam jen 
brambory a nádherný, blankytně kvetoucí len. Symbol Vysoči-
ny. To je chudá země, to není Haná. K Vysočině patřil Jan Zr-
zavý, Adolf Kosárek i Bohuslav Martinů. Zdejší kraj má v so-
bě zvláštní náboj z té chudoby vzešlý. Měl jsem příležitost zů-
stat v cizině, v 60.-70. letech minulého století jsme tam jezdi-
li. Absurdní situace. Inklinace k mé rodné hroudě byla silná, 
že jsem na to nikdy nepomyslel, ač byl návrat smutný, otevře-
la se nám zase ta šeď zdejšího života. Reynek o tom má nád-
hernou báseň: ´Drahá semena zůstávají se svou rodnou ze-
mí, protože musí s ní žít všechny utrpenství i radosti…´ Byd-
lel jsem ve sklepním bytě ve Vysočanech. Měl se zrovna na-
rodil syn Jakub. Přece nemohu dítěti oblékat mokrou košilku! 
Přítel mne pozval na Suchdol. Jsem tu od r. 1966. A velmi rád. 
Jakub se narodil do slunečné krajiny. Každý příchozí říká, že 
je tu jako na venkově. To je úžasná přednost Suchdola. Rad-
ní hlavního města sem chtějí dát dálnici. Západní okruh je ve 
všech velikých metropolích nejdál, je to park toho místa. Ze 
západu jde vzduch do města, proto jsou továrny na východě, 
aby popel odcházel pryč, ven do krajiny. Nejde jen o nás („o 
naše králíkárny a zahrady“), udělat západní okruh 7 km od 
katedrály je tragické. Jako když udělali soudruzi dálnici ko-
lem muzea. Suchdol je nádherné místo. Je nahoře, ne v do-
líku, rád budu bydlet i na větru. Řekl jsem své dceři, že jsem 
v Praze pořád jako host, zatímco mé děti se tu narodily. Od-
pověděla: „Ne, tatínku, já jsem se nenarodila v Praze, já jsem 
se narodila na Suchdole!“ 

Dagmar Milotová

Záznamy úžasu aneb na návštěvě 
u ak. malíře Jaroslava Šerých 
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Letní doba u hasičů bývá pohodová, většinou si užíváme vol-
na s rodinami. Ale nemůžeme jen odpočívat, technika sboru je 
staršího data, tak se jí musíme stále více věnovat. A jak se rok 
překulí do druhé poloviny, začínají nám zase povinnosti.

Přede dveřmi je naše soutěž, Memoriál Františka Malého, 
která se bude konat v sobotu 3. října 2009 od 19 hodin. Pro-
tože je to noční soutěž, svítit na závodníky a návštěvníky bu-
de jen pouliční osvětlení. A o to náročnější je příprava, zde je 
potřeba každé ruky a pomáhat musí všichni členové sboru. 
Jen si trošku odpočineme, už budeme pomýšlet na tradiční 
hasičský ples.

Asi netušíte, ale náš sbor se připravuje taky na velkou slávu, 
příští rok oslaví 120 let od svého založení. Aby oslava proběhla 
podle našich představ, pracujeme na této akci už od června. 
V rámci oslav bude několik doprovodných akcí, tak abychom 
se ještě víc představili našim spoluobčanům a doufám, že se 
akce uskuteční v pěkném prostředí a za velké účasti obyvatel. 
Budeme vás pravidelně informovat o pokračujícím dění v pří-
pravách.

Během června naši členové asistovali při krajské soutěži 
v Požárním sportu dospělých a mládeže na Strahově. Navštívi-
li jsme taky Mateřskou školku Pod Marjánkou, kde jsme dětem 
ukázali naše vybavení a předvedli techniku. Je nádherné vidět, 
jak caparti mají v očích jiskřičky při „svém“ hašení.

Naše sportovní družstvo vyjelo na hasičskou soutěž až do 
Skalice u České Lípy, jezdíme tam už několik let se střídavými 
úspěchy, letos se ale nezadařilo. Chlapci pokus nedokončili.

Od konce dubna do konce srpna naše jednotka hasičů měla 
několik zajímavých zásahů, většina byla zapříčiněna vrtkavým 
počasím. Mnozí z vás se o tom mohli přesvědčit na vlastní kůži:

Výjezdy jednotky sboru:

 26. května 16.45–06.00 hod. hotovost na zbrojnici 1 + 8
 26. června 18.44–20.12 hod.  čerpání zatopených objektů 

a prostor 
 30. června  18.16–19.45 hod.  čerpání zatopených objektů 

a prostor
 4. července  15.10–15.59 hod.  čerpání zatopených objektů 

a prostor
15. července   9.46–12.00 hod. požár pole
 18. července 16.42–17.22 hod.  čerpání zatopených objektů 

a prostor
 23. července 18.06–19.36 hod.  likvidace padlých stromů po 

vichřici
 31. července 18.28–20.43 hod. hledání dítěte v Pražské ZOO
 9. srpna 19.38–20.28 hod. požár

Milan Kučera, velitel SDH Praha-Suchdol

CO JS TE, HASIČI,  CO JS TE DĚLALI.. .?

Více na http://www.praha-suchdol.cz/hasici
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V sobotu 20. června se v době od 
10 hod. do 12 hod. na Suchdolském ná-
městí konal pod patronací Komise kul-
turní a sociálně-zdravotní Rady MČ Pra-
ha-Suchdol první Suchdolský blešák. Zdá 
se, že je značný zájem zbavit se rozum-
ným způsobem nepotřebných věcí, a to 
nejen mezi obyvateli Suchdola, ale i ji-
ných blízkých obcí. Nabízeny byly přede-
vším nepotřebné knížky, různé oblečení, 
doplňky oblečení, dekorativní předměty, 
přebytky ze zahrádek (ořechy) a mnoho 
jiného. Největším nabízeným předmě-
tem byla pojízdná kompresorová stani-
ce, ta však byla správně nabízena jen 
podle obrázku a popisu. Ale i takové vě-
ci je tam možno nabízet. Nového maji-
tele našla celá řada věcí, spíše drobněj-
ších a prodávaných za rozumnou cenu. 
Největší množství směněných předmě-
tů tvořily asi knihy. K dobré náladě při-

spívalo i smlouvání o cenách. Tady se už 
ukazuje první zkušenost: lépe se prodá-
valo to, co bylo viditelně označeno ce-
nou. O úspěchu akce svědčí i to, že ně-
kterým prodávajícím se podařilo zbavit 
více než poloviny nabízených předmě-
tů. Počasí této akci zpočátku velmi přá-
lo: bylo slunečno a ne příliš horko, asi 
v 11.20 však přišla přeháňka a ta rychle 
ukončila první Suchdolský blešák.

Příští kolo Suchdolského blešáku se 
bude konat v sobotu 12. září, zase od 
10 hod. do 12 hod. na stejném místě: na 
Suchdolském náměstí. Pravidla nabízení 
a prodeje zůstávají v platnosti. Takže: su-
chdolští a sedlečtí občané, máme ještě 
zbytek prázdnin na přebrání skříní, kniho-
ven a jiných skrýší a pak možnost se zba-
vit všeho nepotřebného, co je Vám ještě 
líto přímo vyhodit!

Vladimír Hynek

První Suchdolský blešák

SUCHDOLSKÝ BLEŠÁK
sobota 12. září 10–12 hodin

Suchdolské náměstí
Z pravidel vybíráme:

Prodávající se smí na místo dostavit nejdříve v 9.30 
a prodejní místo musí opustit nejpozději v 12.30 hod. 
Každý prodávající si sám zajistí „prodejní místo“, tj. 
buďto stoleček nebo plachtu, kde bude nabízet své 
předměty.

Předmětem nabídky může být jakákoliv věc, která ne-
podléhá zkáze a jejíž obchodování není omezeno jiným 
zákonem, namátkou – staré knihy, ošacení, přebytky ze 
zahrádek (brambory, jablka, ořechy…), sazeničky, zbylé 
stavební materiály (přinést jen ukázku!), nářadí, kuchyň-
ské předměty, nádoby, dózy, košíky, nábytek, sportovní 
potřeby, sošky, tkaniny, obrazy, pohlednice, známky, fo-
tografie, staré předměty všeho druhu, atd. Při nabídce 
zvířat přinést pouze fotografii na ukázku.

Nemohou být nabízeny potraviny k okamžité konzuma-
ci, alkohol a tabákové výrobky, pornografie, léky, drogy, 
látky jedovaté, agresivní, zapáchající, špinící, živá zvířata, 
dále zbraně, střelivo, pyrotechnika, explozivní látky a jiné 
předměty, jejichž směňování je omezeno zákonem.

V případě mimořádných okolností může být akce před-
časně ukončena nebo zrušena. Úplné znění pravidel je 
na www.praha-suchdol.cz a bude k dispozici na místě.
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Je konec měsíce května. Rok uběhl jako 
voda a opět máme Den dětí. Letos jsme 
pro ně připravili nové soutěže, hodně dár-
ků, tak, aby se dostalo na všechny. Dalo 
to dost práce, běhání, návštěv sponzorů, 
zabralo to hodně času těm, kteří se podí-
leli na přípravě. 

Teď stojím na terase lovecké chaty pod 
deštníkem. Počasí „že psa bys nevyhnal“, 
tolik práce a všechno se obrací vniveč. 
Smutně se dívám na cesty, které vedou 
sem na Holý vrch. Ejhle! První auta jedou 
blátivou polní cestou a od Roztok šlapou 
zabalené do pláštěnek děti a jejich rodi-
če. Najednou je plno. Mladá maminka 
tak 25 let, za ruku dítě, druhé v kočárku, 
přijde ke mně. Dobrý den: pane Horyna… 
Pamatujete si mě?

? ? ?
Děvče zlaté! Nejsem Horyna! No děti 

Vám tu tak říkají. Hlásím se do práce! Ja-
ko malá jsem tu před lety taky závodila. 

Nějak mě píchlo v komoře! „Radostí“, že 
děti se k nám vracejí i jako dospěláci.

Nááástup! Informace rodičům i dětem 
a už to začalo. Po mokré louce se míhají 
postavičky v pláštěnkách a s vervou se 
vrhají do soutěží. Rodiče se choulí pod 
deštníky nebo popíjejí čaj nebo kávu 
v naší kantýně. Šermíři skupiny Skeleton 
z Roztok sklízejí úspěch se svým novým 
programem. A Dětský den bez tradič-
ního 2,5m dlouhého hroznýše by nebyl 
úplný. Jé, pane myslivec on nechce žrát 
trávu… Diví se jedna dívenka. Ostraha 
letiště z Ruzyně předvedla dětem cviče-
ného raroha a orla. Samozřejmě opět 
bodovali hasiči z Lysolají. Konečně finále. 
Děti nastoupily do řad. Dostávají dárky, 
diplomy. Ještě je čeká úklid louky, která je 
poseta hračkami a bonbóny.

Postáváme na prázdné střelnici, dí-
váme se za posledními odcházejícími. 
Cukroví, koláče, buchty, štrúdl, vše, co 

napekly naše obětavé ženy, maminky 
a babičky některých dětí. Vše je sněde-
no, zbyly jen drobečky. Kantýna vyhlásila 
stav „u snědeného krámu“. Děkuji našim 
přítomným, kteří se podíleli na dnešním 
mokrém dni. Obětavě se v tom nečase  
věnovali dětem. Příště to bude lepší! Zdů-
razňuji hlasitě. Dědku, že si nedáš pokoj! 
Podívej se do zrcadla… Kolik ti je? Za ty 
roky jsi už pěkně šedivej! Tak se směje 
přítel Jiří… Něco mě zatahá za ruku… 
moje malá vnučka Lucie. Dědo! Co to ten 
pán povídá? Ty přeci nemáš šedivý vlasy. 
Ale stříbrný! Tak vidíš, kamaráde Jirko 
Falto… Proto ještě pár let musím dělat 
dětem radost!

Rád bych ještě poděkoval všem spon-
zorům, a nebylo jich málo, za finanční 
i věcné dary. Tím nám hodně pomohli 
zajistit dnešní úspěch. 

Miloslav Slaba
MS – Hubertus – Roztoky

Dětský den 30. 5. 2009 
v MS Hubertus – Roztoky

Čas nelze zastavit. Ubíhají dny, týdny, 
roky ... Člověk rád často vzpomíná na to 
pěkné, naopak rychle zapomíná na to 
špatné.

Jednoho dne se sešla skupinka býva-
lých spolužáků zdejší základní školy, aby 
si zavzpomínali, jaké to bylo v roce 1963, 
když jsme šli poprvé do školy, a pak v ro-
ce 1972, kdy jsme se rozlétli do života. 
Sešli jsme se před starou budovou ZŠ 
M. Alše tak jako kdysi. Pravda, trošku 
jsme povyrostli, některým sem tam něco 
ubylo, jiným přibylo, někteří přišli pěšky, 
jiní přijeli z různých konců republiky, ale 
všichni jsme měli pocit, že jsme právě vy-
běhli ze třídy po skončení vyučování, a to 
se přitom někteří neviděli celých 37 let!

Po společném fotu na schodech školy 
hupky, dupky na dvoreček k paní učitel-
ce Vovsové. Mile nás překvapila. Vzala 
si naší letitou školní fotografii, a téměř 
všechny nás pojmenovala a o každém 
pověděla nějakou drobnou příhodičku 
– ó, ta paměť! Potom si s námi přiťukla 
pravou moravskou slivovičkou, jednak na 
zdraví, a pak aby se nám prý lépe zpíva-
lo, a tak jsme si všichni pod její taktovkou 
společně zapěli.

Samozřejmě jsme zavzpomínali na 
všechny lumpárny, které jsme kdy ve škole 

i za školou provedli, řádně jsme „propra-
li“ kantorský sbor – tělocvikáře Kramla 
i Kučeru, češtinářku Vackovou, ruštinář-
ku a učitelku hudební výchovy Figarovou, 
přírodopisářku Babůrkovou, matikáře 
a výtvarníka Papeže, další matikářku 
Rodovou, dějepisářku Papežovou, třídní 
Tomanovou a další. Si pište, že jsme nevy-
nechali ani ředitele Václava Macháčka. 
Všichni jsme se shodli na tom, že to byli 
opravdu „Učitelé“. Dokázali být na nás 
přísní, ale myslím, že ke všem spravedliví, 
museli mít obrovskou trpělivost a hod-
ně pevné nervy, ale opravdu nás hodně 
naučili. A to si představte, že je v letoš-
ním roce paní Jarmile Tomanové a panu 
Václavu Macháčkovi již obdivuhodných 
90 let! Gratulujeme a přejeme jim zdra-
víčko, dobrou pohodu a hodně krásných 
vzpomínek, třeba i na své žáky.

A potom už jsme klábosili a klábosili 
o všem možném i nemožném, o tom, co 
se nám v životě podařilo i nepodařilo, jak 
nám stárnou děti a tak podobně, a na-
jednou se odpoledne přehouplo ve večer 
a večer zase v černočernou noc a nějak 
se nám vůbec nechtělo domů.

Ale shodli jsme se všichni, na škole by-
ly stejně nejkrásnější prázdniny...

Zuzana Kučerová

Prázdninové vzpomínání

Cvičení 
rodičů 
a dětí
TJ Sokol Suchdol zve děti od 
2 do 4 let a jejich rodiče nebo 
prarodiče do svého oddílu na 
cvičení každé úterý od 16 do 
17 hodin. Začínáme 8. 9. 2009 
v sokolovně a příspěvky činí 
600 Kč ročně. Těšíme se na 
společné sportování!

Michaela Haluzová
cvičitelka II. Třídy
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Městská část Praha-Suchdol, Sbor dobrovolných hasičů a Sdružení Suchdol Sobě

Vás zvou na

V. SUCHDOLSKÉ 
(P)OSVÍCENÍ
PONDĚLÍ 28. ZÁŘÍ 2008
SUCHDOLSKÉ NÁMĚSTÍ

BUDOVA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

  9.30  Svatováclavský běh (start u základní školy), 
registrace běžců od 9.00 do 9.25 hodin

13.00  Suchdolská letka – soutěž ve skládání 
a házení vlaštovek

14.00  O tlustém pradědečkovi a loupežnících 
v podání Ochotných Suchdolníků – 
zasedací místnost ÚMČ

15.00 Suchdolský pěvecký sbor
15.30 zahájení tvůrčí dílny – svítilny
15.45  Suchdolský Tahoun 2009, 

registrace od 15.00 do 15.40 hodin
16.45 Pěvecký sbor Gabriel
17.30 Suchdolský Tahoun 2009 – finále
18.00 Suchdolský Lyžník 2009
19.00 vyhlášení vítězů
19.45 rituál Osvícení
20.00  recitál Matouše Hejla… a možná přijde 

i host – zasedací místnost ÚMČ

SUCHDOLSKÝ LYŽNÍK 2009 
Letní běh smíšených tříčlenných družstev 
na společných lyžích 
závodníci – minimální výška 160 cm

SUCHDOLSKÝ TAHOUN 2009
Soutěž v přetahování smíšených 
pětičlenných družstev 
Suchdolský tahouneček – soutěžící do 125 cm
Suchdolský tahounek – soutěžící do 15 let a do 170 cm
Suchdolský tahoun – ostatní soutěžící

a dále:
stánky 

s drobnostmi, 
možnost 

občerstvení, 
posvícenská 

polévka…

Změna programu 
vyhrazena. 

Program bude aktualizován na www.praha-suchdol.cz
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HORIZONT 
VÁS ZVE

Na Vrchmezí 8/231, Horní Sedlec
tel.: 233 101 421, 220 921 242, www.domovhorizont.cz

středa 9. září – 15.00 Povídání o Vancouveru – hovořit 
bude Petr Kopet, který v tomto kanadském městě už 15 let 
žije. Připomínáme, že Vancouver je v různých žebříčcích pra-
videlně hodnocen jako nejpříjemnější místo k životu
středa 23. září – 15.00 – přednáška: Kdo byl Vojta 
Náprstek – hovořit bude ředitelka knihovny Muzea V. N. 
dr. Milena Secká, kterou už dobře známe z předchozích 
přednášek a tak nepochybujeme, že její vyprávění bude ne-
jen zajímavé i vtipné. 
středa 30. září – 15.00 – Povídání o Africe II. – pokra-
čování „vzpomínek na Afriku“ paní Jany Macháčkové, tento-
krát především o Zimbabwe.

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

Občanské sdružení Betlém 

zve všechny na tradiční 

modelování figurek 

do betléma 

v sobotu 24. října 
od 10 do 17 hodin 
v keramické dílně ZŠ M. Alše

Z důvodu omezené kapacity keramické 
dílny prosíme zájemce, aby se včas 
přihlásili na e-mail: osbetlem@atlas.cz

O prázdninách jsme dokončili úpravy 
nové místnosti, která bude sloužit pohy-
bovým aktivitám dětí i maminek. Výtvarni-
ce Hanka Jedličková vytvořila na stěnách 
mořský svět a tak hned první zářijový den 
přivítal děti krab a roztodivné ryby po-
schovávané mezi korály.

S novým školním rokem se opět po 
prázdninové pauze otevírají dveře Mateř-
ského Klubu Rybička a myslím, že si letos 
mají maminky s dětmi opravdu z čeho vy-
bírat.

Co jsme pro vás připravili?

Pro děti 2–4 roky v doprovodu rodičů 
nabízíme dva rozdílně zaměřené kroužky:

Každé pondělí je to pohybově za-
měřený kroužek Žabky od 9.00 a od 
10.15  hod. Tento pestrý kroužek je šitý 
na míru pro čilé neposedy: krátká pohád-
ka s maňásky, písničky a říkanky a hlav-
ně cvičení s Kamilou Šímovou, lektorkou, 
která má s vedením cvičení několikaleté 
zkušenosti.

Dětem, které v tomto věku rády zkouší 
výtvarničit a milují objevovat nové výtvar-
né materiály, je určen čtvrteční kroužek 
Želvičky od 9.30 hod. Pohádka s ma-
ňásky, písničky a na závěr má vždy Zuz-
ka Krumpholcová připravenu zajímavou 
výtvarnou činnost. Děti se domů odnesou 
výtvor a maminky nápady, které bychom 

při tom domácím frmolu ani neměly čas 
vymýšlet.

Pokud je vašemu dítěti 1–2 roky, stá-
le vás musí mít na dohled, ale všech-
no zajímavé chce hned vyzkoušet, může-
te zkusit úterní kroužek pro batolata 
Hvězdičky. Ing. Lucie Poláková a Bc. Zu-
zana Luftová, které kroužek již druhým ro-
kem vedou, umí výborně využít zkušenos-
tí se svými dcerami, a přesně vědí, jak dítě 
v tomto věku zaujmout.

Středy od 9.30 zase patří Mimiklubu, 
kde si na své přijdou maminky s mimin-
ky 0–1 rok. Stejně jako minulý rok povede 
kroužek Mgr. Barbora Holá. Během něko-
lika měsíců se na kroužku miminek vytvoři-
la stabilní parta maminek, takže pokud se 
chcete přidat, přijďte se podívat. 

 Aby si na své přišly i samy mamin-
ky, asi 2x do měsíce patří páteční do-
poledne jim. Budeme si užívat při vzá-
jemném masírování, zkoušet svou 
obratnost při skládání origami, výro-
bě šperků a svícnů, několik setkání bu-
de věnováno diskuzi s dětskou klinickou 
psycholožkou Mgr. Kamilou Wawroszo-
vou. Plánujeme také několik večerních 
besed (tentokrát bez dětí) s psychiatrič-
kou a psychoterapeutkou MUDr. Zuza-
nou Lebedovou, kdy budou mít mamin-
ky možnost zamyslet se chvíli v klidu 
také nad svými potřebami. V návaznos-

ti na tyto besedy lze využít individuální 
konzultace s lektorkami. 

Čtvrteční podvečery již tradičně patří 
výtvarným dílnám pro větší děti a do-
spělé, leckdo z vás už má doma nějakou 
dekoraci, právě z dílen Zuzky Krumphol-
cové.

Od října plánujeme zahájit také kon-
diční cvičení pro maminky a kurzy 
angličtiny.

 A už teď si můžete připravit oblečení, 
hračky a dětské sportovní potřeby na pro-
dej v říjnovém bazaru.

Na podzim proběhne základní kurz „Re-
spektovat a být respektován“, podnět-
ný a i po cca 15 letech stále žádaný kurz. 
Pokud máte chuť se ve své roli rodiče nebo 
učitele podívat na problémy z jiného po-
hledu a naučit řešit situace novými způso-
by, využijte tuto příležitost.

Vzhledem k tomu, že v rámci podpo-
ry prorodinných aktivit v roce 2009 nám 
byla přidělena dotace z prostředků hlav-
ního města Prahy a přípravu kroužků za-
jišťuje tým rodičů dobrovolníků, můžeme 
vám kvalitní služby nabídnout za dostup-
né ceny.

Rádi vás uvidíme, přijďte se podívat. 
Podrobnější informace najdete na webo-
vých stránkách www.klubrybicka.blog.cz,
nebo na tel. 603 461 893 (Jitka Kafková).

Adresa: Roztocká 5, Praha 6-Sedlec

Mateřský klub Rybička 
má opět dveře dokořán 
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Suchdolský 
pěvecký sbor 
– přidejte se!

Suchdolský pěvecký sbor 

zve do svých řad nové čle-

ny. Předpokladem je hlavně 

nadšení, případné pěvecké 

nedostatky Vám pomůže-

me odstranit – zpíváme pro 

radost. Scházíme se v úte-

rý před 20. hodinou ve spo-

lečenské místnosti penzio-

nu Horizont. Přijďte, těšíme 

se na Vás! Kontaktovat nás 

můžete e-mailové adrese:

suchdol.sobe@atlas.cz

Komorní smíšený 

pěvecký sbor

R O S A
vyhlašuje z důvodu doplnění 

a rozšíření sboru

NÁBOR do všech sekcí:

Sopránová, Altová,

Tenorová, Basová

Kontakt:  Jindřich Marek
jindrichm@iol.cz
tel.: 728 10 44 46
http://rosa.wz.czw

V rámci 

Klubu náročného diváka 

v pondělí 26. října 

od 19 hodin v Alšově 

kabinetu v budově 

Úřadu MČ proběhne 

promítání filmu 

Oni a já 
/ Stéphane Breton / Francie / 2001 / 52 min.

Etnolog a filmař Stephane Breton se rozhodl žít s kmenem původ-

ních obyvatel Papuy Nové Guiney. Zajímá se nejen o jejich způsob 

života, ale i o to, jak domorodci vnímají jeho samého. Naučí se je-

jich jazyku a usiluje o začlenění do skupiny, ale dlouho neúspěš-

ně. Žije blízko, ale mimo. Platí jim za odvedenou práci. Obchoduje 

s nimi. Směje se s nimi, pře se s nimi, pomáhá jim a na oplátku žá-

dá o pomoc. Zpočátku jsou vesničané skeptičtí. Nerozumějí tomu, 

co onen bílý muž chce. Časem se ale mezi nimi vytvoří silné pouto. 

Stephane se stane sousedem a přítelem, který je jiný, ale patří do 

skupiny. Jemně humorné poselství o sdíleném lidství 

vzdor vnějším odlišnostem.

ČZU akce

Studentské párty v klubu 
„C“ s reprodukovanou nebo 
živou hudbou se budou konat 
v termínech 7. a 21. 10. 

a 4. 11. 2009

INFORMACE pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 231 231, občasník, 4–6 vydání ročně. Redakč-
ní rada: Ing. P. Hořejš, Ing. J. Krulíková, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, Mgr. I. Tvarohová, Mgr. H. Vacková. Inzerci je možno podá-
vat na adrese Úřad MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol, www.praha-suchdol.cz, e-mail: redakce@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 4. 9. 2009. Náklad: 3400 výtisků

Uzávěrka příspěvků 
a inzerce do dalšího čísla 
je ve čtvrtek 1. 10. 2009 

TJ Sokol Suchdol pořádá 

v sobotu 19. 9. 2009 od 9 do 12 hodin 

3. ročník SOKOLENÍ 
Na hřišti u sokolovny si 
může každý otestovat svoji 
kondičku podle oficiálních 
fit testů a děti si zasoutěží 
v několika disciplínách. Pro 
všechny jsou připraveny di-
plomy a odměny. Přijďte si 
zasportovat nebo jen pod-
pořit své přátele. 

Michaela Haluzová, 
náčelnice

DOKUMENTÁRNÍ FILM BYL ZAP�J�EN Z FILMOVÉHO 
ARCHIVU JEDEN SV�T SPOLE�NOSTI �LOV�K V TÍSNI
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pro volné chvíle

Stavební činnost
s citem pro detail

STAVBA 
REKONSTRUKCE 

ÚPRAVY

Praha 5, Za Mototechnou 1114/4

tel.: 602 318 551 – Josef Zlámal

(4 porce)

Suroviny na tartar: hovězí svíčková 400 g, šalotka 2 ks, pa-
žitka ½ svazku, kapary 2 lžíce, ančovičky 6 filátek, sůl, pepř, 
olivový olej, dijonská hořčice 1 lžíce, worcester 1 lžíce, kře-
pelčí vajíčko 4 ks

Suroviny na ozdobu: směs zahradních salátů a bylinek, oli-
vový olej, sůl, pepř, vinný ocet, cherry tomaty, velké kapa-
ry, toast

Postup na tartar: kvalitní dobře vychlazený filet z hovězí svíč-
kové překrájíme nožem na velmi jemné kostičky, maso vlo-
žíme do mísy a smícháme s nakrájenou šalotkou, pažitkou, 
přesekanými kapary a ančovičkami, dochutíme solí, pepřem, 
hořčicí, worcesterem a olivovým olejem. Tartar steak naaran-
žujeme do středu talíře a ozdobíme syrovým žloutkem z kře-
pelčího vajíčka, okolo ozdobíme bylinkovým salátem

Postup na ozdobu: v míse smícháme natrhané saláty a by-
linky, na čtvrtky překrájená cherry rajčata, kapary a ochutí-
me solí, pepřem, olivovým olejem a octem. www.prakul.cz

R
E
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E
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R

O
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Á
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Hovězí tartar s kapary a bylinkovým salátem

Mladá rodina ze Suchdola
hledá ke koupi 

VĚTŠÍ BYT, DOMEK 
nebo STAVEBNÍ POZEMEK 

v téže lokalitě a okolí.
Volejte na tel.: 724 030 180

SUDOKU

(a řešení)

253896741

896147235

147532968

732965814

614278359

589413672

961784523

475329186

328651497

 3 8  6    

 9     2 3  

   5  2    

 3 2   5  1  

    7     

 8  4   6 7  

   7  4    

 7 5     8  

   6  1 4   
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inzerce

Angličtina 
pro děti 
a dospělé

    Od října
na ZŠ M. Alše na Suchdole
75 Kč/1 hod.
Volejte: 603 801 443
pište: playandlearn@volny.cz

elektro ELMET – SUCHDOL 
hledá 

PRODAVAČE, PRODAVAČKU 
ELEKTRO

Uvítáme zkušenosti a zájem o obor elektro, schopnost samostatné 
práce. Nabízíme mladý, nekuřácký kolektiv a plat dle výkonnosti.

VYUČENÉHO ELEKTRIKÁŘE 
NEBO ABSOLVENTA 

SPŠE ELEKTRO
Pro spolupráci na realizaci a kontrole zakázek v oboru elektro a ze-
jména osvětlení, hledáme šikovného, samostatného kolegu. Hlavní 

náplní práce budou drobné elektroinstalační práce, montáže osvětlení, 
ale i technický dozor nad jednotlivými zakázkami. Nabízíme zajíma-
vou a různorodou práci a ohodnocení i podle realizovaných projektů.

SKLADNÍKA DO SKLADU 
ELEKTROMATERIÁLU

Uvítáme zkušenosti a zájem o obor elektro, schopnost samostatné 
práce. Nabízíme mladý, nekuřácký kolektiv a plat dle výkonnosti.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Velmi dobré vystupování, řidičský průkaz, 

časovou nezávislost, práce na ŽL

další informace Vám poskytneme a Vaše životopisy 
prosím zasílejte na email prace@elmetgroup.cz
případně můžete volat na telefon 603 418 497

Soukromá školka ve vile se zahradou  

v Praze 6- Suchdole 

... hlídáme Vaše děti 

Zajišťujeme: 

• celodenní hlídání dětí formou školky 

• občasné hlídání dětí  

(když potřebujete něco zařídit) 

Naše školička je otevřena každý všední den, kromě svátků, 

od 7.30 do 18 hodin. 

Výchovu a péči o děti garantuje tým zkušených pedagogů.   

Pro děti je připraven klasický školkový program. Dvakrát  

týdně máme hudební výchovu. Každý den zpíváme u piána. 

Zkoušíme musicoterapii - malování podle hudby, učíme se  

základům angličtiny. Podporujeme program „začít spolu“.  

Ve třídě je vždy  max. 16 ptáčat. 

Děti přijímáme celý rok. 

Školička PTÁČATA 

Špačkova 26, Praha 6 – Suchdol 

www.ptacata.info   e-mail: info@ptacata.info 

Telefon: +420 774 701 936, 608 701 936 

ZAHRADNICKÁ FIRMA 
se sídlem v Roztokách

ARBORISTIKA
� Řez stromů pomocí lezecké techniky
 � Instalace vazeb v korunách stromů
  � Rizikové kácení stromů 
   � Inventarizace dřevin

ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA
�  Návrhy a realizace zahrad 
 �  Specializace na domácí 

 a vodu nenáročné rostliny
   � Pravidelná péče o zahrady

Adam Pávek, DiS. 
e-mail: apavek@seznam.cz 
tel.: 732 589 840

Tereza Lukášová, DiS.
tel.: 604 281 369

www.zahrady-pavek.cz
www.stromy-pavek.cz

labut_0409_N.indd   17labut_0409_N.indd   17 1.9.2009   18:16:111.9.2009   18:16:11



i n f o r m a c e  č .  4 / 2 0 0 918

inzerce

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

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

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, 777 196 035 

   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

LÉKÁRNA ARNIKA
• výdej léků na lékařský předpis
• volně prodejné léky a produkty
• odborné poradenství
• široký sor�ment kvalitní kosme�ky
• produkty alterna�vní medicíny
• homeopa�ka

Suchdolské náměs�  445 otevřeno: 8–17 hod.
Pevná linka: 790 208 668 mobil:  773 133 113
Možnost i dotazů a rezervace léčiv: semerakl@seznam.cz 

  ROZŠÍŘILI JSME PRO VÁS NABÍDKU V NAŠEM E-SHOPU 

 

 - ŠKOLNÍ POTŘEBY   - JÍDELNÍ ŽIDLIČKY   - HRAČKY  PRO NEJMENŠÍ  

 - POVLEČENÍ    - AUTODOPLŇKY   - HRAČKY PRO HOLČIČKY 

 - POSTÝLKY    - BABY PROGRAM   - HRAČKY PRO CHLAPEČKY 

 - KOČÁRKY    - AUTOSEDAČKY   - ODRÁŽEDLA, VOZÍTKA, KOLA 

A SPOUSTU DALŠÍHO ZAJÍMAVÉHO SORTIMENTU NALEZNETE 

WWW.OBCHUDEKUNIKY.CZ 

 

OBJEDNÁVKY SI MŮŽETE VYZVEDNOUT V NAŠEM KAMENNÉM OBCHODĚ ZA STEJNOU INTERNETOVOU CENU  

 

SUCHDOLSKÁ 170/11, PRAHA 6 

TELEFON - 775 303 213 

LEVNÉ OBLEČKY PRO VAŠE DĚTIČKY V NAŠEM KAMENNÉM OBCHŮDKU  

 

ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK 

10,00 – 17,00 
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Dokonalá péče skrytá v přírodě
Beauty studio Blanka Chvílová

IČO:69323747, Tel: 728 999 558

Komplexní program péče o přírodní nehty
ošetření rukou

profesionální pedikúra
Modeláž nehtů Profesional Nail Systems

/možno vyzkoušet modeláž jednoho nehtu zdarma 
Akryl, U. V. Gel/

Nadstandardní kosmetické ošetření Bio kosmetikou,
líčení, depilace celého těla, masáže celého těla

Objednávky na telefon 224 383 367
Kde? V areálu ČZU v budově ředitelství kolejí. Naproti koleji JIH.

ŽALUZIE PŘÍMO 
OD VÝROBCE!!!
ISO ŽALUZIE NA PLASTOVÁ A EURO OKNA, 
SHRNOVACÍ DVEŘE, SÍŤKY PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

Změřte si rozměr skel, zavolejte, nebo 
zašlete rozměry e-mailem, my vypočítá-
me cenu a kalkulaci obdržíte tentýž den.

777 208 491, 
info@har.cz

a výroba 
a prodej 
a montáž 

a opravy
a záruka 36 měsíců
a pozáruční servis

Po předložení tohoto kuponu

SLEVA 55 %
z montáže žaluzií.

Dana Šimková

• pánské a dámské
zakázkové krejčovství 
z kůží a látek

• opravy oděvů
a galanterie

• barvení kůže

• čistírna

Suchdolské nám. 734
Praha 6 - Suchdol

ve dvoře za poštou, 1. patro

   tel.: 220 920 571
mobil: 602 294 200

Otevírací doba:

po–st 9–17 hod.  čtvrtek 9–18 hod.  pátek 9–14 hod.

NOVĚ OTEVŘENÉ

 
 

 
 (hlídání dětí formou školky v Horoměřicích) 
 ZÁPIS A NÁBOR DĚTÍ PROBÍHÁ CELOROČNĚ 

 (PO TELEFONICKÉ DOHODĚ) 
PROVOZ KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 6.30 DO 19.00 
 www.dctulipanek.cz, mobil: 607 524 363

dctulipanek@centrum.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
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