
motto 

Proti narození a smrti 
není léku. V mezidobí 
zachovej radost.

Santayana (1863 – 1953),  
španělský filozof a spisovatel 

INFORMACE
Vážení spoluobčané, 

s příchodem jara 2007 dostáváte do 
ruku nové číslo našeho časopisu, které 
je nové nejen informacemi, ale i v novém 
vzhledu. Také v současnosti připravova-
né nové webové stránky budou vypadat ji-
nak, budou přehlednější a budou poskyto-
vat větší množství informací a doufáme, 
že se tak stanou lepším nástrojem pro ko-
munikaci s Vámi. 

Jsme rádi za každý Váš názor na život 
v naší městské části, na dění okolo nás, 
ale i na naše počínání. Vy jste nás zvolili, 
abychom Vás zastupovali. Nejen technici 
vědí, že bez patřičné zpětné vazby žádný 
systém nefunguje dobře.

Od říjnových voleb se Zastupitelstvo se-
šlo již čtyřikrát, práce v komisích a výbo-
rech začíná po počátečním seznamovaní 
přinášet první výsledky. Jednání Zastupi-
telstva jsou produktivní, vstřícná, snažíme 
se navzájem si naslouchat a respektovat 
se. Přijďte se na naše příští zasedání po-
dívat. Nenechte se odradit tím, že asi vět-
šina projednávaných bodů se zdá z po-
hledu diváka nudná, Zastupitelstvo musí 
i takové otázky projednat. 

V týdnu po velikonocích jste mnozí ob-
drželi zvláštní číslo Pražského deníku, kte-
rý se snaží prosadit u čtenářů. Noviny vy-
tiskly speciální číslo a připravily diskusní 
pořad věnovaný Suchdolu a jeho problé-
mům. Ve speciálním vydání byly také uve-
den rozhovor redaktora Jakuba Němce 
se mnou. Jedním ze základních problémů 
naší městské části je nevybudovaná infra-
struktura - chybí nám kanalizace a komu-
nikace. V rozhovoru jsem uvedl, že nám 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy při 

schvalování svého rozpočtu v prosinci mi-
nulého roku na výstavbu kanalizací nepři-
dělilo ani korunu. K datu uveřejnění roz-
hovoru již ale byla situace jiná.

Zastupitelstvo hlavního města se v úno-
ru rozhodlo uvolnit ze svých rezerv pro 
všech 57 městských částí 500 milionů Kč. 
Tato částka je asi 90 % odhadovaných in-
vestičních nákladů na vybudování kana-
lizací a komunikací v celé Městské části 
Praha – Suchdol. Připravili jsme několik 
projektů – žádostí o mimořádnou dota-
ci v celkové výši necelých 30 milionů Kč. 
Vedli jsme několik jednání s příslušnými 
radními hlavního města paní Kousalíko-
vou, paní Žižkovou a panem Klegou a po-
dařilo se nám je přesvědčit, takže Zastu-
pitelstvo hlavního města přidělilo naší 
městské části celkem 6,6 mil Kč. Jsme rá-
di, že díky tomuto vstřícnému kroku bude-
me moci vyřešit alespoň havarijní stav ka-
nalizace ve Vysokoškolské ulici, vyměnit 
okna ve školce K Roztokům a zřídit nové 
oddělení ve školce Gagarinova.

S nástupem teplejších dní se začala na-
še školní mládež houfovat, postávat či po-
sedávat v okolí základní školy. Určitě není 
správné, že místo hraní basketu či fotba-
lu se na novém hřišti kouří. Výstavba hřiště 
přišla na 2,5 milionů korun. Milí „sportov-
ní“ kuřáci, pokud se budete chovat nezod-
povědně a budete hřiště ničit, budeme nu-
ceni kvůli Vám hřiště uzavřít. A závěrem 
bych rád směřoval otázku k rodičům ně-
kterých sedmáků, osmáků či 
deváťáků: souhlasíte s tím, 
že Váš syn nebo dcera kouří? 
Některé Vaše děti to tvrdí...

Petr Hejl, starosta

Přišlo jaro
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stojí za přečtení 

Dotace z hlavního 
města str. 3

Školní vzdělávací 
program str. 3

Stavební zákon str. 5 

Sarmede str. 7 
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stojí za zapsání 

 středa 9. 5. –15.00
 „MÁJ – lásky čas“,  Horizont 

 neděle 20. 5. – 17.00
vernisáž výstavy, ÚMČ 

 středa 23. 5. – 15.00
„ODĚSA – kus Francie 
na Ukrajině“, Horizont

 sobota 2. 6. – 9.00
dětský den MS Hubertus, 
Holý vrch

neděle  3. 6. – 15.00
vzduchovková soutěž, 
střelnice Magnum 

sobota 23. 6. – 16.00
odpoledne se sarmedskými, 
areál ZŠ

NOC S ASTRID – již podru-
hé, a snad ne naposled, se 
v Suchdole uskutečnila Noc 
s Andersenem. Tentokrát se 
však středem zájmu stala 
známá švédská spisovatelka 
Astrid Lindgren. 

Více na straně 10
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Zastupitelstvo MČ Praha – Suchdol na 
svém zasedání dne 12. dubna 2007 
kromě jiného 
 schválilo prodej pozemku parc. č. 1832/6 

v k. ú. Suchdol o výměře 6 m2 Ing. Jarosla-
vu Markovi

 schválilo zřízení oprávněného věcné-
ho břemene užívání části pozemku parc. 
č. 2386/2 a parc. č. 1398/1, parc. č. 2399 
ve prospěch PRE distribuce, a. s. za úče-
lem umístění a provozování kabelového 
vedení

  schválilo zřízení oprávněných věc-
ných břemen užívání části pozemků 
parc. č. 1063/6 a 1063/7 ve prospěch 
ST COMPANY s. r. o. za účelem vedení 

trasy inženýrské sítě – plynové přípojky, 
vodovodní přípojky a kanalizační přípojky 
na výše uvedených pozemcích pro stavbu 
na pozemku parc. č. 1057/1 a 1057/2. 

  schválilo zřízení oprávněného věcné-
ho břemene užívání části pozemku parc. 
č. 2294/7 ve prospěch Jaromíra Čecha 
a Dagmar Zahradníkové 

  schválilo rozsah oprávnění Rady MČ 
Praha – Suchdol pro provádění rozpočto-
vých opatření ve výši 400 tisíc Kč
  schválilo návrh na svěření pozem-

ků parc. č. 2217/2, parc. č. 38/1, parc. 
č. 38/2 z vlastnictví hl. m. Prahy do sprá-
vy MČ Praha – Suchdol. Část pozemku 
2217/2 k. ú. Suchdol je určena pro zřízení 

pietního území MČ Praha – Suchdol, po-
zemky parc.č. 38/1 a 38/2 v k. ú. Suchdol 
leží uprostřed pozemku parc. č. 2217.

  souhlasilo se záměrem na svěření po-
zemku parc. č. 14 o výměře 15 045 m2 
včetně staveb č. p. 1, vše k. ú. Suchdol 
(Brandejsův statek) z vlastnictví hl. m. 
Prahy do správy MČ Praha – Suchdol. 
Uvedené nemovitosti by byly využívá-
ny ve spolupráci s Českou zemědělskou 
univerzitou a sloužily by pro záměr zříze-
ní kulturního a vzdělávacího centra MČ 
Praha – Suchdol a pro výchovně vzdělá-
vací a reprezentativní účely ČZU.

  vzalo na vědomí zápisy z 8. – 17. jed-
nání Rady MČ Praha – Suchdol  

z radnice

Rada MČ Praha – Suchdol projednala na
svých zasedáních od 5. února do 
17. dubna 2007 následující body:

 na základě průzkumu cen určila dodava-
tele prací na instalaci vrat hasičské zbroj-
nice, firmu Olymps Door

  vzala na vědomí, že pan Luděk Pytlíček 
dne 9. 2. 2007 rezignoval na funkci zastu-
pitele MČ Praha – Suchdol a na funkci čle-
na kontrolního výboru.

  schválila následující žádosti o neinvestiční 
a investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy: 

 Rozšíření kapacity MŠ Gagarinova 
  výměna oken a dveří v MŠ K Rozto-

kům  Rekonstrukce kanalizace z MŠ 
Gagarinova  Řešení havarijních stavů 
kanalizací na území MČ  Přístavba 
soc. zařízení ZŠ M. Alše

  vzala na vědomí jednání zástupců 
MČ s orgánem EU (DG-REGIO, DG-ENV, 
DG-TRAN) v Bruselu

  vyhlásila programy podpory vzdělávání 
pro rok 2007 v organizacích zřízených MČ 
Praha – Suchdol 

  schválila kritéria pro přijímání dětí do 
mateřských škol na území MČ Praha – Su-
chdol platná od 1. 3. 2007

  vzala na vědomí návrh pana Vopelky 
na zástavbu stavebních parcel č. 1226, 
1227, 1225. Rada požádala p. Vopelku, 
aby předložil architektonický návrh stavby 
a podrobnější ekonomickou rozvahu

  vzala na vědomí informaci o možnos-
ti dotací ze strukturálních fondů v letech 
2007–2013 a uložila starostovi připravit 
a doručit informaci zastupitelům.

  jmenovala grantovou komisi pro hod-
nocení projektů pro Programy podpory 
vzdělávání ve složení: Ludmila Knappová, 
Veronika Kellnerová, Jiří Mikoláš, Petr Ho-
řejš, Věra Štěpánková

  vzala na vědomí měsíční zprávy Měst-
ské policie za leden až březen

  projevila souhlas se zasláním kasační 
žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu ve 

věci postavení MČ Praha – Suchdol jako 
účastníka správního řízení vedeného orgá-
nem ochrany přírody a krajiny pro účely 
územního řízení ve věci umístění stavby 
SO, stavba 518

  vzala na vědomí informaci starosty 
o ekologické havárii v Černém Volu a její 
dopad na stav Únětického potoka

  schválila výpůjčku části pozemku parc. 
č. 2375, k. ú. Suchdol o výměře 4 m², ul. 
Internacionální, na dobu neurčitou, pro 
umístění sběrného kontejneru k odložení ne-
potřebných textilií – projekt POTEX – firmě 
TEXAT s. r. o. Smlouva byla uzavřena na do-
bu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce

  vzala na vědomí návrh na uspořádání 
akce „Filipojakubská noc“ na Suchdolském 
náměstí dne 30. 4. 2007, vyjádřila souhlas 
s uspořádáním uvedené akce a požáda-
la Sbor dobrovolných hasičů a sdružení 
„Suchdol sobě“ o přípravu programu

  vzala na vědomí žádost pana K. Sed-
láčka a V. Janouška o odkoupení pozem-
ku parc. č. 2269/3 k. ú. Suchdol. Rada 
neuvažuje o prodeji uvedeného pozemku 
a v dlouhodobém horizontu plánuje při-
pravit koncepci využití celého území

  vzala na vědomí, že MČ Praha – Such-
dol obdrží od Letiště Praha, s. p., částku 
856 tisíc Kč

  vyjádřila souhlas s návrhem na svěření 
pozemku parc. č. 2217/2 k. ú. Suchdol (pi-
etní území), který je v majetku hl. m. Prahy, 
do správy MČ Praha – Suchdol a doporu-
čila zastupitelstvu návrh projednat. 

  vyjádřila souhlas s návrhem na svěření 
budovy č. p. 1 a pozemku parc. č. 14 (vše 
k. ú. Suchdol – Brandejsův statek), které 
jsou v majetku hl. m. Prahy, do majetku 
MČ Praha – Suchdol a doporučila zastupi-
telstvu návrh projednat.

  opakovaně projednala přípravu nové-
ho oddělení MŠ Gagarinova. Předpokla-
dem otevření IV. oddělení je přemístění 
MUDr. Demka do technického paviló-

nu. Rada vede jednání s ředitelem DDM 
Mgr. Benýškem a prověřuje možnosti ná-
hradních prostor pro aktivity DDM, tak 
aby DDM mohlo prostory, kde bude zříze-
no IV. oddělení, včas uvolnit. 

  opakovaně projednala způsob reali-
zace opravy ulice Za Sokolovnou, při níž 
shledala porušení vnitřních směrnic, a pro-
jednala sjednání nápravy.

  projednala způsob úklidu suchdolských 
komunikací a rozhodla řešit úklid komunika-
cí cestou postupného ručního úklidu vlastní-
mi silami (zaměstnanci a agenturní služby) 

  schválila rozdělení hospodářských vý-
sledků ZŠ i obou mateřských škol

  projednala žádosti Prahy 6 o úhradu 
nákladů spojených s provozováním lékař-
ské služby první pomoci a žádost o úhradu 
výdajů za docházku dětí z naší MČ do škol 
zřizovaných MČ Praha 6

  vybrala zhotovitele nových webových 
stránek a odsouhlasila grafický návrh 

  schválila příspěvek Mysliveckému sdru-
žení Roztoky u Prahy na uspořádání dět-
ského dne s myslivci dne 2. 6. 2007 ve výši 
3 000 Kč. 

  projednala zápisy z komise územního 
rozvoje a infrastruktury, bytové komise 
a finančního výboru 

  schválila žádost MČ Praha – Suchdol 
o příspěvek na vytvoření 2 pracovních pří-
ležitostí – veřejně prospěšné práce. 

  vyhlásila záměr na pronájem části po-
zemku parc. č. 1338/1 o výměře o celkové 
výměře 77,60 m2 (pronájem předem urče-
nému zájemci – synovi původní nájemkyně]. 

  jmenovala ke dni 1. 7. 2007 novou ředi-
telkou MŠ Gagarinova paní Marcelu Ha-
nákovou 

  vyjádřila znepokojení z nárůstu kouření 
školní mládeže a požádala vedení ZŠ o ak-
tivní působení na žáky i rodiče. 

  schválila pronájem části pozemku parc. 
č. 895 (zahrádka) o výměře 308 m2 paní 
Blance Brůžkové  

z jednání zastupitelstva

z jednání rady
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Vážení spoluobčané, vážení rodiče žáků základní školy, přátelé školy,

školní rok 2006/2007 se pomalu začíná nachylovat ke svému závěru, ale rok 2007/2008 
na sebe nenechá dlouho čekat. Bude to rok, ve kterém se v prvních a šestých ročnících bu-
de realizovat nový školní vzdělávací program. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informo-
val o tom, co přinese nový vzdělávací program do škol a vzdělávání dětí.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – nový kurikulární dokument na naší škole – vychází 
z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je to tedy program vytvá-
řený pro školu, učitele, žáky. Učitelé jako tvůrci programu do něho vložili náměty, nápady, 
pokyny a pravidla, která budou základem jejich každodenní svědomité práce.

V současné době se vyučuje ve škole dle programu Základní škola. Pokusím se v několi-
ka bodech vysvětlit rozdíl mezi ŠVP a programem stávajícím:
A. Učební osnovy současného programu jsou závazné, v RVP ZV (Rámcový vzdělávací pro-

gram pro základní vzdělávání) jsou závazné pouze očekávané výstupy, tedy to, co by 
měl žák umět. Učivo si každá škola může vybrat z doporučeného výčtu v RVP ZV a stá-
vá se závazným až v ŠVP každé konkrétní školy. Vybrat učivo byl velmi důležitý a nároč-
ný úkol – učitelé si kladli otázky – proč mám tohle učit, proč to má žák umět a hlavně 
bude mu to v životě k něčemu? Propojení učiva – jeho konkretizace v tematických plá-
nech a tvořivá, projektová, kooperativní metoda pro utváření klíčových kompetencí (te-
dy dovedností žáka) je dalším důležitým prvkem v novém vzdělávacím programu.

B. Učivo se stává prostředkem k naplňování očekávaných výstupů. Hlavním cílem ve vzdě-
lávání jsou očekávané výstupy (co by měl žák umět) nikoli učivo, které je cílem v sou-
časném programu Základní škola. To vedlo k tomu, že ze škol odcházeli žáci, kteří znali 
mnoho pojmů a faktografie, ale praktické zkušenosti, dovednosti (klíčové kompetence) 
chyběly.

C. Klíčové kompetence (výchovně-vzdělá vací cíle v programu základní škola) jsou tím nej-
důležitějším, co bychom měli v systému ŠVP žáků rozvíjet.
Celý vzdělávací program má i další důležité části, které stojí za prostudování. Charak-

teristika školy, zaměření školy, výchovné a vzdělávací strategie (k čemu žáky vedeme, po-
sloupnost činností při učení, promyšleně řazených tak, abychom mohli dosáhnout cílů ve 
vzdělávání), hodnocení žáků, vlastní hodnocení školy.

Jistě to nebude cesta snadná, krátkodobá, ale posun je především v možnosti vytvořit si 
program pro „své“ žáky podle podmínek školy a potřeb žáků.

Pracovní verze bude k dispozici na webových stránkách školy. Pokud budete mít za-
jímavé podněty k novému vzdělávacímu programu, napište nám je do 30. května 2007 
na e-mail zs-m.alse@seznam.cz. Děkuji Vám za spolupráci.

 Mgr. Jaromír Čížek, ředitel školy

 V únoru letošního roku požáda-

la Rada MČ Zastupitelstvo hlavní-

ho města o účelovou investiční do-

taci v celkové výši 29,6 milionů Kč. 

V letošním roce bylo celkem z re-

zervy hlavního města Prahy uvolně-

no 500 milionů Kč a každá městská 

část mohla podat max. pět žádostí.

Rada MČ připravila tři projekty v ob-
lasti školství a dva projekty, které se týka-
ly infrastruktury.

Ve prospěch námi zřizovaných škol 
jsme podali následující žádosti:

  Rozšíření kapacity MŠ Gagarinova 
o 50 dětí (dvě etapy) – celkem bylo poža-
dováno 8,45 milionu Kč

  Výměna oken a vstupních dveří MŠ 
K Roztokům – 340 tisíc Kč

  Přístavba chybějícího sociálního zaří-
zení ve 2. patře staré budovy ZŠ – 2,5 mi-
lionu Kč

V oblasti infrastuktury, která je v na-
ší MČ dlouhodobým problémem, na je-
hož vyřešení by nestačila ani celá magis-
trátní rezerva, byly podány následující 
žádosti:

  Řešení havarijních stavů kanalizací 
na území MČ (splašková kanalizace ve 
Vysokoškolské ulici mezi Olšovou a Vý-
hledským náměstím, dešťová a splaš-
ková kanalizace mezi Starosuchdolskou 
a V Údolí a připojení několika domů k již 
existujícímu řadu v Gagarinově ulici) – 
celkem bylo požadováno 15,3 milionu Kč

  Výstavba gravitační kanalizace z MŠ 
Gagarinova – 3 miliony Kč

Ještě před projednáváním žádostí 
byla členy Rady MČ vedena jednání na 
Magistrátě za účelem podpory suchdol-
ských požadavků. Zastupitelstvo HLMP 
na svém jednání dne 22. 3. 2007 schváli-
lo následující dotace pro naši MČ:

  Řešení havarijních stavů kanalizací na 
území MČ – 5 milionů Kč

  Rozšíření kapacity MŠ Gagarinova – 
1,3 milionu Kč

  Výměna oken a vstupních dveří MŠ 
K Roztokům – 300 tisíc Kč

Naše požadavky nebyly pokryty v plné 
výši, s čímž ale ani ti největší optimisté ne-
mohli příliš počítat. Výstavba chybějících 
kanalizací a komunikací na území městské 
části vyžaduje investiční prostředky ve výši 
minimálně 550 mil. Kč. Předpokládáme, že 
z pětimilionového příspěvku se opraví úsek 
kanalizace ve Vysokoškolské ulici, který je 
již delší dobu v havarijním stavu. 

Jsme rádi, že se Radě MČ podařilo pro 
naši MČ získat výrazně vyšší 
částku než byla Suchdolu při-
dělována v minulých letech.

Věra Štěpánková
zástupkyně starosty

Dotace z rezervního fondu hlavního města

Vážení rodiče i Vy ostatní, kteří se za-
jímáte o dění v naší základní škole,

obracím se na Vás jménem Školské 
rady při ZŠ M. Alše s žádostí o spolu-
práci.

V těchto dnech bude vedením zá-
kladní školy uveřejněn na webových 
stránkách www.praha-suchdol.cz/skola 
důležitý dokument „Školní vzdělávací 
program“, o kterém byli rodiče infor-
mováni dne 18. dubna na třídních 
schůzkách a v aktuálním školním 
bulletinu. Vzhledem k zásadnímu vý-
znamu tohoto dokumentu se na Vás 
obracím s výzvou o aktivní zájem 
o tento „Školní vzdělávací program“, 
který byl vytvořen pedagogy suchdol-
ské základní školy pro naše děti.

Školská rada by byla ráda, kdyby 
mohla zprostředkovat jakýkoliv názor 
rodičů na předložený vzdělávací pro-
gram vedení základní školy.

Své názory, dotazy a připomínky za-
šlete prosím na e-mailovou adresu: 
skolska.rada@praha-suchdol.cz, nej-
lépe do 18. května tak, aby zástupci 
Školské rady mohli dotazy a připomín-
ky připravit k jednání s vedením školy, 
které uskuteční dne 31. května 2007.

Předem děkuji každému z Vás za 
zájem.

Helena Čermáková, 
Předsedkyně ŠR při ZŠ v Suchdole

V Praze dne 23. 4. 2007

Školní vzdělávací program

z radnice

VÝZVA 

K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ
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 Leopold Bubník  Jiří Makovec 
 Vlastimil Holý  Olga Souku-

pová  Jan Lorčenko  Jiří Kyncl 
 Miroslav Šíma  Jindřich Šedivý 
 Zdeňka Klucká  Libuše Bukva-

jová  Erika Katzová  Zdenka 
Vohradská  Jindřiška Hlaváčko-
vá  Jarmila Králová  Jaroslava 
Hanousková  Marta Štěpánko-
vá  Oldřich Beran  Miloš Klou-
da   Emil Bohuslav  Nora Figa-
rová  Václav Chalupa  Vladimír 

Vendl  Stanislav Husa  Jiří Prá-
dler  Antonín Šíma  Miloš Van-
čura  Václav Hons  Božena Zo-
hornová  Helena Vochozková 

 Jan Knapeš  Antonie Mrkáčko-
vá  Helena Nováková.

Vzhledem k rekonstrukci hotelu Wienna  
(nově hotel Galaxie) se tradiční oběd ju-
bilantů uskuteční až na podzim letošního 
roku. Oslavenci budou včas informováni. 
Děkujeme za pochopení.

Komise kulturní a sociálně-zdravotní 

BLAHOPŘEJEME – manželům Anně 
a Ladislavovi Vermachovým, kteří v sobo-
tu 28. dubna oslavili na Úřadě MČ Praha – 
Suchdol DIAMANTOVOU SVATBU.

G R A T U L A C E
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve druhém čtvrtletí tohoto roku slaví významné životní jubileum

Vážení občané,

v loňském roce proběhlo na Suchdole 
dočíslování domů orientačními čísly. 
Toto označení je důležité pro orienta-
ci pošty, záchranné služby a hasičů. 
Dočíslování provedli pracovníci Ma-
gistrátu hl. m. Prahy za spolupráce 
ÚMČ Praha – Suchdol. Pracovníci 
Magistrátu zadávali čísla do databá-
zí začátkem roku 2007. 

Nová čísla vstoupí v platnost od 
května 2007. Občané, kterých se no-
vé označení domů týká, budou písem-
ně vyzváni k vyzvednutí čísel v budově 
Úřadu městské části. Čísla jim budou 
vydána bezplatně. Majitelé domů 
mají podle zákona č. 131/2000 Sb. 
a č. 326/2000 Sb. povinnost označit 
své domy číslem popisným a číslem 
orientačním. Tato čísla musí být ba-
revně odlišena, orientační číslo (mod-
rá barva) musí být vždy pod číslem 
popisným (červená barva) a čísla mu-
sí být umístěna na viditelném místě. 

Po vydání nově přidělených orien-
tačních čísel bude následovat druhá 
etapa výdeje orientačních čísel. V té-
to etapě budou písemně vyzváni k od-
běru orientačních čísel občané, kteří 
sice orientační číslo mají přiděleno, 
ale jeho provedení neodpovídá sku-
tečnému stavu (např. na tabulce je 
původní název ulice). Tato orientační 
čísla budou též vydávána bezplatně. 

Žádáme občany touto cestou o po-
chopení celé akce, neboť orientace pro 
záchrannou službu i pro hasiče je vel-
mi důležitá. Je proto nutné, aby se po 
písemném oslovení  dostavili do budo-
vy ÚMČ a orientační číslo si vyzvedli.

Děkuji za pochopení.
Miroslav Sedláček, ÚMČ 

ORIENTAČNÍ ČÍSLA

K VYZVEDNUTÍ
Vzpomínka 
na pana profesora

Zpráva o odchodu našeho pana pro-
fesora Václava Žilky se dotkla všech čle-
nů suchdolského souboru Aulos velmi 
niterně, vždyť byl naším uměleckým ve-
doucím řadu let a jeho neúnavná ener-
gie z nás amatérů udělala muzikanty.

Pan profesor měl z čeho rozdávat. 
Jeho hudební a pedagogické nadání 
vycházelo z velkých zkušeností špičko-
vého flétnisty, který hrál s řadou komor-
ních těles a orchestrů. Ocenění dostá-
val u nás i v cizině i jako sólový hráč. 
Dokladem mistrovství jsou nahrávky 
uložené ve Zlatém fondu.

Pro nás byl vzorem v mnoha smě-
rech – v pracovitosti, obětavosti pro 
druhé, ve spolehlivosti, dochvilnosti 
i pevnosti ve svých názorech. 

Hýřil nápady a všechny realizoval. 
Dokázal lidi okolo sebe zapálit a jeho 
energie byla přímo „nakažlivá“. Byl vel-
mi přísný ke svým žákům i spolupracov-
níkům, ale také sám k sobě.

Mezi nespočetnou řadu žáků však 
nepatří jen rodiče a děti z Dřevěné píš-
ťalky. Vyučoval na JAMU v Brně, na 
konzervatoři v Plzni, vychoval řadu pe-
dagogů ZŠ a MŠ, pro které pořádal se-
mináře po celé republice.

V době, kdy přišel na svět jeho pro-
jekt Léčivá píšťalka a učebnice Veselé 

pískání, se jeho okruh spolupracovníků 
rozrostl o lékaře alergology a rehabili-
tační pracovníky, kteří používali flétnu 
při dechových cvičeních.

Nezahálel ani o prázdninách. Učil 
na letních táborech HUTAPI s přísným 
režimem, ale i neopakovatelně krásnou 
atmosférou. A přibyli další žáci – rodi-
če a prarodiče z celé republiky.

Dalším nápadem pana profesora by-
lo působení na vězněné ženy. Spolu se 
svými asistenty docházel koncertovat 
a učit hru na flétnu mezi ženy ve výko-
nu trestu. I dalších dobročinných akcí, 
mezi které patří i vedení a výchova Au-
losu, bylo bezpočet.

Dokladem jeho pracovitosti je i fakt, 
že výuku flétny na Suchdole mají na sta-
rosti právě lektoři, kteří prošli školou 
pana profesora. 

Náš soubor Aulos patřil k jeho blíz-
kým přátelům. Pana profesora jsme 
poznali jako člověka s velkými mo-
rálními kvalitami, pevnými zásada-
mi, smyslem pro humor a především 
s dobrým srdcem.

Pan profesor Žilka uměl rozdávat a kaž-
dý, kdo se s ním setkal, se stal o něco 
bohatším.

Za soubor Aulos,
MUDr. Eva Čadková

Zaskočila nás zpráva o náhlém odchodu paní EMILIE CHYŠKOVÉ. 
Všem nám zůstává v paměti milá, vždy elegantně upravená paní, 
která i ve svých 83 letech byla stále velmi činorodá. Své aktivity ne-
omezovala jen na svou rodinu, ale byla významnou organizátor-
kou akcí suchdolského Klubu aktivního stáří (KLAS).
I když ji již nebudeme moci potkávat, zůstane v našich srdcích.
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2. DÍL – Nový stavební zákon
Nový stavební zákon byl 

ve Sbírce zákonů vyhlášen 

pod č. 183/2006 Sb. a nabyl 

účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Oproti stávající úpravě nový zákon 
zásadním způsobem rozšířil okruh sta-
veb a stavebních prací, které není tře-
ba povolovat ani ohlašovat. K některým 
stavbám, ke kterým do konce roku 2006 
bylo třeba stavební povolení, nyní posta-
čí pouze „ohlášení“ stavebnímu úřadu. 
Další novinkou je, že se většina staveb 
obejde bez kolaudace, namísto toto po-
stačuje ohlášení stavebníka stavebnímu 
úřadu o záměru začít užívat stavbu.

Jak již bylo uvedeno, podle nového 
stavebního zákona se častěji obejde-
te bez stavebního povolení či ohlášení 
stavebnímu úřadu. Bez ohlášení se ny-
ní obejdou stavby podrobně vymezené 
v § 103 stavebního zákona, a to

  stavby o jednom nadzemním podla-
ží do 25 m2 zastavěné plochy a do 
5 m výšky, splňují-li další stanovené 
parametry

  stavby pro chovatelství o zastavěné 
ploše do 16 m2 a výšky 5 m

  zimní zahrady o jednom nadzemním 
podlaží a skleníky do 40 m2 zastavě-
né plochy a 5 m výšky

  technická infrastruktura (vedení tech-
nického zařízení uvnitř stavby a je-
jich stavební úpravy, stavební úpra-
vy kotelen, topné agregáty, čerpa-
dla a zařízení pro solární ohřev vody, 
stavení opravy energetických vedení, 
vodovodů a kanalizací, pokud se ne-
mění jejich trasa, přípojky energetic-
ké, vodovodní a kanalizační v délce 
do 50 m)

  antény do celkové výšky 13 m, bles-
kosvody a jejich součásti

  bazény do 40 m2 zastavěné plochy 
  ploty do výšky 1,8 m nehraničící s ve-
řejnými pozemními komunikacemi 
a ve řejným prostranstvím

  stavební úpravy, pokud se jimi neza-
sahuje do nosných konstrukcí stav-
by. Nemění se jí vzhled ani způsob 
užívání stavby, nevyžaduje posou-
zení vlivů na životní prostředí a ne-
ovlivní požární bezpečnost.
Mezi objekty, které stačí nově pouze 

ohlásit, patří především rodinné a re-
kreační domy se zastavěnou plochou 
do 150 m2 a jedním podzemním pod-
lažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma 
nadzemními podlažími a podkrovím 
včetně. Celkem se to týká 16 staveb, 
zařízení a prací, podrobně upravených 
v § 104 zákona.

Pro stavby, pro které zákon výslov-
ně nestanoví, že k jejich provedení sta-
čí ohlášení nebo mohou být provedeny 
i bez ohlášení, je i nyní nutné získat sta-
vení povolení od příslušného úřadu.

Nově je zákoně upraveno i kolaudač-
ní řízení. U stavby nebo práce, probí-
hající na základě ohlášení, není nutné 
žádné oznámení nebo souhlas staveb-
ního úřadu. U staveb pro bydlení po-
stačí, pokud je stavebnímu úřadu ozná-
men Vás záměr začít dokončenou stav-
bu užívat, a to 30 dnů předem. V této 
lhůtě může stavební úřad podmínky 
pro užívání zkontrolovat event. užívá-
ní zakázat.

A aktuální téma na závěr… 

MÁTE SEPTIK? Pak posledním dnem 
roku 2007 končí dosud platná povolení 
odpadních vod ze septiků a někdo bude 
muset žádat o povolení a někdo si bude 
muset povolení vyřídit.

  vypouštíte-li odpadní vodu do septiku 
a z něj odtéká do kanalizace – povolení 
nepotřebujete

  máte-li domácí čistírnu odpadních vod 
a z ní odtékají do kanalizace – povolení 
nepotřebujete

  vypouštíte-li odpadní vodu do septiku 
a z něj odtéká do kanalizace (ale septik 
byl postaven bez povolení „na černo“) 
– povolení nepotřebujete

  vypouštíte-li odpadní vodu do septiku 
a z něj je vypouštíte trativodem do pů-
dy, na pole, zahradu, na louku – mu-
síte požádat o povolení na vodopráv-
ním úřadě (musíte k tomu předložit 
stavební povolení, kolaudační rozhod-
nutí k septiku a dodržet stanovené li-
mity pro vypouštění)

  u rodinného domku máte žumpu, kte-
rou necháváte pravidelně vyvážet – 
povolení mít nemusíte, neboť žumpa 
je bezodtoková; byla-li postavena „na 
černo“ můžete stavební povolení zís-
kat i dodatečně a potřebujete doklad 
o pravidelném vyvážení

  máte-li domovní čistírnu odpadních 
vod a z ní odtékají trativodem do půdy 
– povolení potřebujete

  svádíte-li ze střechy dešťovou vodu 
a necháváte ji vsakovat do země – po-
volení nepotřebujete

  máte-li povolení k vypouštění vydané 
před 1. 1. 2002 musíte do 31. 7. 2007 
požádat o jeho prodloužení

  domácnostem, které vypouštějí odpadní 
vody bez povolení je mož-
né ukládat pokutu až do 
výše 50 000 Kč, u podni-
katelů až 10 mil. Kč.

JUDr. Zlata Kohoutová

Instalace detektorů požáru v bytech, 
rodinných domech, ubytovacích zaříze-
ních, zejména v místnostech, které jsou 
využívány pro spaní, ložnice ale i chodby 
jako únikové prostory by se měla stát sa-
mozřejmostí, tak jak je v EU zvykem a po-
vinností.

Podle hasičů je fakt, že požáry v do-
mácnostech způsobují až jednu polovi-
nu úmrtí v souvislosti s ohněm. Většinou 

se stávají mezi druhou a pátou hodinnou 
ranní,  kdy většina občanů spí. Do pro-
storu může vniknout kouř z požáru v by-
tě. Ale i bytě sousedním. Vhodně instalo-
vané hlásiče reagují i na malé množství 
kouře a je poskytnut občanům čas na za-
volání profesionálů, případně na opuště-
ní domova a zachránění si života. V by-
tě do 150 m2 by měl být alespoň jeden 
hlásič, zvláště u panelového domu, u ro-

dinného domu by měl být výbavou kaž-
dého patra, v ubytovacích zařízeních by 
měl být umístěn v každém pokoji. Požár-
ní hlásič může instalovat pro jeho jedno-
duchost každý. 

Pro vaši bližší informaci je v prodej-
ně elektro ELMET u benzinové pumpy 
prodejní výstava těchto hlásičů a budou 
vám zde poskytnuty bližší informace o je-
jich instalaci.  

  Informace o detektorech požáru 
a jejich instalaci

neznalost zákona neomlouvá 
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co se dělo.. .

Výstava fotografií Jany Müllerové 
„Ze Suchdola do světa“

Výstava, která v Alšově kabinetě bu-
de otevřena do neděle 13. května 2007, 
byla zahájena 14. dubna velice úspěšnou 
vernisáží. V sobotu i přes nádherné poča-
sí přišlo na zahájení více než sto lidí.

Nejdříve na ní Vít Bareš zahrál na hu-
dební nástroje australských domorod-
ců Aborigines zvané „didgeredoo“. Tyto 
nástroje vznikají tak, že termiti vykoušou 
dřeň silných eukalyptových větví či kmín-
ků a tím vytvoří základ svébytné píšťaly. 
Vítek velmi pěkně ukázal, že i na Suchdo-
le lze úspěšně navázat na umění staré ti-
síce let.

Pro uvedení do světa ostrovů pak Mi-
rek Kněžek a Ondra Bělonohý přečetli vý-
ňatky z „Relace A. Strobacha z ostrovů 
Mariánských“. Poznatky jezuitského mi-
sionáře z jeho krátkého působení na os-
trově Rota v letech 1681–1684 poopravi-

ly naše představy o životě a mravech li-
dí, které trochu přezíravě máme „jen za 
divochy“.

Autorka fotografií Jana Müllerová nás 
pak seznámila s historií, přírodními pod-
mínkami i životem na Seychellech, přes-
ně Repiblik Sesel, s jejichž přírodou se dí-
ky vytříbenému výtvarnému citu autorky 
můžeme na výstavě seznámit. Zajíma-
vé je, že 455 km2 pevniny těchto ostro-
vů nebylo až do novověku trvale obydle-
no. O jejich přírodním bohatství výstižně 
vypovídá charakteristika daná jim fran-
couzským kapitánem Picaultem v polovi-
ně 18. století – ostrovy hojnosti.

Seznámit se s výstavou a na ní i s his-
torií ostrovů rozhodně stojí za to. Důle-
žitou součástí výstavy, která opodstatňu-
je její název, jsou fotografie ze Suchdola 
instalované na stěnách schodiště Úřadu 
městské části.

Mirek Kněžek

„Ze Suchdola do světa“ není první vý-
stava Jany Müllerové v Alšově kabinetě, 
na které si diváci mohli prohlédnout její fo-
tografické práce. 

Provoz Alšova kabinetu, výstavní síně 
na Suchdole, zahájila již v roce 2002 výsta-
va „Učitel a žáci“. Následující výstava by-
la pro diváky první možností seznámit se 
s tvorbou Jany Müllerové. Autorka tuto sa-
mostatnou výstavu nazvala „Společenské 
události“ a mapovala v ní společenský ži-
vot na Suchdole v letech 2001–02 (zaháje-
ní Suchdolského obecního betlému a zahá-
jení provozu Alšova kabinetu). Edice sou-

boru pohlednic, kterou vydalo Občanské 
sdružení Betlém (za finančního přispění 
MČ Praha-Suchdol a Magistrátu HLMP), 
byla také z fotografií Jany Müllerové. 

Další výstava, na které Jana Müllerová 
participovala zdařilým fotografickým kon-
ceptem, byla věnována Mikoláši Alšovi ke 
150. výročí jeho narození. Ve výstavní sí-
ni, která byla podle tohoto umělce nazvá-
na, autorka „fyzicky zpřítomnila“ 25leté-
ho Mikoláše Alše v suchdolských exterié-
rech tak, jak si ho představovala při jeho 
příchodu k Alexandru Brandejsovi na su-
chdolský statek v roce 1877. Tato výsta-

va u nás na Suchdole byla jedinou na úze-
mí České republiky, která v tomto význam-
ném roce připomněla umělce, jenž ve své 
kresebné tvorbě předstihl o několik desí-
tek let svoji dobu. 

Na výstavě zahájené 14. dubna 2007 
s příznačným názvem „Ze Suchdola do 
světa“ se návštěvník může ponořit do exo-
tické, barevně jásavé a zároveň romantic-
ké krajiny seychelských ostrovů, a to pohle-
dem na velkoformátové fotografie, na kte-
rých Jana Müllerová zachytila svou cestu 
ze Suchdola do světa.

Magdalena Vovsová

Jana Müllerová – fotografka
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Říká Vám něco Sarmede 

[čti Sármede]? I my jsme 

donedávna nevěděli, zda se 

jedná o pojmenování sardinek, 

druh medu či tkanou textilii. 

Díky Massimovi, který se nastěho-
val do Holubí ulice u nás na Suchdole, 
jsme se dozvěděli o krásném městečku 
v italské oblasti Benátska. Bylo neuvě-
řitelné slyšet, jaký vliv měl na kulturní 
život tohoto místa český rodák Štěpán 
Zavřel, který tam dlouhá léta žil a pra-
coval. Štěpán Zavřel proslul jako grafik, 
ilustrátor a malíř, ale byl současně inici-
átorem bohatého kulturního života ne-
jen v Sarmede. Díky němu vědí v tom-
to severoitalském městečku o Čechách 
a Češích mnoho a mají k naší zemi vel-
mi kladný vztah.

Koncem června nás na pár dní přije-
de navštívit skupina sarmedských. Jed-
ná se zejména o členy pěveckého sboru, 
kteří by rádi navázali spolupráci s naším 
suchdolským sborem. 

V sobotu 23. června vystoupí hostují-
cí pěvecký sbor v rámci odpoledního pro-
gramu, kde také budete moci shlédnout 
premiéru dalšího představení Ochotných 
Suchdolníků, poslechnout si suchdolský 
sbor a další účinkující. 

Věříme, že návštěva italských hostů 
vytvoří první krok budoucí družby mezi 
Suchdolem a Sarmede. 

Přijďte si v sobotu 23. června procvi-
čit nově naučená slovíčka z této „I lezio-
ne di italiano“ [čti príma lecijóne dytaljá-
no] aneb první lekce italštiny.

Adriana Skálová, 
Magdalena Turchichová, Věra Štěpánková

. . .a bude dít

Sarmede – počátek nové 
spolupráce?

Buongiorno [čti buondžórno] dobrý den
Buona sera [čti buóna séra] dobrý večer
Benvenuti [čti benvenúty] vítejte
Arrivederci [čti arivedérči] nashledanou
Grazie [čti gracie] děkuji
Prego [čti prégo] prosím (odpověď na děkuji)
Per favore [čti perfavóre] prosím (při žádosti)
Si [čti sí] ano
No [čti no] ne
Come ti chiami? [čti kometykijámi] Jak se jmenuješ?
Io mi chiamo Honza. [čti íjomikijámo …] Já se jmenuji Honza.

Víme, že domlouvat se dá různě – rukama nohama

ale pár nejzákladnějších pojmů v italštině neuškodí 

Den první 
pomoci 
na Suchdole

Dne 24. března 2007 se na Úřadu MČ 
Praha – Suchdol opětovně uskutečnil Den 
první pomoci, který zorganizovala komi-
se kulturní a sociálně-zdravotní.

V době od 10 do 17 hodin navštívilo 
kurs více než tři desítky osob všech věko-
vých kategorií. Radost jsme měli zejména 
z početného zastoupení dítek školou po-
vinných – můžeme tak doufat, že český 
národ přece jenom nezahyne. Aspoň ne 
proto, že by nebylo nikoho, kdo by poskytl 
nezbytnou pomoc v ohrožení života.

Společně jsme si připomněli, jak postu-
povat v případě bezprostředního ohrožení 
života druhé osoby, a to tak, abychom ne-
ohrozili život vlastní. Jak se všichni účast-

níci mohli přesvědčit, nejde o nijak složité 
zdravotnické postupy – naším úkolem je 
poskytnout pomoc člověku do té doby, než 
péči o něj převezmou odborníci. Tedy: jak 
zastavit masivní krvácení, jak se zachovat 
vůči člověku, který upadl do bezvědomí, 
a jak vůči osobě se zástavou dechu a srd-
ce. Důležité je uvědomit si, že čas, který 
zbývá takto ohrožené osobě se počítá na 
minuty. A na jejich spočtení nám postačí 
prsty jedné ruky. Bez poskytnutí okamži-
té pomoci by takto postižený člověk těž-
ko přežil. 

Z ohlasů můžeme soudit, že aktivní ná-
vštěvníci Dne první pomoci byli s instruk-
táží spokojeni – jeden z mladých záchra-
nářských adeptů se domáhal opakování 
hned druhý den (bohužel jsme ho museli 
zklamat pozváním na příští rok), jiný při-
šel v průběhu odpoledne třikrát...

Děkujeme všem, kteří přišli. Ti, kte-
rým to letos nevyšlo, nemusejí být zkla-
máni – Den první pomoci chceme uspo-
řádat i v příštím roce. A kdo by nechtěl 
čekat tak dlouho nebo měl zájem o zís-
kání zevrubnějších znalostí, může se při-
hlásit do Kursu laické první pomoci, který 
se by se měl uskutečnit na podzim v pen-
zionu Horizont (kontakty: 220 921 242, 
info@domovhorizont.cz).

Členové Komise kulturní 
a sociálně-zdravotní

labut_0207.indd   7labut_0207.indd   7 30.4.2007   9:37:4630.4.2007   9:37:46



i n f o r m a c e  č .  2 / 2 0 0 78

mohlo by Vás zajímat

V posledních 10 letech došlo k zásad-
nímu obratu ve výživě psů a koček. Vel-
kou měrou k tomu přispěl nárůst použí-
vání komerčních krmiv. Během několika 
let jsme přešli z krmení připravované do-
ma na podstatně lépe vybalancovaná 
krmiva komerční. Prakticky z bodu nula 
jsme se dostali na úroveň západních ze-
mí. Více než 70 % chovatelů psů a koček 
ve městech používá převážně komerční 
krmiva a více než 80 % se k nim uchyluje 
nejméně 1x týdně při pobytech mimo do-
mov, např. na dovolené. Mimo města čas-
to převažuje tradiční způsob výživy zvířat, 
která se ovšem často orientuje na zbytky 
z domácnosti a k racionální výživě má da-
leko. Většina chovatelů se však nezbavi-
la „zlozvyků“ z minulého období a v dob-
rém úmyslu něco nezanedbat, přidává 
i ke kvalitním komerčním krmivům různé 
přídavky (minerály a vitamíny). Tímto při-
dáváním krmných doplňků mohou způso-
bit zdravotní problémy z nadbytku, resp. 
z neproporcionální krmné dávky. Zde by 
se měla uplatnit odborná znalost veteri-
nárního lékaře a vysvětlit chov. Vápník 
a fosfor jsou typickými minerály, jejichž 
potřeba je v růstové fázi psů a koček od-
lišná od potřeby v dospělosti. Správné kr-
mení těmito minerály platí hlavně u vel-
kých a obřích plemen psů. Velmi důležitý 
je poměr mezi vápníkem a fosforem, kte-
rý by u rostoucích zvířat měl být 1,2–
1,5:1 ve prospěch vápníku. Ke zdravotním 

komplikacím u psů dochází, pokud převá-
ží poměr fosforu nad vápníkem, tj. poměr 
Ca:P je nižší než 1:1. Rostoucí kočky nega-
tivně reagují na hladiny vápníku nižší než 
0,9:1. Výsledkem absolutního nebo spíše 
relativního nedostatku vápníku v důsled-
ku nadbytku fosforu jsou u obou živočiš-
ných druhů zjišťovány poruchy růstu ske-
letu. Velmi nevhodné je krmení zvířat jen 

samotným masem nebo vnitřnostmi. Kr-
mením masnými produkty vede k absolut-
nímu přebytku fosforu v krmné dávce (po-
měr Ca:P je 1:10–30). V posledních letech 
se stále více setkáváme s nadbytkem váp-
níku. Pokud je ho v krmné dávce více jak 
dvojnásobek oproti fosforu, tj. poměr Ca:
P je vyšší jak 2:1 lze v růstové fázi vývoje 
organismu očekávat potíže. Nadbytek vi-
taminu D, tzv. hypervitaminóza D může 

působit na rostoucí organismus přímo to-
xicky. Chovatelé ho většinou v dobré víře 
přidávají v různých vitaminových premi-
xech nebo v podobě rybího tuku. V krvi je 
pak vysoká hladina vápníku, který se ale 
paradoxně neukládá do kostí, ale dochá-
zí k nežádoucí mineralizaci měkkých tká-
ní jako jsou ledviny, kůže či stěna střevní. 
Negativně se může také projevovat nad-
bytek vitamínu A zvláště u koček.

Závěrem lze tedy uvedené informace 
shrnout do několika vět. Někdy méně zna-
mená více. Pokud chovatel používá ke kr-
mení granule či konzervy střední třídy ne-
bo třídy prémiové, není potřeba přidávat 
jakékoli krmné doplňky v podobě vitamí-
nů a minerálů. Pokud chceme zpestřit kr-
mení, lze přidat i vařenou stravu, ovšem 
dle doporučení světových odborníků na 
výživu pouze do 5 objemových % běžné-
ho krmení. Zdroje nadbytečného vápníku 
jako jsou sýry, tvarohy a jogurty pouze 
v omezené míře. Správnou a vyváženou 
výživou se můžeme vyvarovat mnoha pa-
tologickým stavům, které když už vznik-
nou musí se řešit u odborného veterinár-
ního lékaře.

MVDr. Leoš Krkoška, PhD

Případné dotazy rádi zodpovíme na te-
lefonním čísle 220 920 117 nebo přímo 
na našem pracovišti firmy Animal Cli-
nic, s. r. o. v Praze – Suchdole. 

Poruchy metabolismu v důsledku 
nesprávné výživy rostoucích zvířat

Komunitní plánování sociálních služeb 
(KPSS) je způsob práce, který má spojo-
vat všechny tři strany, které jsou v sociál-
ních službách zainteresovány – tj. ti, kteří 
je mají ze své funkce zajišťovat („zadava-
telé“ – politici, pracovníci úřadů), dále ti, 
kteří služby přímo vykonávají („poskyto-
vatelé“ – občanská sdružení, obecně pro-
spěšné společnosti atd.) a především ti, 
kdo sociální služby využívají („uživatelé“ – 
senioři, zdravotně postižení, lidé v krizi...). 
Cílem a mottem pro posledně zmíněné je 
„už nikdy o nás bez nás“. 

V procesu KPSS jde o zkvalitnění ko-
munikace mezi těmito třemi skupinami, 
o to, aby se zjistilo, o jaké služby je, resp. 
není v určité oblasti zájem, zda v této 
oblasti je, resp. není ta která skupina uži-
vatelů a následně jde o to, aby nabídka 
sociálních služeb byla dostatečná a záro-

veň, aby se v určitém regionu „nehroma-
dili“ poskytovatelé týchž sociálních slu-
žeb, kteří by pak neměli klienty. 

Práce v komunitním plánování probíhá 
v několika pracovních skupinách. Pracovní 
skupina je většinou pro jednu skupinu uži-
vatelů a musí v ní být zastoupeni uživate-
lé, poskytovatelé i zadavatelé (tzv. princip 
triády). Do pracovních skupin se však mo-
hou zapojit i další zájemci z řad „angažo-
vané veřejnosti“. Práci pracovních skupin 
pak koordinuje tzv. řídící skupina, založe-
ná opět na principu triády. 

V současné době mají povinnost soci-
ální služby tímto způsobem plánovat kra-
je. Ty se však snaží do toho procesu za-
pojit i obce s rozšířenou působností, což 
je pro oblast Suchdola MČ Praha 6. Na 
území celé Prahy 6 se už s komunitním 
plánováním začalo. Je vytvořena řídící 

skupina, v prosinci proběhl Den sociál-
ních služeb Prahy 6, kde své aktivity moh-
li představit všichni poskytovatelé soci-
álních služeb. V červnu ve čtvrtek 14. 6. 
od 17.00 hod. se v Masarykových kole-
jích uskuteční veřejné setkání, na které 
jsou zváni všichni, kterých se problema-
tika sociálních služeb jakkoli dotýká ne-
bo kteří se o ni zajímají. Na tomto seká-
ní budou zájemci podrobněji informováni 
o KPSS, mohou se tam přihlásit lidé do 
pracovních skupin, seznámit se poskyto-
vateli sociálních služeb, pracovníky Úřa-
du MČ Praha 6, kteří mají sociální služby 
a komunitní plánování na starosti, a ta-
ké všechny možné uživatele sociálních 
služeb. Vítáni jsou všichni zájemci a kro-
mě velkého množství informací se dočka-
jí i malého množství pohoštění.

Mgr. Jiří Přeučil 

Komunitní plánování 
sociálních služeb na Praze 6
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„..ať přijde do své zahrady můj milý 
a jí výtečné ovoce její.“ (Pís 4,16)

Jaro na Suchdole, to jsou kvetoucí stro-
my, pestré záhonky a nápadité skalky – 
a hodiny práce pilných rukou při pletí, se-
tí i zalévání. Jaro (nejen na Suchdole), to 
je také přibývající světlo a teplo – a s ním 
i rostoucí chuť vyrazit do přírody, za spor-
tem i za kulturou. Ze Suchdola do Dejvic se 
obvykle „do přírody“ nejezdí, a pátrat po 
rozkvetlé zahradě mezi vysokými činžáky 
a zaparkovanými auty? Ano! 

Tuhle rozkvetlou zahradu najdete v ulici 
Dr. Zikmunda Wintra 15, v prostorách Far-
ního sboru Českobratrské církve evangelic-
ké. Pokud sem zajdete od 20. do 26. květ-
na (denně mezi 10–20 hod., v neděli od 17 
do 20), uvítá vás Bienále pro Diakonii s vol-
ným tématem „Sestoupení do zahrady“. Na 
sedmdesát „rostlinek“ – obrazů, kreseb, 
grafických listů, fotografií, plakátů i výrob-
ků z textilu či keramiky – sem věnovali obec-
ně známí i méně nápadní „šlechtitelé“.

V této „zahradě“ se můžete nejen ko-
chat, ale také si vyhlédnutou „rostlinku“ 
přesadit domů. Tím nejen uděláte radost 
sobě, ale zároveň podpoříte Středisko Dia-
konie ve Stodůlkách, jehož patronem je 
pořádající dejvický evangelický sbor. Stře-
disko poskytuje ranou péči i speciální škol-
ní vzdělání dětem s fyzickým, mentálním, 
smyslovým nebo kombinovaným postiže-
ním, podporuje jejich rodiny a provozuje 
také ergoterapeutickou dílnu. Během Bie-
nále budou promítány fotografie a video-
dokument z činnosti Střediska a bude mož-
né zakoupit i výrobky jeho uživatelů. 

Zahrada Bienále bude také pravidel-
ně, vždy v 19 hodin, zavlažována. V neděli 
20. května, při oficiálním otevření za účas-
ti synodního seniora ČCE Joela Rumla, do-
dá „vláhu“ soubor příčných fléten Syrinx. 
V pondělí 21. května divadlo vHLAVĚDRÁt
a jeho Posvícení v Hudlicích; v úterý 
22. května soubor dětských zobcových flé-
ten, a zároveň nás prof. Milan Balabán se-
známí s biblickou knihou Píseň písní, na niž 

odkazuje volné téma Bienále. Ve čtvrtek 
24. května se v 19.00 hodin rovněž spojí 
slovo a hudba – barokní skladby v podání 
pěveckého souboru „Ensemble Guillaume“ 
doplní autorským čtením ze svého „měšce“ 
Dagmar Urbánková.

Jako doširoka otevřená brána do zahra-
dy Bienále i do hájemství dejvického evan-
gelického sboru pak má působit akce Do 
půlnoci v Suterénu, která v pátek 25. květ-
na od 18.30 do 24.00 hodin nabídne v dej-
vické modlitebně pestré pásmo hudby, 
obrazů, autorského čtení a rozhovorů, za-
končené tichou půlnoční. 

Chcete-li se o zahradě Bienále pro Dia-
konii dozvědět více, zavítejte na interne-
tové stránky www.bienaleprodiakonii.cz. 
Anebo si udělejte čas a zavítejte do této 
neobvyklé zahrady, abyste se potěšili její 
krásou a pojedli z jejího ovoce! 

„Můj milý sestoupil do své zahrady 
k záhonům balzámovým, aby v zahra-
dách pásl a trhal lilie.“ (Pís 6,2)

Hanka Volná

Bienále pro Diakonii 
aneb rozkvetlá zahrada

O Horizontu už možná leckteří obyva-
telé Suchdola ve Informacích četli nebo 
o pozvánky na naše akce „zavadili“ na 
autobusových zastávkách či veřejných 
vývěskách. Snad jsme se za těch pár let 
zapsali do povědomí alespoň někoho ze 
suchdolských seniorů, kterým především 
naše služby a aktivity nabízíme. Soudě 
podle rostoucího zájmu o naše služby 
i zvyšujícímu se počtu návštěvníků našich 
kulturních akcí, tomu tak je. 

Stále však ještě můžeme zájemcům 
nabízet pečovatelkou službu a stále nám 
na našich odpoledních akcích zbývá pár 
volných židlí a proto se po čase opět při-
pomínáme.

HORIZONT na Suchdole vykonává 
pečovatelskou službu v domácnostech 
seniorů. Zdaleka nejoblíbenější službou 
mezi místními seniory je dovoz obědů. 
Zdaleka ne každý z „dříve narozených“ 
má dost energie a odhodlání na každo-
denní vaření. Není přitom nutné, aby se 
kdokoli „odbýval“, jak někteří dělají. Proto 
starším pánům a dámám – ve spolupráci 
s Úřadem MČ, který nám poskytuje auto 
a šoféra – vozíme obědy. Restaurace Na 
Farmě je klientům pečovatelské služby 
nabízí za cenu 50 Kč, což za hlavní jídlo 

a polévku věru není cena přemrštěná. 
Při stanovení dovozného přihlížíme k vý-
ši důchodu a také k tomu, zda zájemce 
pobírá od státu příspěvek na péči pod-
le nového zákona o sociálních službách 
108/2006 Sb. Jen zřídkakdy přistoupíme 
k maximální ceně, kterou povoluje vyhláš-
ka k uvedenému zákonu. 

Místní senioři mohou také chodit na 
obědy do penzionu Horizont. Nabízíme 
zde totéž jídlo, které rozvážíme v terénu, 
ale dovozné do stacionáře v penzionu je 
podstatně nižší a navíc se zde můžete vi-
dět a popovídat se svými vrstevníky, kteří 
sem na oběd docházejí. 

Ve stacionáři mohou čas trávit i se-
nioři a lidé s různým handicapem, kteří 
už nemohou být doma sami. V nejbližší 
době budete moci u nás využívat lůžko 
pro dočasné pobyty.

Obědy jsou nejrozšířenější, ale zdale-
ka na jediný druh služeb, které nabízíme 
a poskytujeme. Dalšími službami jsou 
úklidy v domácnostech seniorů včetně 
mytí oken, nákupy, pochůzky, doprovody 
k lékařům či na úřady, pomoc s hygienou, 
praní a žehlení prádla, zprostředkování 
kontaktu s dalšími službami (jako je zvu-
ková „knihovna“ pro nevidomé apod.).

Další služby a aktivity se odehrávají 
přímo v budově penzionu. Jsou to masá-
že (v pondělí a úterý odpoledne), pedikú-
ra v pondělí dopoledne, doufáme v brzké 
opětovné zavedení rehabilitačního a fy-
zioterapeutického cvičení (zájemci se už 
mohou hlásit), a pravidelné i nepravidel-
né „kulturně společenské akce“ (promítá-
ní, koncerty, přednášky, besedy...), které 
jsou volně přístupné. Zájemci sem mo-
hou chodit trénovat na počítač a internet 
nebo si „zajezdit“ na rotopedu.

Nejbližší akce, na které vás srdečně 
zveme, je májový koncert českých a řec-
kých lidových písní o lásce v podání ne-
vidomé kytaristky KATARÍNY LUDMILY 
HAVLÍNOVÉ (středa 9. 5. v 15.00 hod.) 
a přednáška „ODĚSA – kus Francie na 
Ukrajině“, ve které nám o historii i sou-
časnosti svého rodného města bude vy-
právět oděský námořník Vadim Slonský 
(středa 23. 5. od 15.00 hod.). Ještě naše 
adresa a telefon:

HORIZONT

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

www.domovhorizont.cz

Pečovatelská služba 
na Suchdole se připomíná
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Vážený pane Vybírale,
text, který kritizujete je okopírován z in-

ternetové adresy http://www.podnety.cz/
prezentace-projektu-obcanskeho-sdru-
zeni-podnety-cz , kde jsem nechtěl vklá-
dat žádné autorské úpravy a na vlastní 
zpracování textu jsem neměl čas. Ten-
to text upozorňuje na chvályhodnou ini-
ciativu, jak občanům zjednodušit osobní 
vliv na řešení problémů, kterých je kolem 
nás požehnaně. Souhlasím s Vámi, že by 
mohl vypadat i jinak, ale autor měl dob-
rý úmysl pomoci ozdravit náš vztah k ve-
řejné správě a za to mu díky. 

K Vašim dalším připomínkám: nevím 
jak jste starý a zda používáte počítač, 
ale počítačové programy se dnes běž-

ně považují za nástroje a to je i tento pří-
pad. To, že jsem se podepsal s „plnou pa-
rádou“ (tj. s tituly), je asi moje „blbost“ (já 
si na ně jinak moc nepotrpím), ale mnoho 
občanů mne zná s těmito ozdobami a já 
chtěl, aby občané věděli, že jsem to kon-
krétně já a ne nějaký jiný Beneš (kterých 
po světě běhá docela dost), komu se ten 
doporučovaný „nástroj“ líbí.

Že by měl být vytipován vhodný občan, 
aby vykonával docela náročnou práci při 
třídění a zpracovávání podnětů, považu-
ji za základní podmínku úspěšnosti a účin-
nosti systému. Vy, když si budete chtít ne-
chat udělat nějakou práci, taky si vytipujete 
firmu, o které si budete myslet, že ji udělá 
nejlépe. Tak to bylo míněno autorem.

Moje chyba byla, že jsem text důklad-
něji kriticky nezhodnotil a neupravil. Za to 
se omlouvám. Snad se mi to již nestane. 
Na druhou stranu pane Vybírale, zkuste 
se podívat na internet, nejen na adresu 
uvedenou výše, ale podívejte se také na 
http://www.podnety.cz/vyhledat-podne-
ty, kde můžete najít spoustu zajímavých 
podnětů, které již občané podali (samo-
zřejmě jsou tam i některé těžko realizova-
telné zbožná přání) a můžete také zjistit, 
kolik jich bylo již vyřešeno, nebo můžete 
na www.podnety.cz vložit i svůj podnět, 
jehož vyřešení by mohlo pomoci i dalším 
občanům.

S pozdravem,
Pavel Beneš

Odpověď na článek „Zprávy, které stojí za to číst“ 

uveřejněný v Informacích pro občany Prahy – Suchdola a Sedlce číslo 1/2007

(pokračování ze strany 1)
Popularita a obliba jejích knížek 

mezi čtenáři všech věkových 

kategorií nebyla v době jejich 

uveřejnění zdaleka taková, 

jak ji vnímáme dnes. Řada děl, 

především Bratři Lví srdce, Pipi 

Dlouhá punčocha či Ronja, dcera 

loupežníka, se u kritiky setkala 

s velmi kontroverzním přijetím. 

I přes tuto ne vždy ideální cestu 

její dílo u nás takřka zdomácnělo 

a její knížky zaplňují dětské 

knihovničky. Právě proto jí patří 

náš dík a uznání, které jsme jí 

alespoň částečně projevili tímto 

netradičním večerem.

Program začínal mezi půl šestou a šes-
tou hodinou večerní, kdy se ve velké za-
sedací síni ÚMČ postupně shromažďova-
la dítka, často za doprovodu rodičů. Na 
čtyřicet dětských účastníků nejprve kres-
lilo ilustrace ke knížkám Astrid Lindgren. 
Od šesté do půl osmé proběhly tři čte-
cí bloky. Četlo se z Emila z Lönnebergy, 
z Karkulína ze střechy i z Lotty z Rošťác-
ké uličky. 

Po tomto větším kulturním zážitku bylo 
třeba, aby si děti od čtení na chvíli odpo-
činuly, a to nejlépe formou lampiónového 
průvodu. Zcela ojedinělý průvod pocho-
doval po trase úřad – místní knihovna. 
Čelo průvodu tvořil blikající vůz Městské 
policie a vzadu ho uzavírala sanitka. Ja-

ko třešnička na dortu pochodoval ved-
le dětí ještě hasičský sbor. Nezasvěcení 
suchdolští občané se nad tímto lehce 
bizarním průvodem museli pozastavo-
vat a nevěřícně kroutit hlavou. V míst-
ní knihovně pokračovalo čtení. Tentokrát 
byla na programu Pipi Dlouhá punčocha 
a Děti z Bullerbynu. Kolem desáté hodiny 
si rodiče odváděli své ratolesti a už zbý-
valo pouze jediné čtení určené spíše do-
spělým – Bratři Lví srdce. Příjemná at-
mosféra přetrvala do pozdních nočních 
hodin. Jen škoda, že nás nebylo víc!

O jeden z nejzábavnějším momentů se 
na sklonku celého večera postarala sku-
pinka dětí v počátku puberty, jímž se do-
stala do rukou Ronja, dcera loupežníka. 
Své veřejné čtení glosovali četnými po-
známkami, často pochopitelně mimo té-
ma. V pasáži, kde je ve spojitosti s Ronjou 
použito slovo ,,prsa‘‘, propukla skupinka 
v třeskutý smích, korunovaný větou: ,,To je 
dobrý, to si pučim, až to dočtu‘‘. Astrid by 

se tomu zřejmě usmála. My dnes musíme 
být potěšeni přínosným zjištěním. V rámci 
nových, moderních metod si můžeme díky 
suchdolským dětem zapsat další bod do 
složky ,,Jak přimět mládež číst‘‘.

Veronika Kellnerová

Lampiony a ostatní pomůcky použité 
při Noci s Astrid byly zakoupeny z dobro-
volného vstupného, které se vybralo při 
II. SUCHDOLSKÉM P(O)SVÍCENÍ.

Adriana Skálová, 
Magdalena Turchichová, Věra Štěpánková

Noc a Astrid
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Slovíčka popisující na obrázku ko-

coura Vavřince:

CHEST LEG
EYE LIP 
FINGER MOUTH
HAIR NECK
HAND NOSE
HEAD  SHOULDER
HIP STOMACH
KNEE TOE

Jak se anglicky nazývají části těla a ješ-
tě mnohem víc, se děti ve věku 4–7 let 
mohou hravou formou naučit v učebni-
cích Pohádková angličtina s kocourem 
Vavřincem I. a II., které napsala naše 
spoluobčanka Lucie Poslušná a ilustro-
vala Věra Faltová, jejíž postavy Barbán-
ka či právě kocoura Vavřince jistě znáte. 
Knížky vydalo nakladatelství Computer 
Press, kde si je také můžete objednat 
(http://knihy.cpress.cz/knihy/ucebnice/).

pro volnou chvilku

SOUTĚŽ PRO DĚTI 

Nakreslete příšeru a popište 

anglicky části jejího těla. Ob-

rázek spolu se jménem a adre-

sou doručte do podatelny Úřa-

du MČ Praha – Suchdol v obál-

ce označené „OBRÁZEK“. 

Nejzajímavější obrázky budou 

oceněny!

16
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1       E Y E
     K N E E
   F I N G E R
      L E G
    H A I R
      S H O U L D E R
      H E A D
     H I P
      N E C K
    N O S E
    M O U T H
 S T O M A C H
     C H E S T
   H A N D
     T O E
      L I P   

SUDOKU
(a řešení...)
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Vážení přátelé myslivosti,

dne 2. června 2007 pořádá MS HU-
BERTUS dětský den na Holém vrchu 
v Uněticích. Již tradičně Vás celé dopo-
ledne čeká spousta her a zábavy.

Přihlášení do soutěží pro děti do 
12  let proběhne od 9.00 do 9.30 hodin. 
Soutěžící, kteří se nestačí přihlásit, mo-
hou soutěžit, ale bez nároku na ceny. 
Žádáme Vás proto o dochvilnost.

Co Vás čeká? Poznávací cesta za zví-
řátky, 14 soutěžních disciplín, střelba 
ze vzduchovek, skok v pytlích a dále do-
provodný program, ukázka z výcviku lo-
veckých psů, dravců a spousta dalších 
překvapení.

Občerstvení je zajištěno v místě ko-
nání. Celý program pro děti je zdarma. 

Na závěr bych Vás chtěla pozvat 
na naši tradiční soutěž „honba za po-
kladem“. Přejeme Vám spoustu sluníč-
ka, šťastnou ruku při soutěžích a hod-
ně legrace.

Lenka Laštovková

STŘELNICE MAGNUM A DUHA i-club pořádá
pro přátele střelnice Magnum veřejnou akci s názvem

VZDUCHOVKOVÁ SOUTĚŽ
V NEDĚLI 3. 6. 2007

ZAČÁTEK SOUTĚŽE – 15.00 hod.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ – 18.00 hod.

KATEGORIE:
MLÁDEŽ – ROČNÍKY 1995 A MLADŠÍ – VLEŽE

MLÁDEŽ – ROČNÍKY 1994–92 – VLEŽE
OSTATNÍ – ROČNÍKY 1991 A STARŠÍ

STŘELIVO A ZAPŮJČENÍ ZBRANÍ ZDARMA
Střelnice MAGNUM, Kamýcká 192, Praha 6 – Suchdol

Tel. 233 322 466, mobil: 603 885 073

Zveme Vás

Milí spoluobčané, 
dostáváte do svých rukou nové číslo 
Informací. Doufáme, že naši snahu 
o neustálé zlepšování obsahu, ale 
i formy bulletinu uvítáte. Vaše připo-
mínky, náměty a názory zasílejte na 
nově založenou emailovou adresu: 
redakce@praha-suchdol.cz nebo na 
Úřad MČ s označením „Redakce“.

redakční rada
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inzerce

AUTOPŮJČOVNA
» Osobní automobily ŠKODA
» Dodávkové automobily a mikrobusy FORD TRANSIT

AUTOSERVIS – rychlý servis automobilů všech značek

» výměny olejů a filtrů » opravy brzd » předních náprav a řízení 
» výměny tlumičů » seřízení geometrie » výměny rozvodových řemenů 
» OBD DIAGNOSTIKA motorů a elektronických zařízení automobilů 
» načtení a mazání závad a servisních intervalů

PNEUSERVIS
» prodej pneumatik všech značek » prodej ocelových a litých disků 
» opravy defektů » montáž a vyvážení na moderních strojích 
» likvidace ojetých pneu

Budyňská 289, Praha 6 – Suchdol (vjezd z ulice Kamýcká)
telefon: 220 920 241 www.bpcar.cz

NOVINKY
V INZERCI!

Ceník inzerce Vám rádi 

poskytneme na Úřadě MČ

      

 

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
 

Již od příštího 

čísla nabízíme:

možnost zvýraznění 

Vašeho inzerátu 

doplňkovou barvou

 možnost 

řádkové inzerce
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VELMI LEVNÉ NOVÉ I POUŽITÉ PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS

- PROVÁDÍME VEŠKERÝ PNEUSERVIS OSOBNÍCH A DODÁVKOVÝCH AUTOMOBILŮ
- PRODEJ POUŽITÝCH A NOVÝCH OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH DISKŮ
- PNEU PŘÍSLUŠENSTVÍ (bezpečnostní šrouby, matice, okrasné poklice)
- PRODEJ MOTOROVÝCH OLEJŮ ZNAČKY DELPHI

- Felicia 165/70/13T •GT Radial l – 790 Kč •Barum Brillantis 990 Kč • Fulda Linero 1150 Kč
- Fabia 165/70/14T • Matador MP 12 –1190 Kč • Barum Brillantis – 1250 Kč • Fulda Linero – 1350 Kč 
- Octavia I,II 195/65/15T •Matador MP 14 –1490 Kč • Barum Bravuris H –1690 Kč • Fulda Progresso H – 1790 Kč 
- Octavia, Superb 205/55/16 H •Matador MP 42 – 2090 Kč • Barum Bravuris H – 2250 Kč • Fulda Progresso H 2350 Kč

Otevírací doba: Po–Pá 9–18, So 9–12 Přijímáme platební karty, JSME PLÁTCI DPH!!! 

Petr Matějka, IČO 16107551, Suchdolská 497, 252 62 Praha – Horoměřice 

(jsme 500 m za křižovatkou u STK Horoměřice – směr Černý Vůl, křižovatka silnic č.240 a č.241) 
tel.: 777 136 386, 602 386 136, e-mail: matejka.petr@email.cz, www.pm-pneuservis.cz 

V kve¡tnu pro Vás otevr¡eme vyhlídkovou terasu – 32 míst, svatby do 30 osob,

pro firmy zajišt́ujeme cafingové rauty. Denne¡ výbe¡r z 8 az¡ 12 hotových jídel. 

Ke Kozím hr¡betu° m 3/4 �: 220 923 141

JARNÍ AKCE
Octavia II nový disk 
6,5x16“ ET50 

za 890 Kč s DPH

Nové alu sady 15“ od   9 800 Kč

 16“ od 12 000 Kč 
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inzerce

ZÁMEČNICTVÍ
KREJZA

VÝROBA  A  MONTÁŽ :

� mříží a katrů
� vrat a plotů
� schodů a zábradlí
� jedno i dvoukřídlých ocelových dveří
� portálů, výkladů
� nájezdových ramp
� markýz
� veškerého kovového nábytku
� zastřešování menších prostorů
� ..... a mnoho dalšího

ceny mříží již od 800,- Kč/m2

smluvní ceny nebo hodinová sazba 150,- Kč
levná, kvalitní práce a krátké dodací lhůty samozřejmostí 

 KONTAKT:
 Adresa: Kamýcká 870/135, Praha 6
 Tel./fax.: 220 921 679
 Mobil: 732 444 285   
 e-mail: zamecnictví@centrum.cz
 www.sweb.cz/zamecnictvi-krejza

� Zakázkové krej�ovství pánské     
a dámské 

� K�že, látky 

� Opravy od�v� a galanterie 

� �istírna, barvení k�ží

� Prodej kabelek, pen�ženek,    
batoh�, rukavic, opask� atd.

CUTIS ATELIER  Ve dvo�e za poštou, 1.patro
Internacionální 734  � 220 920 571 
165 00 Praha 6  � 602 294 200 

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

ŠTUKATÉRSTVÍ – M. FRK
STAVEBNÍ A DÍLENSKÉ ŠTUK. PRÁCE:

římsy, fabiony, rozety, kopie soch

PŮJČOVNA EL. NÁŘADÍ A POMŮCEK:
hliníkové pojízdné lešení výška 430,

hliníkový posuvný žebřík 11 m, PB topidlo, 
bourací kladivo, vrtačka, uhlová bruska

adresa: K Chumberku 979/2, P-6 Suchdol
mob.: 603 33 19 54 (kdykoliv)

Sokol – Jan Sokol
H+P+J

provede kvalitně rekonstrukce
voda, plyn, kanalizace

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

http://www.volny.cz/cutis
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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

inzerce

ZVEME VÁS 
DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY

Kojenecký, dětský, dámský a pánský textil
spodní prádlo

+  další zajímavé doplňky

PO–PÁ   10.00–18.00     SO  9.00–12.00

Suchdolské nám. 1249 vedle hotelu Wienna

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 

LADĚNÍ A OPRAVY

 Tomáš Vaněk
Mobil: 732 451 968

E-mail: ladicpian@seznam.cz
http://Ladicpian.sweb.cz

U Kruhovky 944/6   165 00  Praha 6

PIAN
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