
motto 
S penězi to je zvláštní. 
Když už jich má 
člověk dost, tak je 
nepotřebuje.

Charlie Chaplin (1889 – 1977) 

Zastupitelstvo městské části
schválilo dne 10. března 2011
na svém 3. jednání rozpočet 
městské části pro letošní rok. 
Příjmy a výdaje jsou ve výši 
40 mil. Kč.

Základními příjmy rozpočtu městské 
části jsou dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy ve výši 15,4 mil. Kč. Dotace od-
povídá ze 40 % počtu obyvatel s trva-
lým bydlištěm v městské části, dále 
z 15 % rozloze městské části, z 20 % 
počtu žáků v základní a mateřských 
školách, z 10 % ploše vozovek, z 10 % 
ploše zeleně a z 5 % příspěvku na čin-
nost jednotky hasičů.

Mezi další příjmy patří:
 daň z nemovitosti ve výši 

3,2 mil. Kč
 dotace z fondu rozvoje a rezerv 

městské části ve výši 6 mil. Kč
 dotace z fondu vedlejší hospodář-

ské činnosti ve výši 6 mil. Kč
  dotace z fondu bytového hospo-

dářství ve výši 6,4 mil. Kč

Hlavními výdaji rozpočtu jsou:
 investice do majetku městské čás-

ti ve výši 15,6 mil. Kč
 příspěvek na úhradu provozních 

nákladů v základní škole ve výši 
4,2 mil. Kč a mateřských školách ve 
výši 2,5 mil. Kč

 opravy komunikací ve výši 
2,5 mil. Kč

  péče o vzhled obce (sekání a hra-
bání trávy, prořez stromů, výsadba 
apod.) ve výši 950 tisíc Kč

 sběr a svoz komunálního odpa-
du (likvidace černých skládek, svoz 
velkoobjemového odpadu, vyvážení 
odpadkových košů včetně košů pro 
„pejskaře“) ve výši 450 tisíc Kč

 příspěvek na provoz knihovny 
ve výši 727 tisíc Kč, přičemž v těch-
to výdajích je zahrnut dar od Letiště 
Praha, a. s., ve výši 102 tisíc na vyba-
vení, organizaci besed a přednášek

 příspěvek na činnost jednotky dob-
rovolných hasičů ve výši 618 tisíc Kč

 granty na podporu vzdělávání,
zlepšení a modernizaci výuky 
ve školách zřizovaných městskou 
částí ve výši 300 tisíc Kč

 stabilizační příplatek pro pedago-
gy a vychovatele škol zřizovaných 
městskou částí ve výši 500 tisíc Kč

Nejvýznamnější investicí je výstavba 
dvou tříd mateřské školy Gagarinova 
v předpokládaných celkových nákla-
dech cca 20 mil. Kč. Dalšími plánova-
nými investicemi jsou zateplení byto-
vého domu Kamýcká ve výši 3 mil. Kč, 
výstavba kanalizace a rekonstrukce 
splaškové čerpací stanice v mateřské 
škole Gagarinova ve výši 2 mil. Kč.

Podrobný položkový 
rozpočet je k dispozici 
na webu městské části.

Petr Hejl,
starosta městské části

SUCHDO L SKÉ
  L ISTY

2 
2011

občasník MČ Praha-Suchdol

www.praha-suchdol.cz

ZDARMA 

stojí  za  přečtení 

Tabulkové 
výživné  str. 7

Co nového 
v knihovně  str. 8

Mladí hasiči  str. 9

stojí  za  zapsání 

čtvrtek 14. 4. – 19.00
Islandem na kole – setkání
s Jiřím Fišerem – knihovna 

sobota 30. 4 – 15.30 
Čarodějnice
Suchdolské náměstí 

neděle 1. 5. – 18.00
vernisáž výstavy o Přemyslu 
Pitterovi – Úřad MČ

sobota 14. 5. – 10.00
Suchdolský blešák 
Suchdolské náměstí

neděle 15. 5. – 19.00 
Velikonoční koncert  
kaple sv. Václava

sobota 4. 6. – 10.00
Dětský den
Suchdolské náměstí

Rozpočet MČ 
na rok 2011
schválen
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z radnice

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých 
zasedáních od 7. února do 21. břez-
na 2011 projednala kromě jiného 
následující body:

 po provedeném průzkumu cen 
určila zhotovitele schodiště budovy 
knihovny – firmu REDSTAV, s. r. o., 
cena za dodávku včetně vchodových 
dveří činí 232 510 Kč včetně DPH. 
Schodiště umožní rozšířit kapacitu 
oddělení Soviček MŠ K Roztokům.

 vzala na vědomí Informace o roz-
sudku Nejvyššího správního soudu ve 
věci zrušení části zásad rozvoje hl. m. 
Prahy týkající se letiště Ruzyně.

 vzala na vědomí, že v období 
1. 11. 2010 až 15. 1. 2011 činily ná-
klady na zimní údržbu 543 887 Kč 
(posypový a provozní materiál, od-
měny za práci).

 jmenovala komisi pro otevírá-
ní obálek a komisi pro posouzení 
kvalifikace a hodnocení nabídek na 
nástavbu technického pavilonu MŠ 
Gagarinova.

 vzala na vědomí, že průměrná 
meziroční inflace v roce 2010 činila 
1,5 % a uložila pí Felgrové, aby pro-
vedla valorizaci nájemních smluv.

 vzala na vědomí, že nájemní smlou-
va č. 23/2006 na nebytový prostor 
v prodejním pavilonu na zastavěném 
pozemku parc. č. 1225/1 a část po-
zemku parc. č. 1225/1, k. ú. Suchdol 
s paní Bohdanou Vokounovou končí 
ke dni 9. 3. 2011. Rada vyhlásila zá-
měr na pronájem nebytových pro-
stor v prodejním pavilonu o výměře 
62 m2 (manipulační plocha) a 31,5 m2 
(předzahrádka) za následujících pod-
mínek: nájemní smlouva na dobu ne-
určitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 
pronájem nejvyšší nabídce. Rada si 
vyhrazuje právo výběrové řízení zru-
šit kdykoliv v jeho průběhu.

 vzala na vědomí Zápis o prove-
dené prohlídce technického stavu 
bytového domu Kamýcká č. p. 684 
a uložila vedoucímu OHSOM A. Ko-
ryntovi, aby připravil pořadí naléha-
vosti oprav. 

 odmítla žádost České pošty, s. p.,
o upuštění od zvýšení nájemného 
v důsledku inflace za nebytové pro-
story v budově úřadu. 

 vzala na vědomí informaci o ukon-
čení pronájmu nebytových prostor 
pro zubní ordinaci v MŠ Gagarinova 
ke dni 17. 2. 2011.

 jmenovala konkursní komisi pro 
posuzování uchazečů o jmenování 
do funkce ředitele Základní školy 
Mikoláše Alše ve složení: dva členo-
vé určení zřizovatelem: RNDr. Lud-
mila Knappová, Ing. Věra Štěpánko-
vá; člen určený ředitelem MHMP: 
PhDr. Zdenka Klesnilová; odborník 
na řízení v oblasti školství: Jiří Růžič-
ka; pedagogický pracovník ZŠ M. Al-
še: Mgr. Petr Mácha; školní inspek-
tor České školní inspekce: Mgr. Jana 
Pocová; člen školské rady: Milada 
Tomková. Předsedou komise rada 
jmenovala RNDr. Ludmilu Knappo-
vou. Rada dále jmenovala tajemníka 
komise Ing. Janu Krulíkovou. Rada 
souhlasí s přizváním dalších odbor-
níků s poradním hlasem. 

 schválila pravidla pro poskytování 
služeb a rozúčtování nákladů slu-
žeb nájemníkům bytových domů ve 
správě MČ Praha-Suchdol.

 schválila kalkulaci ceny stočného 
na rok 2011 ve výši 23,64 Kč/m3 bez 
DPH.

 vzala na vědomí zápis z 1. zasedá-
ní konkursní komise pro výběr ředi-
tele ZŠ M. Alše a na základě návrhu 
komise vyřadila jednu uchazečku 
z konkursního řízení z důvodu ne-
splnění podmínek stanovených v § 
3 písm. d) vyhlášky č. 54/2005 Sb. 
o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích.

 poděkovala za iniciativní přístup 
k činnostem nezbytným pro přípra-
vu a zdar akce Suchdolský masopust 
2011 následujícím organizátorům: 
paní Veronice Žilkové, Sboru dob-
rovolných hasičů Suchdol, Městské 
policii hl. m. Prahy, Mateřskému klu-
bu Rybička, sdružení Suchdol sobě, 
občanskému sdružení Betlém. 

 rozhodla, že vybrané prostředky 
z místních poplatků ze vstupného 
budou použity na grantové progra-
my pro zájmové organizace. 

 schválila podání následujících žá-
dostí o dotace z rezervy rozpočtu 
hl.m. Prahy pro rok 2011:
 •  Nástavba technického pavilo-

nu MŠ Gagarinova - zřízení dvou 
oddělení MŠ – 9,6 mil. Kč

 •  TV3106 – kanalizace Budovec 
–etapa 0005 – část, na kterou 
není nyní možné žádat o podpo-
ru z OP Životní prostředí (pro-
vozuje PVK a. s.) – 78,5 mil. Kč

 •  Rekonstrukce a nástavba školní 
družiny při ZŠ Mikoláše Alše – 
5 mil. Kč.

 vzala na vědomí, že do výběro-
vého řízení na realizaci veřejné za-
kázky akce „Nástavba technického 
pavilónu MŠ Gagarinova“ podalo na-
bídku 16 společností a jedna fyzická 
osoba. Všechny nabídky splnily po-
žadavky na způsob zpracování. Dvě 
společnosti, které dodaly nabídky 
po termínu,  nebyly přijaty do výbě-
rového řízení.

 schválila nákup tří lip na Výhled-
ské náměstí, nákup 6 ks betonových 
květináčů a 15 ks betonových sloup-
ků s podstavcem. Výsadba stromů 
a instalace betonových prvků má za-
mezit vjíždění vozidel na zelené plo-
chy podél vozovky na Výhledském 
a Brandejsově náměstí.

 požádala ROPID o projednání 
možností zajištění dopravní obsluž-
nosti bytové výstavby na Výhledech 
(Výhledy I, Holubí) a oblasti Nového 
Suchdola.

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol 
na svém 3. zasedání dne 10. břez-
na 2011

 schválilo předložený návrh položko-
vého rozpočtu MČ Praha-Suchdol na 
rok 2011 po konsolidačních úpravách.

 vzalo na vědomí rozpočtový vý-
hled MČ Praha-Suchdol na léta 
2012 – 2013.

Rada městské části Praha-Suchdol vyhlašuje Program 
podpory neziskových organizací působících na území 
městské části. Program je rozdělen do tří oblastí:

  oblast tělovýchovy a sportu, celková částka určená pro 
tento program je 30 000 Kč

 oblast kultury a vzdělávání, celková částka 68 000 Kč
 oblast sociální, celková částka je 390 000 Kč

Rada dále vyhlašuje Program podpory příspěvkových 
organizací, zřizovaných MČ Praha-Suchdol. Celková část-
ka určená pro tento program je 300 000 Kč.

Přidělené granty lze čerpat do konce roku 2011, mo-
hou být uplatněny účetní doklady s datem od 1. 1. 2011 
do 31. 12. 2011. Příslušné formuláře jsou k dispozici na 
webových stránkách ÚMČ.
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 Miloslav Šícha  Mojmír Urbánek 
 Ha na Vančurová  Rudolf Kopecký 
 Miroslava Kramosilová  Dana Mod-

litbová  Eva Veselá  Jaroslava Břízo-
vá  Věra Kašová  Jiří Kubesa  Jana 
Bláhová  Jana Scheinsová  Petr Bě-
lohlávek  Otto Blíženec  Jana Novot-
ná  Jiřina Buchtová  Danja Kurpilová 

 Elfi Piksová  Pavel Sekýt  Anička Bo-
rová  Libuše Dvořáková  Pavel Miňov-
ský  Miloslav Procházka  Jiří Doucha 

 Jiří Votava  Jaroslav Látal  Jan Rů-
žička  Věra Benešová  Klára Brejlová 

 Danuše Housková  Kalina Kraupne-
rová  Jaroslava Benešová  Bohumila 
Černá  Jitka Dobroruková  Pavla Safa-
rová  Ladislav Hynek  Miroslav Bouš-
ka  Jana Slavíková  Jindřiška Badalco-
vá  Eliška Kosová  Stanislav Svoboda 

 Jan Mokrý  Zdeněk Štryncl  Běla 
Micková  Antonín Kamarýt  Jiřina Hla-
váčková  Květoslava Kestřánková  Li-
buše Horynová  Jiří Fídler  František 
Cihlář  Oldřiška Hynková  Růžena Hu-
sáková  Miloslava Pařízková  Jarmila 
Selingerová  Eva Pomajzlová  Helena 
Hoření  Růžena Nevřivová  Vlasta Hu-
drlíková  Antonie Mrkáčková  Jarosla-
va Mikušová  Milada Hurtová  Jarmi-
la Tomanová  Miroslav Adelt.

GRATULACE
Blahopřejeme všem našim spoluob-

čanům, kteří ve druhém čtvrtletí roku 
2011 slaví významné životní jubileum

V půli března se u mne v kanceláři 
zastavili dva suchdolští kluci, kteří 
v současnosti chodí do osmé třídy 
lysolajské školy. 

Pane starosto, víte, co to je nemoc 
motýlích křídel? 

Ne, to tedy nevím. 
To je nějaká genetická nemoc dětí, 

viděli jsme v televizi reportáž o dě-
tech, kterým se dělají puchýře, ne-
mohou pořádně chodit do školy, 
hrát si. Chtěli bychom jim pomoc 
a chtěli bychom udělat sbírku. 

Dohodli jsme se, že sbírku usku-
tečníme při nejbližším veřejném set-
kání, což budou Čarodějnice. Na in-

ternetu jsme zjistili, že těmto těžce 
nemocným dětem pomáhá brněnské 
občanské sdružení DebRA (www.de-
bra.cz), a tak je organizace pomoci 
a sbírky mnohem jednodušší. 

V sobotu 30. dubna budeme mo-
ci posílat na číslo 87 777 dárcovské 
DMS ve tvaru DMS DEBRA, a tím 
přispět 27 korunami jedné pražské 
holčičce na nákup ošetřovacího ma-
teriálu, speciální výživy a na další 
pomoc ke snížení dopadů této gene-
tické poruchy. V rámci Čarodějnic by 
mělo proběhnout více akcí, v jejichž 
rámci budete moci přispět uvedené 
holčičce.

Po dohodě s lysolajským kolegou 
starostou Hlubučkem proběhne v Ly-
solajích dárcovská akce při Slavnosti 
květů v sobotu 14. května.

Ve spolupráci s o. s. DebRA by-
chom chtěli pro děti ze suchdolské 
i lysolajské školy uspořádat infor-
mační besedy. Děti se také dozví, jak 
jsme holčičce pomohli.

Přidejte se k nápadu dvou skvělých 
kluků, Romana Zábrod-
ského a Filipa Daňka, 
a pomozte prosím.

Petr Hejl, 
starosta městské části 

Motýlí křídla

Katalog služeb živnostníků a podnikatelů
Živnostníci, podnikatelé a poskytovatelé služeb ze Suchdola a okolí, 

rádi bychom připravili vydání tištěného katalogu suchdolských firem 
a jeho zpřístupnění na webových stránkách městské části. Katalog 
bude členěn do následujících oblastí: 

 Auto-moto  Byt/dům/zahrada/stavebnictví  Internetové služ-
by a obchody  Kadeřnictví a péče o tělo  Počítače/software/
elektronika  Pohostinství a ubytování  Reality  Řemeslníci 
(např. instalatéři, klempíři, krejčí, malíři...)  Služby (např. ob-
chody, účetnictví, právo, finance, investice, posudky, projekty, po-
jištění...)  Volný čas/sport  Vzdělávání  Zdravotnictví  Jiné.

Ti z Vás, kteří si přejete zveřejnit informace o své živnosti či firmě, 
vyplňte prosím formulář dostupný na www.praha-suchdol.cz v sekci 
Firmy a podnikatelé a zašlete jej e-mailem na adresu starosta@pra-
ha-suchdol.cz nebo jej odevzdejte vyplněný v podatelně v přízemí 
úřadu. Zveřejnění základních informací v katalogu bude zdarma.

Petr Hejl, starosta městské části

Městská část uspořádá v sobotu 7. května vítání nových suchdol-
ských občánků. Vzhledem k platnosti Zákona 101/2000 Sb. o ochra-
ně osobních údajů, nemůžeme získávat informace o narození dítěte 
sami. Prosíme proto rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit se svými 
dětmi přihlášenými k trvalému pobytu v naší městské části slavnost-
ního vítání občánků, aby se přihlásili na úřadě MČ.

Prosíme o předání následujících údajů – jméno a příjmení dítěte, 
datum narození, adresa trvalého bydliště, zákonný zástupce, tele-
fonické a e-mailové spojení. Informace můžete předat osobně při 
návštěvě úřadu (kancelář 106 v 1. patře) nebo je zaslat na e-mail: 
z.kucerova@praha-suchdol.cz. Vyjádřením zájmu a odevzdáním 
údajů vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním 
podkladů městskou částí Praha-Suchdol. Děkujeme za pochopení.

Poslední možnost se přihlásit,
jarní vítání občánků se blíží!
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Součástí jarního úklidu je také od-
povídající likvidace vzniklých odpa-
dů. Podobně jako v minulém roce se 
v rámci možností snažíme nabídnout 
cesty, jak s nimi naložit, aby – pokud 
to jde – nejen neuškodily životnímu 
prostředí, ale naopak mu například 
ve formě kompostu prospěly. 

Tomu napomáhá v hlavním měs-
tě Praze celoplošný komplexní sys-
tém třídění komunálního odpadu, 
který z vlastních prostředků doplňu-
je městská část. 

Protože počty přidělených kon-
tejnerů i finanční prostředky MČ 
na tyto účely jsou značně omeze-
né, žádáme všechny, aby maximál-
ně využívali nejbližší Sběrný dvůr 
Pražských služeb v Proboštské ulici 
v Dejvicích, který je otevřen každý 
pracovní den 8.30–18.00, v sobo-
tu 8.30–15.00, a kde lze bezplatně 
odevzdat téměř všechny druhy od-
padů (další info – tel. 284 098 906). 
Bezpečný způsob likvidace odpadů 
je přece i ve vašem zájmu. 

Obnovení běžného provozu 
stanoviště kontejnerů na odpad
V úterý 5. dubna 2011 v 16 hodin 
bude na stanovišti kontejnerů s do-
hledem obnoven letní provoz (duben 
až říjen) na Suchdolské ulici zhruba 
v polovině mezi Internacionální uli-
cí a základní školou, kde mohou ob-
čané MČ Praha-Suchdol (NE firmy 
a podnikatelé) v omezeném množ-
ství odkládat objemný odpad (náby-
tek, koberce, lino, sportovní náčiní, 
umyvadla, WC mísy apod.), biood-
pad a drobné elektrospotřebiče. Ne-
lze zde odkládat velké „bílé elekt-
ro“ (pračky, lednice) a nebezpečné 
odpady – ty patří do Sběrného dvo-
ra v Proboštské ulici (drobný nebez-
pečný odpad lze ještě odevzdat při 
mobilním sběru, viz dále). Otevře-
no bude stejně jako v minulém ro-
ce každé úterý a čtvrtek od 16 do 
18 hodin a nově vždy první sobo-
tu v měsíci od 9 do 12 hodin. Pře-
dávat odpad bude možné jen v tuto 
dobu, jindy nebude ke kontejnerům 
přístup. Odkládání odpadu u vjezdu 
nebo za plot je přísně zakázáno. 

Likvidace větví z prořezu stromů 
14. – 17. 4. 2011
Stejně jako v loňském roce je pro shro-
máždění větví určeno 5 stanovišť (viz 
tabulka na vedlejší straně) 

Na místa ukládejte větve z proře-
zů stromů od čtvrtka 14. dubna do 
neděle 17. dubna. Průměr větví ma-
ximálně 15 cm. Pro snadnější mani-
pulaci a zpracování větve nekraťte 
(neřežte na kratší části), dřevo mu-
sí být čisté bez příměsí (dráty, hře-
bíky). Štěpkovač je určen ke zpra-
cování dřevité hmoty, neodkládejte 
na místa jiný rostlinný materiál (trá-
vu, listí, nedřevité stonky – patří do 
biokontejnerů, které budou přista-
veny v sobotu 23. 4.). Odpad bude 
likvidován pomocí štěpkovače v ná-
sledujícím týdnu, vzniklou štěpku si 
mohou občané v případě zájmu ode-
bírat (vhodné do kompostu, k mulčo-
vání záhonů a podobně). 

Biokontejnery, sobota 23. 4. 
a 11. 6. 2011, od 13 do 16 hodin
Velkoobjemové kontejnery POUZE 
pro ukládání komunálního biood-
padu především ze zahrad (mate-
riál nevhodný ke štěpkování – listí, 
tráva, řezanka, plevele, drobné vět-
ve, neznečištěná zemina) a kuchyň-
ského bioodpadu rostlinného půvo-
du (financováno z prostředků hl. m. 
Prahy). U každého kontejneru bu-
de pracovník kontrolující vkládaný 
odpad a budou přistaveny na třech 
stanovištích: 

 Výhledské náměstí
 Suchdolská, u Sběrných surovin
 K Roztokům / K Drsnici

Bioodpad ze zahrad a domácností 
Pro ty, kdo nechtějí nebo nemohou 
kompostovat biologicky rozložitel-
ný odpad na svém pozemku, nabízí 
Pražské služby možnost pořídit si na 
„zbytky“ ze zahrad (listí, tráva, seno, 
plevel, kořeny, větve, spadané ovoce) 
i z domácností (zbytky ovoce a zele-
niny, čajové sáčky, kávová sedlina, 
skořápky z vajec) tzv. compostainer 
o objemu 120 nebo 240 litrů. Svoz 
je sezónní, od 1. 4. do 30. 11. vždy 
jednou za dva týdny. Další informa-

ce o podmínkách a objednání služ-
by získáte na callcentru Pražských 
služeb tel. 284 091 888, e-mailem 
callcentrum@psas.cz nebo na Úřadě 
MČ, OSDŽP, tel. 222 361 425. 

Upozornění majitelům pozemků 
– povinnost zajištění údržby
Ještě bychom chtěli majitelům po-
zemků připomenout určité povinnos-
ti, pokud jde o údržbu pozemků: 

1) Zákon č. 326/2004 Sb. o rostli-
nolékařské péči – vlastník pozemku je 
mimo jiné povinen „zjišťovat a ome-
zovat výskyt a šíření škodlivých or-
ganismů včetně plevelů tak, aby ne-
vznikla škoda jiným osobám nebo 
nedošlo k poškození životního pro-
středí anebo k ohrožení zdraví lidí 
nebo zvířat“, 

2) Zákon č. 200/1990 Sb. o pře-
stupcích – přestupku se dopustí ten, 
kdo neudržuje čistotu a pořádek na 
svém nebo jím užívaném pozemku 
tak, že naruší vzhled obce. 

Dobrovolný jarní úklid veřejných pro-
stranství, sobota 30. dubna
Všichni se jistě starají, aby to měli do-
ma co nejhezčí. Pokud tato vaše sta-
rost nekončí s vaším plotem, srdeč-
ně vás zveme k účasti na pravidelném 
jarním úklidu veřejných prostranství 
v sobotu 30. dubna, kterým může kaž-
dý trochu pomoci jaru ve zkrášlová-
ní našeho okolí. Obzvláště uvítáme, 
uklidíte-li chodník přiléhající k vaší 
nemovitosti, po kterém třeba ani vy 
nechodíte a je znečišťován opadáva-
jící vegetací z vaší zahrádky. Igelitové 
pytle na odpad jsou k vyzvednutí v bu-
dově ÚMČ v úředních dnech, II. patro, 
dveře č. 208. Svoz pytlů bude probíhat 
průběžně. Žádáme občany, aby pytle 
zanechali na viditelných a přístupných 
místech, případně nám sdělili, kde se 
odpad nachází. Po dohodě je samo-
zřejmě možné zajistit odvoz uklizené-
ho nepořádku i v jiném termínu.  

Bližší informace k výše uvede-
ným bodům rádi podáme na tel.: 
222 361 425, 222 361 426, ing. Mi-
lan Novotný, Renata Gebrtová, 
OSDŽP, Úřad MČ Praha-Suchdol. 

z radnice

Nejen „jarní“ úklid
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z radnice

STRÁŽNÍCI 
MĚSTSKÉ 
POLICIE 
V NAŠÍ MČ
okrsek č. 29

strážník: Jan Plass
mobilní telefon: 773 617 402

okrsek č. 30

strážník: Pavel Štrobl
mobilní telefon: 721 913 423

okrsková služebna: 
Suchdolské náměstí 734/3 
(v buňkách na dvoře 
za úřadem)

tel.: 220 920 145

úřední hodiny: 
pondělí 15.00 – 17.00 hod.

Kam s čím a kdy
Sběrný dvůr Pražských služeb, Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
pracovní den 8.30 – 18.00 hod, sobota 8.30 – 15.00 hod.

Stanoviště kontejnerů Suchdolská (VOK, BIO, drobné elektro)
duben – říjen: úterý a čtvrtek 16 – 18 hod., první sobota v měsíci 9 – 12 hod.

Likvidace větví z prořezu stromů (štěpkování)
datum stanoviště

14. – 17 . dubna

Výhledské náměstí
Na Pasece (před křižovatkou Na Vrchmezí)
Suchdolská u sběrných surovin
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici
Pod Rybníčkem („požární nádrž“)

Biokontejnery
datum stanoviště

sobota 23. dubna
sobota 11. června 
13.00–16.00 hod.

Výhledské náměstí
Suchdolská u sběrných surovin
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2011
datum zastávka (stanoviště) čas

čtvrtek
9. června

čtvrtek
8. září

1.  křižovatka ul. Přerušená – V Sedlci 15.00 – 15.20
2.  křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 15.30 – 15.50
3.  křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici 16.00 – 16.20
4.  křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 16.30 – 16.50
5.  Suchdolské nám. (u pošty) 17.00 – 17.20
6.  Výhledské nám. (u transformátoru) 17.30 – 17.50
7.  ul. Hřebenová (u č. 16) 18.00 – 18.20
8.  křižovatka ul. Žákovská – Starodvorská 18.40 – 19.00

V roce 2011 budou ještě dva termíny, kdy bude možné odevzdat vyjme-
novaný nebezpečný odpad v rámci mobilního sběru zajišťovaného spol. 
Pražské služby, a. s. Jedná se o tyto druhy odpadů:  baterie, akumuláto-
ry  nádoby od sprejů  mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tu-
ky)  ředidla a barvy  léky a teploměry  kyseliny a hydroxidy  lepidla 
a pryskyřice  detergenty (odmašťovací přípravky)  fotochemikálie  pes-
ticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)

 zářivky a výbojky. Mimo výše uvedené termíny nebo pro neuvedené dru-
hy odpadu prosíme využijte služby sběrných dvorů.

Každý čtvrtek 12–18 hodin
Ve čtvrtek 7. dubna budou opět zaháje-
ny pravidelné selské trhy. Místo i termín 
zůstává stejný jako v minulém roce, tedy 
každý čtvrtek od 12 do 18 hodin na Bran-
dejsově náměstí. Přijďte se podívat, co 
nového se objeví v nabídce prodejců. 
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Životní prostředí a ekologie je jako 
téma často vztahováno k tzv. „vel-
kým“ tématům (elektrárny, doprav-
ní stavby, Šumavský park...) a poně-
kud se zapomíná na všední, drobné 
a méně populární záležitosti, jakou 
je i naše bezprostřední okolí na Su-
chdole. Většina obyvatel Suchdola 
si dokáže vybavit chátrající objekty, 
neobhospodařované pozemky a za-
hrady, které kontrastují s mnoha za-
jímavými, udržovanými a pěknými 
místy na Suchdole. Možná jsme si 
zvykli kolem těchto nevábných míst 
projít či projet co nejrychleji a příliš 
je nevnímáme, protože vznikají po-
stupně, tak nějak „plíživě“. Jedná 
se však o proces, který se nejen ne-
zastavuje, ale naopak se každoroč-
ně zhoršuje – plot je více rozpadlý, 
tráva vyšší a lépe hořlavá, křoviny 
pichlavější... Náprava neutěšeného 
stavu je stále těžší, a kde by stačilo 
před rokem posekat, je nyní nutný 
křovinořez, motorová pila, rostou 
náklady a úměrně s tím klesá chuť 
dát věci do pořádku.

Bohužel i tato místa jsou součás-
tí Suchdola, našeho každodenní-
ho životního prostředí a také spo-
luvytvářejí celkový dojem o Such-
dole. Časem by se i z pouhého prů-
jezdu Suchdolem lehce dalo nabýt 
dojmu, že na vzhledu městské části 
nám nezáleží – stačí pár zpustlých 
zahrad, neposekaných a neobhos-
podařovaných polí, náletových křo-
vin, staré trávy, odhozených pneu-

matik a vzniká dojem periférie. Po-
kud to nevadí nyní, může to každé-
mu z nás vadit v budoucnu v podo-
bě bydlení na „špatné“ adrese.

Běžný návštěvník či obyvatel jiné 
části Prahy potom nemusí chápat, 
o co vlastně jde, když se bráníme 
stavbě okruhu či letiště. Jak odpo-
vídat na otázky typu „Není lepší mi-
moúrovňová křižovatka než džung-
le? Moderní letadla vadí a tenhle... 
ne? Proč se má kvůli křoví, uschlé 
trávě a roští přesouvat okruh?“ Ně-
kterým expertům na dopravní stav-
by by to navíc mohlo nepřímo po-
tvrdit či prohloubit teorii o cíleném 
vytváření podmínek pro chov vzác-
ných ještěrek či jiných chráněných 
živočichů na Suchdole za účelem 
blokování staveb.

Nejde ale jen o estetický dojem, 
zpustlé zahrady a pole nám i jinak 
velmi znepříjemňují život:

 množí se plevel, škůdci, hlodavci, 
tuláci všeho druhu (kočky, psi)

 zvyšuje se riziko požáru uschlé 
trávy, křovin

 možnost zvyšování množství aler-
genních látek

 riziko vzniku černých skládek...

Dá se s tím ale něco dělat a může-
me požadovat nápravu u cizí nemo-
vitosti? Domnívám se, že ano, pro-
tože ani vlastnictví neznamená, že 
si s danou nemovitostí mohu naklá-
dat libovolným způsobem. Vlastnic-
tví současně zavazuje, a to zejmé-

na v případech, kdy se jeho užívá-
ním dotýkáme zájmů jiných obča-
nů. Stejně jako nám vadí hluk, hustý 
kouř, zápach..., tak obdobným způ-
sobem může vadit také totálně za-
nedbaný pozemek. Zde totiž rov-
něž platí „všeho s mírou“ a pamatu-
jí na to i právní předpisy §3, odst. 
(1) písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., § 
29, odst. (3) zák. č. 131/2000 Sb., 
§47b písm d) zák. č. 200/1990 Sb. 
Existuje i možnost finančních sankcí 
při překročení hranice snesitelnosti. 
Samozřejmě může být pro každého 
z nás daleko složitější požádat sou-
seda, aby si „to“ uklidil, než např. 
vyjádřit názor na stavbu jaderné 
elektrárny v Horní – Dolní, ale mno-
ho lepších řešení neexistuje.

Vzhledem k tomu, že většina z nás 
má zájem žít ve zdravém a hezkém 
prostředí, dovolím si apelovat na 
všechny vlastníky, aby svoje pozem-
ky udržovali v přijatelném stavu, ne-
báli se případně upozornit sousedy 
na nedostatky při udržování vzhledu 
budov či pozemků, vytvářeli tlak na 
„hříšníky“ a požadovali zjednání ná-
pravy ve svém okolí. Pěstováním ani 
tolerováním pralesa evidentně Bou-
bínu žádnou konkurenci nevytvoří-
me a dosavadní „bezzásahová“ pás-
ma na Suchdole ne-
jsou pro nikoho žádná 
výhra.

Václav Vik,
zástupce starost

Suchdol není Boubín

Děkujeme, 
že v Zóně 30 
zejména v ulicích Suchdolská, 
K Horoměřicům a Internacionální, 
(a kromě Kamýcké i ve všech ostatních 
suchdolských ulicích) dodržujete 
maximální povolenou rychlost.

S U C H D O L S K É  L I S T Y  5 / 2 0 1 06
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mohlo by Vás zajímat

Ještě za působnosti bývalé minis-
tryně spravedlnosti Daniely Ková-
řové na jaře 2010 byla zpracována 
tabulka, kterou by se mohli řídit ro-
diče i soudy při rozhodování o výši 
výživného.

Výživné nemá být podle tohoto 
návrhu omezeno žádnou minimál-
ní ani maximální hranicí. Rodiče 
by pak měli mít možnost dovolání 
k Nejvyššímu soudu, pokud by s vy-
měřenými alimenty nesouhlasili. 
Připravenou tabulku ministerstvo 
spravedlnosti rozeslalo soudcům 
ke sjednocení výživného v květ-
nu 2010. Svůj záměr ministerstvo 
zdůvodnilo spravedlivostí a předví-
datelností soudních rozhodnutí.

Podle základní zásady při stano-
vení výše výživného podle § 85 zá-
kona o rodině je soud povinen vy-
cházet ze základního předpokladu, 
že děti by se měly podílet na život-
ní úrovni obou rodičů. Na jedné 
straně soud musí zkoumat potře-
by dítěte v závislosti na jeho věku 
i zdravotním stavu, nákladech na 
studium, zájmovou činnost a po-
dobně. Na druhé straně se musí za-
bývat otázkou, kolik je daný rodič 
schopen na výživné platit podle je-
ho majetkových poměrů a výdělků. 
Soud však zkoumá i jeho výdělko-
vé schopnosti a možnosti. Tím se 
rozumí to, zda rodič při svém do-
saženém vzdělání a s ohledem na 
svůj zdravotní stav nemá možnost 
vydělávat více, než vydělává (toto 
v zájmu předejití možnému účelo-
vému snížení příjmů povinným ro-
dičem a vyhnutí se placení odpo-
vídajícího výživného). V úvahu je 
nutno vzít i případnou další vyživo-
vací povinnost rodiče, protože ne-
lze upřednostňovat jedno dítě na 
úkor druhého. 

 Vzhledem k tomu, že soud mu-
sí podle zákona o rodině všech-
ny uvedené skutečnosti zhodno-
tit, je použití výše zmíněné tabulky 
nevhodnou paušalizací a svazuje 
soud v možnosti spravedlivě nasta-

vit pravidla mezi rodiči při výživě 
dítěte. Dle průzkumů, které si mi-
nisterstvo nechalo zpracovat, se 
praxe různých soudů ve stejných 
či obdobných případech výrazně li-
ší, když např. jeden soud na stejně 
staré dítě určí stejně vydělávající-
mu otci výši výživného 2 000 ko-
run, jiný soud za stejných okolností 
určí výživné 3 500 korun. Výše vý-
živného by prý měla být dána pou-
ze objektivními okolnostmi, které 
by měly být posuzovány vždy stej-
ně. Výsledky takovéhoto průzkumu 
jsou argumentací ministerstva pro 
vytvoření tabulky výživného. A prá-
vě s tímto závěrem ministerstva lze 
polemizovat, protože posouzení je-
diné okolnosti, a to pouze výše pří-
jmu, jako jediného kriteria pro ur-
čení výše výživného spravedlivosti 
rozhodnutí nenahrává. Nabízí se 
otázka, zda tabulka, jež není zá-
konnou normou, pouze doporuče-
ním ministerstva, tedy bez závazné 
právní síly, může být chápana ja-
ko něco, co splňuje základní usta-
novení Ústavy České republiky, čl. 
95, podle něhož je soudce vázán 
výhradně zákony a mezinárodními 
smlouvami, které jsou součástí na-
šeho právního řádu. 

Vydaná tabulka, byť pouhé dopo-
ručení ministerstva, má pro soud-
ce znamenat doporučený materiál, 
ale v případě, že by soud rozhodl 
jinak, než je uvedeno v tabulkách, 
měl by soud své rozhodnutí odů-
vodnit a sdělit tak rodičům, proč se 
rozhodl od tabulky odchýlit. Soud 
podle záměru ministerstva má i ny-
ní prostor pro konkrétní stanovení 
výše výživného dle uvážení v rám-
ci (!) mantinelů, které mu tabulka 
dává k dispozici. Přínosem tabulky 
podle závěrů z nedávno proběhlé-
ho semináře je však bezesporu to, 
že rodiče a právní zástupci tabul-
ku pro výpočet výživného používa-
jí, na jejich základě jsou schopni 
se o výši výživného domluvit ješ-
tě před jednáním soudu, neboť ta-

bulka odstranila rozdíly v očekává-
ní rodičů.

Přes veškeré polemiky je tabulka 
platná, ministerstvo spravedlnos-
ti neuvažuje o jejím stažení, a tak 
v podstatě soudům nic nebrání, či 
nezbývá, aby ji využily. Proto pova-
žujeme za užitečné seznámit s ta-
bulkou i naše čtenáře.

Doporučená tabulka:

Věk dítěte 
Díl z platu 
připadající 
na výživné

  0 – 5 let 11 – 15 %

  6 – 9 let 13 – 17 %

10 – 14 let 15 – 19 %

15 – 17 let 16 – 22 %

18 a více let 19 – 25 %
Pramen: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Pro komplexní informovanost 
o zjišťování výše příjmů příslušné-
ho rodiče uvádíme text ustanovení 
§ 85a zákona o rodině, používaný 
zejména pro stanovení výše pří-
jmů rodiče, vykonávajícího samo-
statnou výdělečnou činnost, pokud 
není schopen dostatečně proká-
zat výši svých výdělků. V ustanove-
ní § 85a se uvádí, že rodič, který 
má příjmy z jiné než závislé čin-
nosti podléhající dani z příjmů, je 
povinen soudu prokázat své pří-
jmy, předložit podklady pro zhod-
nocení svých majetkových poměrů 
a umožnit soudu zjistit i další sku-
tečnosti potřebné pro rozhodnutí 
zpřístupněním údajů chráněných 
podle zvláštních předpisů.

Nesplní-li rodič tuto povinnost, 
má se za to, že jeho průměrný mě-
síční příjem činí 12,7násobek ži-
votního minima jednotlivce pod-
le zvláštního právního 
předpisu (životní mini-
mum v současnosti činí 
3.126 Kč měsíčně).

JUDr. Zlata Kohoutová

Tabulkové 
výživné
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z knihovny

On-line katalog
V době rozvoje informačních tech-
nologií je nutné, aby knihovny zavá-
děly i nové služby, které jsou určeny 
pro tzv. „virtuální návštěvníky“, tzn. 
pro ty, kdo se chtějí s knihovnou se-
známit nejprve prostřednictvím in-
ternetu. V loňském roce bylo podle 
statistiky takovýchto virtuálních 
návštěvníků naší knihovny 
13 541, tedy více než těch, 
kteří knihovnu fyzicky na-
vštívili. Práce knihovnice 
zahrnuje nyní i komunikaci 
s návštěvníky prostřednictvím 
emailu, odpovědi na jejich do-
tazy, elektronické prodlužování 
výpůjček knih, informace o ak-
cích, správu webových stránek 
a komunitních serverů.

Novou službou, kterou jsme za-
vedli, je on-line přístup ke knihov-
ním dokumentům. Na stránkách 
http://knihovna.praha-suchdol.cz 
jsme pro Vás umístili záložku s on-
-line katalogem. Ze svého počí-
tače můžete vyhledávat knihy 

podle autorů, názvů, klíčových slov, 
zjistit, zda knihu máme ve fondu, 
zda je k dispozici, nebo je vypůjče-
ná. Z pohodlí domova si můžete vy-
půjčenou knihu rezervovat. Katalog 
nabídne i seznam novinek, které 
naše knihovna

 

získala za poslední vámi zvolené 
období. Pokud zadáte číslo své prů-
kazky a datum narození, nahlédne-
te do svého čtenářského konta, kde 
zjistíte, jaké knihy jste si vypůjčili, 
kdy je termín vrácení, kdy vám vy-
prší registrace atd. 

Připomínám, že knihy si můžete 
prodloužit také e-mailem na adrese 
knihovna@praha-suchdol.cz.

Na webových stránkách knihovny 
jste průběžně informováni o akcích, 

které v knihovně probíhají, pro-
střednictvím vzkazu si můžete 

rezervovat místo k sezení.
Věříme, že on-line katalog 

znamená zkvalitnění našich 
služeb a přispěje k vaše-

mu pohodlnějšímu vý-
běru. Knihovna je také 

na Facebooku, kde si 
ji můžete kliknutím 
na odkaz „to se 
mi líbí“ přidat do 
svých oblíbených.

>>>

Co je nového v knihovně

PROGRAMY V KNIHOVNĚ

Vstup na všechny programy je zdarma. Doporučujeme rezervovat si místa k sezení na tel. 222 366 824, 
e-mailem na knihovna@praha-suchdol.cz nebo osobně při návštěvě knihovny.

čtvrtek 14. dubna od 19.00
„Islandem na kole“ – setkání s Jiřím Fi-
šerem – bluesmanem, cyklistou a politi-
kem, současným starostou města Tábor

středa 27. dubna od 9.00, 10.00 a 11.00
Petra Braunová tentokrát pro dospívají-
cí mládež a dospělé. Čtení z připravova-
né knihy z prostředí Facebooku a beseda 
o tom, jak vzniká kniha.

čtvrtek 28. dubna od 19.00
autorské čtení a povídání s Halinou 
Pawlowskou

PŘIPRAVUJEME:

Výstavu fotografií Agá-
ty Hanychové s názvem 
Tijuana. Jedná se o její 
bakalářskou práci, kte-
rou ukončila studium na 
Slezské univerzitě v Opa-
vě – obor fotografie.

pondělí 23. května od 
19.00 beseda se Zdeň-
kem Susou na téma 
„Putování z Čech až 
na konec světa“ o jeho 
cestě do Santiaga de 
Compostela
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hasiči

I přes dlouhou a všudypřítomnou zi-
mu jsme jako správní hasiči neusnu-
li, ale naopak jsme se pilně připra-
vovali na výzvy letošního roku. Co je 
u nás nového a co nás čeká? V rám-
ci kroužku jsme rozjeli celoroční hru 
„Zachraňme dráčka Hasíka“, kde se 
zábavnou formou učíme základním 
hasičským znalostem a dovednos-
tem. 

Máme již přehled o fungování in-
tegrovaného záchranného systé-
mu, známe nejdůležitější hasičskou 
techniku, zvládáme většinu uzlů, se-
znamujeme se s principy orientace 
v přírodě a v současné době probí-
ráme základy první pomoci. V listo-
padu a prosinci minulého roku jsme 
podnikli dva výlety, a to do Stro-
movky na Memoriál Marty Habado-
vé a na stanici profesionálních hasi-
čů na Petřinách. 

V tomto roce nás čeká například 
soutěž „Požární ochrana očima dě-
tí“, účast na Memoriálu Marty Ha-
badové, zdokonalování dovedností 
v uzlování nebo střelba ze vzduchov-
ky. Plánujeme rovněž spolupráci se 
Sportovně střeleckým klubem Pra-

hy 6 nebo se záchranáři. Předpoklá-
dáme také aktivní spolupráci s MŠ 
Gagarinova a zapojení se do tradič-
ních akcí pořádaných v městské čás-
ti Praha-Suchdol (např. Dětský den, 
Memoriál Františka Malého, Such-
dolský Betlém). Chybět samozřejmě 
nebudou ani četné výlety a dopro-
vodné aktivity.

Na Výroční valné hromadě dne 
5. února bylo výkonným výborem 
do SDH přijato 18 dětí. Někteří čle-
nové kolektivu mladých hasičů by-
li této události přítomni, což je jen 
důkazem toho, že je hasičská čin-
nost opravdu baví a zajímá a jsou 
ochotni věnovat se jí i ve svém vol-
ném čase. 

Na valné hromadě byly do Sboru 
přijaty i nové členky – paní Jarosla-
va Bělotová a Michaela Hostinská, 
které se rovněž významnou mě-
rou podílejí na fungování kolekti-
vu mladých hasičů. Chtěla bych jim 
touto cestou moc poděkovat za do-
savadní výbornou spolupráci a prá-
ci s dětmi.

Vzhledem k tomu, že se naše řady 
rozrostly o další nadšené mladé hasi-
če, jsou pro nás již prostory hasičské 
stanice malé. A tak za velké pomo-
ci starosty Petra Hejla a po domlu-
vě s vedením ZŠ Mikoláše Alše jsme 
získali k zapůjčení na naše čtvrteč-
ní hodiny jednu místnost v základní 
škole. Nicméně se už velmi těšíme, 
až bude venku tepleji a sluníčko nás 
vyžene do přírody. S hasičskými ha-
dicemi, proudnicí a rozdělovačem se 
totiž nejlépe běhá právě pod širým 
nebem. Ale o tom zase příště.

Za kolektiv mladých hasičů
Pavla Bradáčová

Kolektiv 
mladých hasičů 
v roce 2011: 
A jedeme dál!

Čtečka elektronických knih 
a elektronické knihy
Je velká jako diář, váží 20 dkg, vejde se 
do ní až 4000 knih a na rozdíl od čte-
ní na počítači nemáte při čtení unave-
né oči. To je elektronická čtečka knih, 
která je k dispozici i v naší knihovně. 
Můžete vyzkoušet, prohlédnout a na-
učit se používat v současné době jed-
nu z nejlepších čteček Amazon Kindle 
3. Kromě „knihovny do kapsy“, kterou 
si můžete s sebou vzít na dovolenou, 
do dopravních prostředků, do čekárny 
k lékaři, umí také předčítat zvukové 
knihy namluvené předními herci, umí 
se připojit na internet a umožnit po-
užívání vyhledávačů a emailu, kdekoli 
se právě nacházíte, a to bez jakého-
koli paušálního poplatku. Umí zvětšit 
a zmenšit písmo, umožňuje podtrhá-
vání a vkládání vlastních poznámek 
do knihy, můžete si do ní uložit skrip-
ta a ručně psané poznámky, má funk-
ci vyhledávání v textu.

Čtečky elektronických knih jsou 
elektronická zařízení, na kterých lze 
pohodlně číst textové informace – kni-
hy a vlastní dokumenty. Hlavní výho-
da oproti jiným zařízením, jako jsou 
mobilní telefony, notebooky, monito-
ry apod., je v použití jiné technologie 
zobrazování. Používá se displej s tech-
nologií elektronického inkoustu. Text 
zobrazený na takovém displeji je vyso-
ce kontrastní a čitelný za jakýchkoliv 
světelných podmínek. Čtení na displeji 
z elektronického papíru se velmi podo-
bá čtení z klasického papíru a není pro 
oči namáhavé. V současné době nastá-
vá boom používání těchto zařízení ve 
světě i v ČR, Amazon v loňském roce 
prodal dokonce více elektronických 
knih než knih v pevné vazbě.

Elektronické knihy v češtině si 
můžete stáhnout zdarma, pokud 
uplynula lhůta, kdy je kniha chráně-
na autorským právem. V knihovně 
máme databázi cca 4000 takovýchto 
volně šiřitelných elektronických knih 
v různých formátech. Pokud si přine-
sete vlastní zařízení (notebook, flash-
-disc, čtečku, telefon), můžeme vám 
vybrané knihy nahrát. Je to užitečné 
zvláště v případě školní „doporučené 
četby“, kdy některé tituly 
jsou v klasické tištěné 
podobě beznadějně roz-
půjčované. 

Ivwohová
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Ještě jednou bych velice ráda tou-
to cestou poděkovala dvěma desít-
kám rodičům, dětem, paní učitel-
kám Jarce a Laďce, všem těm, kteří 

si v sobotu odpoledne udělali čas 
a přišli do školky Gagarinova po-
moci upravit zahradu po zimě. Po-
časí nám přálo, byla zima, ale nepr-

šelo, tak za dvě hodiny usilovného 
hrabání, zametání, prostřihávání 
větviček, úklidu kamínků máme za-
se celou zahradu krásně čistou. Ne-
pořádkem jsme naplnili jeden ma-
lý kontejner, korbu multikáry až po 
okraj a 8 velkých igelitových pytlů. 
Děkujeme panu Procházkovi z úřa-
du za odvoz a likvidaci. Když bylo 
hotovo, přivezla nám paní kuchařka 
občerstvení, na které se nejvíce těši-
ly hlavně děti. Zapálili jsme si ohý-
nek, opekli „buřtíky“ a společně si 
povídali. Teď budeme už jen pozo-
rovat, jak rychle začne růst tráva, 
květiny a  rostlinky, které si chceme 
do nově upraveného záhonku hned 
v týdnu zasadit a zasít. Jaro, zveme 
tě  k nám na zahradu!

Marcela Hanáková, 
MŠ Gagarinova

Vyhnali jsme zimu 
ze zahrady

„Oznamujeme vám, že je konec Ma-
sopustu...“ říkaly děti z Mateřské 
školy Gagarinova v úterý 8. března 
všem kolemjdoucím, pracovníkům ve 
spořitelně, hotelu, lékárně, květinář-
ství i panu starostovi. Letos náš ma-
sopustní průvod vedl spolu s med-
vědem (panem učitelem) dudák ve 
skotském kroji s pravými skotský-
mi dudami. Děti se seznámily s ná-
zvy jednotlivých částí kroje. Už vědí, 
že se sukně správně jmenuje kilt, že 
měří neuvěřitelných 7 metrů, umě-
ly na ní pojmenovat všechny bar-
vy. Vědí, že na čapce jsou péra z ko-
houta tzv. Coc. A když dudák začal 
hrát, poznaly i některé písničky – 
třeba Včelí Medvídky, Holku modro-
okou a další. Děti ze všech tříd mě-
ly připraveny masopustní masky, 
takže jste mohli dobře poznat tří-
du Koťátek, Broučků, Myšek. Med-
vídci měli zvláštní masky – maso-
pustní strašáky. Všichni jsme si 

zazpívali, rachotili různými vyrobe-
nými chřestidly, nabízeli všem na 
ochutnání vlastnoručně vyrobené 
masopustní pečivo. Odměnou nám 
byl úsměv, pochvala, poděkování, 
bonbony, míčky na hraní, dokonce 
i květiny. Všem, kteří děti odměnili, 

ještě jednou děkujeme a těšíme se 
zase za rok v masopustním průvo-
du. Pokud budete chtít, můžete se 
zúčastnit společně s námi.

Marcela Hanáková, 
MŠ Gagarinova

Konec Masopustu
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„Knížka je náš kamarád“ – nejdříve 
zněla tato věta dětem legračně. Ja-
ký může být knížka kamarád? Co-
pak chodí, může si se mnou zahrát 
na honěnou, copak si s knížkou 
můžu povídat? Ale postupně se to 
ve školce u lesa měnilo. Měli jsme 
týden cesty k hlubšímu vztahu ke 
knížkám i cesty k novému význa-
mu pro slovo „kamarád“.

Nejdříve jsme si ukázali, že kníž-
ka umí v sobě skrýt určitou náladu, 
humor, příběh. Stačí otevřít a jste 
ve společnosti důvěrně známého 
prožitku, který nezklame. Třeba 
„Autíčko Tydýt“. Kdykoliv nás při-
jme do světa své kouzelné poeti-
ky. A je nám s ní prostě prima. To 
známe dobře, vždyť si každý den 
po obědě užíváme čtení na pokra-
čování a máme pár hodně oblíbe-
ných titulů.

A pak si děti přinesly do školky 
svou nejoblíbenější knížku z domo-
va. Každý se k té své choval „dospě-
leji“, když ji představoval ostatním, 
a pak nám ji také půjčil k prohléd-
nutí. Výstavka milovaných knížek se 
těšila mimořádné úctě. Nějaké mač-
kání listů nebo pohazování po zemi 
prostě nepřicházelo v úvahu.

Dál by bylo příjemné navštívit 
s dětmi místní knihovnu. Problé-
mem se zdála být otevírací doba 
knihovny, ale jen zdánlivě. Paní Tva-
rohová, vedoucí knihovny, nezaváha-
la ani vteřinu. Přivítala nás s úsmě-
vem a laskavostí ve svém volnu 
a dětem připravila velmi milé a vře-
lé setkání. Na židličkách a na kober-
ci seděli zaujatí posluchači, když jim 
paní Tvarohová vyprávěla o knížkách 
a o knihovně.  Pak si mohly děti sa-
my vybírat a prohlížet knížky, které 

je zaujaly. Řekla bych, že se do těch-
to míst budou rády vracet.

Hloubka prožitku se odrazila 
v krásných obrázcích, které děti po 
návratu z knihovny nakreslily.

Další den jsme vyráběli svoji vlast-
ní knížku. Tvrdší desky a několik lis-
tů papíru sešila jehlou paní učitel-
ka, ale jinak byl celý obsah knížky 
samostatným dílem každého kluka 
či holčičky. Kreslili, vystřihovali ob-
rázky z časopisů, aby si jimi vyzdo-
bili stránky, kdo umí písmenka, měl 
knížku i s písmenky.

Byl to hezký týden. A představte si, 
že když se paní Tvarohová v knihovně 
dětí zeptala, co jí řeknou o knížkách, 
první a velmi spontánní odpověď by-
la: „Knížka je náš kamarád.“

Gabriela Švandová,
MŠ K Roztokům

ze suchdolských škol

Knížka je náš kamarád

Nová soutěž ve školní 
družině „Ukaž talent!“
Ve čtvrtek 24. března odpoledne se ve školní družině 
konalo finále nové talentové soutěže pro děti z prvních 
až čtvrtých tříd. Název „Ukaž talent!“ si  děti vybra-
ly samy a na soutěž se připravovaly v pěti odděleních 
se svými vychovatelkami. Celkem se akce zúčastnilo 
35 dětí, které si připravily 25 vystoupení jednotliv-
ců a skupin. Viděli jsme zpěváky, hudebníky, taneční-
ky, herce, kouzelníky, komiky i žongléře. Odborná po-
rota, kterou tvořily naše milé paní učitelky z I. stupně, 
se jednohlasně shodla na vítězce, ale vybrat další nej-
lepší vystoupení bylo opravdu těžké. Všichni účinku-
jící se snažili zaujmout obecenstvo a byli odměněni 
velkým potleskem. V soutěži „Ukaž talent!“ zvítězila 
orientální tanečnice Anička Lenochová ze IV. odděle-
ní, na druhém místě skončili tančící klokani Maruška 
Kocourková a Martin Kasík ze II. oddělení a třetí mís-
to obsadila Sára Zámečníková s kouzelným řetízkem 
z V. oddělení. Cenu diváků získali šoumeni ze IV. oddě-
lení Jonáš Kutil a Filip Šlajchrt. Nechybělo ani taneční 
překvapení na konec, které připravila Anička Augusti-
nová se svými kamarádkami. Po dvou ročnících úspěš-
né pěvecké soutěže „ŠD hledá superstar“ mohly děti 
letos ukázat více svých talentů a vyzkoušet si vystu-
pování před publikem a porotou. Děkuji všem soutě-

žícím za krásná vystoupení a kolegyním za pomoc při 
organizaci celé akce.

Celou akci se všemi soutěžícími si můžete prohlédnout 
ve fotogalerii na webových stránkách školní družiny: 
http://druzina.zssuchdol.cz/ukaz-talent-24-3-2011.html

Michaela Haluzová, 
vychovatelka IV. odd. ŠD 
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V březnu měli žáci 8.B ZŠ M. Alše 
možnost setkat se s akademickou 
malířkou Adrianou Skálovou. Ač se 
zabývá grafikou, ilustrací, plakáty 
a volnou tvorbou, kolem jejích vý-
tvarných aktivit se beseda netočila. 
Tématem bylo dobrovolnictví.

Paní Adriana nejprve vypráví 
o české mamince a italském otci, 
o studiích v Římě, kde absolvovala 
Liceo Scientifico Benedetto Croce. 
Rozpovídá se o svém doučování dě-
tí ze slamů a rovněž o pobytu v USA 
i Anglii. „V obou zemích je zcela au-
tomatické, že je člověk někde zapo-
jen jako dobrovolník,“ vysvětluje tří-
dě tiché jako pěna. Třídě plné indivi-
dualit, která je dlouhodobě vnímána 
jako neukázněná. 

Jak na tuto činnost vlastně při-
šla? Jak často chodí pomáhat? Mů-
že nejít, když se na to zrovna necí-

tí? Jaké vztahy navázala, který byl 
nejhezčí? Otázky nepršely ze všech 
stran nikterak zběsile. Byly kladeny 
s úctou, respektem, mnohdy i užas-
le. „Do občanského sdružení Cesta 
domů, které hospodaří jen na zákla-
dě grantů a darů, jsem se před de-
seti lety dostala přes svou spolu-
žačku z vysoké školy. Dobrovolníci 
chodí do rodin, které pomoc potře-
bují. Nelze je tam ovšem vyslat jen 
tak. Nejsou to amatéři, ale odbor-
ně vyškolení lidé. A pro rodinu je ta-
to pomoc velmi důležitá. Každoden-
ně pečovat o člověka se zdravot-
ním postižením, např. o vozíčkáře, 
či o dlouhodobě nemocného, umíra-
jícího, to pro rodinné příslušníky leh-
ké rozhodně není. Někdy za ,svým‘ 
člověkem jdete jen jedinkrát, proto-
že se vaší druhé návštěvy již nedo-
žije,“ svěřuje puberťákům charisma-

tická malířka. Hovor se stočí na boj 
neziskového sektoru za možnost po-
máhat, na interpelace v Parlamentu 
ČR, na nutnost „nagrantovat si pení-
ze“, na Hestii, Člověka v tísni a další 
pomáhající sdružení. 

Zoufalství? Má to vůbec cenu? 
„Dobrovolnictví člověka obohacu-
je. Jestliže TO překonáš, jsi bohatší 
a silnější,“ říká paní Skálová. A žáci? 
Mají o čem přemýšlet. Prožili posel-
ství o hodnotě dobrovolnictví. Uvě-
domili si, že smrt existuje, i když 
tísnivý pocit z vlastního konce od-
háníme. Je přirozenou součástí na-
šich životů. Nelze ji ignorovat, přebí-
jet myšlenky na ni konzumací všude 
číhajících „požitků“, přesouvat pé-
či o umírající na neosobní instituce. 
Být citlivý, to je, oč tu běží.

Dagmar Milotová

Dobrá vůle není vždy 
odměněna vděkem

Ve čtvrtek 10. března bylo v knihov-
ně pro děti 1. – 3. tříd připraveno 
setkání s paní spisovatelkou Petrou 
Braunovou. I prvňáčci už znají ale-
spoň některé její knihy: Rošťák Oli-
ver, Kuba nechce číst nebo Jak se 
Vojta ztratil. Paní spisovatelka dě-
tem vyprávěla o tom, jak a proč se 
rozhodla tyto knihy napsat, a ta-
ké přečetla úryvky z těchto knížek. 
Druhákům a třeťákům přidala ještě 
povídání a čtení z knihy Ema a kou-
zelná kniha. Nechyběl ani čas na zví-
davé dotazy a na závěr se paní spi-
sovatelka dětem ochotně podepsala 
do přinesených knih. Děti odchá-
zely obohaceny o nevšední zážitek 
a v mnohých toto setkání probudi-
lo chuť si představené knihy přečíst. 

Kateřina Sedláčková

Beseda 
s Petrou Braunovou
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ze suchdolských škol

Víte, že komiks byl primárně určen 
dospělým? V Městské knihovně na 
Mariánském náměstí se o tomto fe-
noménu leccos dozvěděli žáci 5.B ZŠ 
M. Alše. Tvrzení, že za předchůdce 
komiksu jsou pokládány již jeskynní 
malby, kramářské písně a karikatury, 
děti poněkud udivilo. Rychlé šípy či 
oblíbený Čtyřlístek zná snad každý, 
ale že by komiks vznikal v pravěkých 
jeskyních? 

Comic strip znamená humorný, 
žertovný proužek, pásek, odřezek. 
Komiks jsou tedy kresby v prouž-

cích. Výraz vznikl na konci 19. sto-
letí v Americe. Tuto oblíbenou formu 
knihovna nabízí jak dětem (např. Ko-
coura Vavřince, Barbánka či japon-
ský komiks s figurkami s typickýma 
velkýma očima, který se čte zpra-
va doleva), tak dospělým. Ochutna-
li jste už prostřednictvím komiksu li-
teraturu klasickou (např. Hamleta, 
Proměnu, Mistra a Markétku, Ma-
lého prince, Řecké mýty a pověsti) 
a díla naučná (např. Judaismus pro 
začátečníky)? Že může být film zpra-
cován jako komiks (např. Batman, 

Simpsonovi, Spiderman), to žáci 
brali jako samozřejmost.

Uprostřed zajímavého výkladu 
s mnoha pestrými ukázkami najed-
nou číhal „čas na hru“. Zadání? Staň 
se hrdinou! Nakresli své logo! Zahraj 
si na autora komiksu a do bublin 
vlož vlastní text. Děti kreslily a psaly 
jako o život. Na konci pořadu spon-
tánně žádaly paní knihovnici o mož-
nost půjčovat si knihy.

A pak že to nemá smysl…

Dagmar Milotová

Březnový komiks s 5.B

Na chodbách a v učebnách ZŠ M. Alše denně potká-
vám desítky žáků. Pilných i línějších, přidrzlých, vše-
lijak pubertou zmítaných, ovšem i těch, kteří se ji 
snaží více méně úspěšně držet na uzdě slušným cho-
váním. Někteří mají talent na jazyky, někomu se da-
ří v matematické soutěži, jiný výborně zpívá, recitu-
je, hraje šachy či třeba na klavír, píše výborné slohové 
práce. Někdo si získá obdiv svého okolí báječnými ná-
pady. Někdo zase střelbou. Ne z pedagogů a rodičů. 
Ze vzduchové pušky.

A kdo je ten výborný střelec? Znáte ho. Statný, oka-
tý, tmavovlasý Ivan Žižka, žák 5.B. Svému koníčku se 
věnuje již čtvrtým rokem. Získal 1. místo v disciplíně 
VzPu 30 (vzduchová puška 30 ran na 10 metrů) v kate-
gorii mladších žáků do 12 let a zároveň titul „přeborní-
ka Prahy“ s nástřelem 299 z maximálního možného po-
čtu 300 bodů. 

Že se Ivan nominoval na dubnové mistrovství České re-
publiky, to rozhodně náhoda není. „Skoro tři roky jsme 
jezdili po soutěžích a obsazovali jsme druhou polovi-
nu soutěžního pole. Pro Ivana to bylo trochu deprimu-
jící, ale vydržel a nakonec je opravdu úspěšný. Myslím, 
že to je jako ve všem. Pokud chcete něčeho dosáhnout, 
musíte zatnout zuby a v období neúspěchu makat a jít 
si za svým snem,“ vysvětluje Ivan Žižka starší, otec 
a současně korektor úspěšného závodníka. „V této sezó-
ně Ivan dosáhl mnoha hodnotných úspěchů. V prosinci 
byl první v Hradci Králové nástřelem 300 bodů. V Plz-

ni-Lobzích i v Praze-Ruzyni letos v lednu obsadil místo 
druhé.“ A k tomu všemu v únoru ještě získal titul Abso-
lutní vítěz memoriálu Josefa Laciny.

Mít šikovné dítě, to je pro rodiče veliká radost. A mít 
šikovné dítě ve třídě, to dává učiteli křídla. Jak nápaditě 
se Ivan zapojil do třídního projektu Svatý Václav, to zú-
častnění pamatují dosud.

 Dagmar Milotová 

Chci-li něčeho 
dosáhnout, musím 
zatnout zuby
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Motto:  Žít tak, abychom zůstali zdra-
ví, je ten nejlepší způsob, jak být fit 
a uspořit si na důchod.ejvíce peněz

Téma tohoto článku zahájíme pohle-
dem do jasných čísel statistiky: cca 7–
8 z 10 obyvatel ČR zemře předčasně 
na nemoci srdce a cév či mozkovou 
mrtvici (55 %), nebo rakovinu (25 %). 
V ČR je evidováno 750 tisíc diabetiků 
(r. 2005), což je téměř dvojnásobek 
ve srovnání s rokem 1985, a celkové 
náklady na léčbu jen tohoto onemoc-
nění jdou do miliard korun.

Příčiny úmrtí v ČR v roce 2003  
Muži:  Nemoci oběhové soustavy 
52,8 %, novotvary (nádory) 26,5 %,
poranění a otravy 8,2 %, nemoci trá-
vicí soustavy 3,8 %, nemoci dýchací 
soustavy 4,1 %, ostatní 4,6 %

Ženy:  Nemoci oběhové soustavy 
57,5 %, novotvary (nádory) 24,3 %,
poranění a otravy 5,4 %, nemoci trá-
vicí soustavy 3,3 %, nemoci dýchací 
soustavy 3,6 %, ostatní 5,9 %

Hlavní příčinou předčasných úmrtí 
je moderní strava bohatá na nasyce-
né tuky, jednoduché cukry, sůl a cho-
lesterol (fast-food, klasické závodní 
jídelny, rafinované potraviny), kte-
ré jsou hojně zastoupeny mimo jiné 
v živočišných potravinách. S tím sou-
visí neustále se zvyšující počet lidí 
s nadváhou a obezitou.  Dalšími vý-
znamnými rizikovými faktory jsou ne-
dostatek pravidelného pohybu a ne-
dostatečný nebo nekvalitní spánek.

Mnohé studie přesvědčivě dokáza-
ly, že nevhodná skladba jídelníčku, 

sedavý způsob života, konzumace al-
koholických nápojů a kouření tabáku 
způsobuji vznik a rozvoj civilizačních 
onemocnění, jako jsou například is-
chemická choroba srdeční, mrtvice 
– cévní mozková příhoda, cukrovka, 
cirhóza jater, rakovina – plic, prsu, 
prostaty a tlustého střeva. S tím je 
samozřejmě spojena také zvýšená 
únava, nesoustředěnost či nepřítom-
nost na pracovišti. Změna životního 
stylu je základem prevence a léčby 
většiny současných nemocí.

MUDr. Jozef Čupka, ordinace prak-
tického lékaře a estetické medicíny, 
poradna pro snižování hmotnosti 
a odvykání kouření tabáku, moderní  
masáže, Suchdolské nám. 7, Praha- 
Suchdol. Tel.: 220 920 416 

Nejčastější nemoci 
způsobené špatným 
životním stylem

Den první pomoci – ke třem desítkám dětí i dospělých si přišlo 
v sobotu 26. března do velké zasedací místnosti úřadu MČ vy-
zkoušet nejen stabilizovanou polohu, masáž srdce, umělé dý-
chání či zástavu krvácení, ale i složit výstražný trojúhelník či 
ovládat hydraulickou plošinu na schodišti ÚMČ.

Noc s Aškenazym – čtení z díla Ludvíka Aškenazyho, od je-
hož narození v únoru uplynulo 90 let a od úmrtí pak v březnu 
25 let, přilákalo v pátek 1. dubna do knihovny téměř 20 dlou-
hodobých či nových obdivovatelů tohoto autora. Knihovna 
se tak připojila k 11. ročníku Noci s Andersenem.
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Horizont tančí

Ve čtvrtek 10. března proběhlo 
v Horizontu Taneční odpoledne pro 
seniory. Většina místních seniorů 
se zalekla, nakonec přišli jen dva 
“externisté”. Setkání plného hud-
by, tance, příjemných lidí a dob-
ré nálady se tedy účastnily jen ně-
které obyvatelky Horizontu a klienti 
(resp. klientky, neboť ženy byly ve 
značné převaze) stacionáře. 

Svým předtančením nás potěšily 
dvě skupinky tanečníků z místního 
Domu dětí a mládeže – nejprve vy-
stoupila děvčátka předškolního vě-
ku, ze kterých jsme všichni svorně 
byli „naměkko”. Po nich následo-

valy slečny s ukázkou orientální-
ho tance se svíčkami. Velký ohlas 
a ovace vzbudila také ukázka ori-
entálního tance, kterou předvedla 
paní Hana Lynch, lektorka orientál-
ních tanců z Jesenice. 

Ačkoli všechny účastnice před 
začátkem svorně prohlašovaly, že 
ony „teda rozhodně tancovat ne-
budou”, předtančení a hudební do-
provod (o který se postaralo duo 
Old Stars) je strhl natolik, že na 
parket se postupně odhodlaly jít 
všechny a museli jsme je z něj té-
měř násilím odhánět, abychom vů-
bec mohli skončit. Mezitím všichni 

doplňovali vytančené kalorie kolá-
čem, který den před tím upekli kli-
enti stacionáře. 

Akci musíme chtě nechtě hodno-
tit jako velmi zdařilou a doufáme, 
že příští rok na ni navážeme. 

Jiří Přeučil

HORIZONT
VÁS ZVE 

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

www.domovhorizont.cz

pátek 15. 4. od 15.00 povídá-
ní s Josefem Krajbichem o je-
ho pobytu v Barmě

středa 27. 4. od 15.00 kyta-
rový koncert klasické hudby 
– Lucie Šťavíková

středa 11. 5. od 15.30 povídá-
ní s Petrem Fuksou o vzniku, 
vývoji, pravidlech i kuriozitách 
hry Petanque – s možností si 
tento francouzský národní 
sport, který je vhodný i pro se-
niory, vyzkoušet.

středa 18. 5. od 15.00 poví-
dání s Petrem Kadeřávkem 
o jeho pobytu v Libanonu 
(s promítáním fotografií)

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

Jarní část soutěže 2.C třídy, ve které 
se budeme snažit o návrat do 1.B tří-
dy, je před námi. Po jedenácti utká-
ních první části soutěže jsme přezi-
movali na 1. místě. Deset vítězných, 
žádné utkání nerozhodné a jedna po-
rážka při skóre 46:16 s pětibodovým 

náskokem před mužstvem Klánovic, se kterým jsme do-
ma prohráli 2:3, což je zatím naše jediná ztráta bodů. To 
je ta nejlepší pozvánka na jarní část soutěže. Přijďte nás 
povzbudit do dalších soutěžních zápasů ve snaze o ná-
vrat 1.B třídy na Suchdol.

TJ Slavoj Suchdol pořádá nábor žáků ročníku 2003 
a mladší do nového fotbalového týmu přípravky, kte-
rý probíhá každé úterý a čtvrtek na trénincích od 
17.00 na fotbalovém hřišti Slavoje Suchdol, ulice Su-
chdolská. Míč na kopanou s sebou. Informace na tel.: 
775 050 982

Michal Marsch, TJ Slavoj Suchdol

Rozpis zápasů A mužstva:   
ne  10. 4.  16.30 Písnice – Suchdol
ne  17. 4.  17.00 Podolí  „C“ – Suchdol
so  23. 4.  14.00 Suchdol – Chuchle „B
so  30. 4.  17.00 Kunratice „B“ – Suchdol
ne  8. 5.  17.00 Suchdol – Újezd Praha 4  
so  14. 5.  17.00 Točná – Suchdol
so  21. 5.  17.00 Suchdol – Zlíchov 1914 
ne  29. 5.  17.00 Klánovice – Suchdol
so  4. 6.  11.00 Suchdol – B. Hora „B“  

Rozpis zápasů B mužstva na domácím hřišti:
so 9. 4.  16.30 Suchdol – Advokát 
po 25. 4.  17.00 Suchdo – TJ Radlice  „B“ 
so 7. 5.  17.00 Suchdol – Lysolaje 
ne 15. 5.  17.00 Suchdol – Miškovice „B“ 
ne 29. 5.  17.00 Suchdol – Zlíchov „B“
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zveme Vás

  
ve spolupráci se Společností pro mozkově 

kompatibilní vzdělávání 
(www.zkola.cz/respektovat)

pořádá kurz

 RESPEKTOVAT 
A BÝT RESPEKTOVÁN 

pokračovací část je určena 
pro absolventy základního kurzu

lektorky: PhDr. Lucie Dobešová, 
           PhDr. Jana Nováčková, CSc.

1. seminář
středa 4. května 17.30 – 20.30 hod.

RIZIKA TRESTŮ A CO NAMÍSTO NICH
Tresty sice někdy mohou účinkovat, ale jejich působení bývá jen 
krátkodobé a kromě toho mají svá rizika z hlediska vývoje dítěte. 
Tento seminář učí rozlišovat přirozené důsledky od trestu a nabíd-
ne vhodné postupy v situacích, kdy se dítě zachovalo nesprávně.

2. seminář
středa 11. května 17.30 – 20.30 hod.

JAK PROJEVIT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ 
(co namísto pochval a odměn)

Pochvala není totéž co uznání. Pochvala učí závislosti na autori-
tě, učí dělat věci pro spokojenost druhých lidí, nikoliv pro věc sa-
motnou. Odměny stejně jako tresty snižují vnitřní motivaci a mají 
ještě další rizika. Seminář nabídne způsoby, jak vyjadřovat uzná-
ní a ocenění a podporovat rozvoj pozitivních vlastností. 

Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a budou 
mít možnost zakoupit si knihu Respektovat a být respekto-
ván. Semináře jsou akreditovány MŠMT, zájemcům lze vydat 
osvědčení o absolvování kurzu.
Účastnický poplatek: 800 Kč za celý pokračovací kurz (nelze se 
přihlašovat jen na jeden seminář). Platba předem. Pokračovací 
kurz je určen pouze pro absolventy základního kurzu. 
Místo konání: Mateřský klub Rybička, Roztocká 5, Praha 6 - Sedlec
Přihlášky e-mailem: jitkakaf@centrum.cz
Info: www.klubrybicka.blog.cz                         

Odpočiňte si 
u výtvarné 
činnosti
Mezi nejvyhledávanější aktivity Mateřského 
klubu Rybička patří výtvarné dílny. Jejich lek-
torka Zuzana Krumpholcová každý měsíc na-
bízí široké veřejnosti nějaký nový výtvarný ná-
pad a ráda přivítá každého, kdo má chuť tvořit 
vlastníma rukama „Nejsem žádná profesionál-
ní výtvarnice, ale propadla jsem tomuto koníč-
ku a ráda to předávám dál. Techniky vybírám 
jednoduché, abychom to všichni zvládli a tvo-
ření bylo spíš relaxací. Vždyť radost z vlastní-
ho originálního výrobku je k nezaplacení,“ do-
dává Zuzana Krumpholcová. 

Jednou z pravidelných návštěvnic Zuzaniny 
výtvarné dílny je Lucie Poláková, maminka dvou 
malých dětí: „Já si v klidu něco pěkného vytvo-
řím a popovídám s dalšími maminkami, zatím-
co děti si hrají s ostatními prcky v herně. Vý-
tvarné dílny Zuzky Krumpholcové jsou jako po-
hlazení na duši. Na chvíli přestanu zaměstná-
vat mozek starostmi o děti. Věnuji se něčemu 
tvůrčímu, co mi pak ještě dlouho dělá radost 
doma nebo vyrobím nějaký hezký dárek.“

Náplní výtvarných dílen jsou převážně drob-
nosti na výzdobu bytu, dárky a další maličkos-
ti pro potěšení. Pro účastníky se dílna nezřídka 
stává inspirací a tak v tvoření pokračují i doma.

A co všechno se můžete naučit? Lucie Po-
láková pokračuje: „ Vyzkoušela jsem už tře-
ba decoupage – ubrouskovou technikou ob-
rázek, drátkování vánočních ozdob, malo-
vání na tričko, vyráběla jsem i šperky. Loni 
před Velikonocemi jsem si z jedné dílny od-
nesla domů krásný věnec na dveře, letos se 
budou velikonoční ozdoby drátkovat, tak to 
jsem na to zvědavá.“ 

Výtvarné dílny se konají zhruba dvakrát do 
měsíce ve středu navečer. Dílna se většinou 
opakuje následující pondělí dopoledne pro 
maminky s malými dětmi.

Na výtvarné dílny pro dospělé navazuje dal-
ší aktivita Zuzany Krumpholcové v Mateřském 
klubu Rybička – čtvrteční kroužek Želvičky. 
Výtvarné tvoření je tentokrát na dětech ve vě-
ku 2 až 4 roky. Hned po úvodním divadélku, 
které nastíní co a proč se tvoří, přijde na řadu 
kreslení, stříhání a lepení. Z finálního výrobku 
pak mají radost jak děti, tak maminky, které 
sem tam s něčím vypomůžou. 

Více informací o výtvarných dílnách najdete 
stránkách na www.klubrybicka.blog.cz.

Ilona Čižinská

labut_0211.indd   16labut_0211.indd   16 5.4.2011   14:44:185.4.2011   14:44:18



w w w . p r a h a - s u c h d o l . c z 17

zveme Vás

Příležitostný smíšený sbor Suchdol zpívá Velikonoce 
2011 a sbor Local Vocal Roztoky si vás dovolují 

pozvat na 

VELIKONOČNÍ KONCERT  
 v neděli 15. května v 19.00 

v kapli sv. Václava u Kozích hřbetů. 

program: My všichni věřme, Ráčil paměť, Buoh 
všemohúcí a mnoho dalších velikonočních písní 

(většinou jednohlasých)

pondělí 2. května od 18.00 

tentokrát na téma 
EKOLOGIE

Sledujte webové stránky www.praha-suchdol.cz

Evropský humanista Přemysl Pitter (1895 – 1976)

OCHOTNÍ SUCHDOLNÍCI POPRVÉ 
V KAMENNÉM DIVADLE!

benefiční představení 
ve prospěch Salesiánského 

střediska mládeže

pondělí 
16. května 2011 

v 18 hodin
Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 11, Praha 8 (přímo u východu ze stanice metra Kobylisy)

SUCHDOLSKÝ BLEŠÁK
   sobota 

14. května 
a sobota 

18. června
10–12 hodin

Suchdolské náměstí

Pokud byste se chtěli zpívání aktivně zúčastnit, jste 
zváni na Velikonoční seminář v zámku Roztokách 

v neděli 17. 4., 14.00 – 18.00 hod.

Městská část připravuje ve spolupráci s Pedagogickým 
muzeem J. A. Komenského výstavu o Přemyslu Pittro-
vi, evropském humanistovi, pedagogovi a protestant-
ském mysliteli. Získal věhlas jako budovatel žižkov-
ského Milíčova domu, v němž nacházely útočiště dě-
ti z ulice ve dvacátých a třicátých letech minulého sto-
letí. Během války a těsně po ní pak jako zachránce ně-
kolika set židovských dětí a dětí z poválečných táborů 
pro odsunuté Němce. Po útěku před komunisty praco-

val v pastorační a sociální službě v táboře pro uprchlí-
ky z komunistických zemí poblíž Norimberku. 

Zveme vás na vernisáž výstavy v neděli 1. května od 
18 hodin do Alšova kabinetu v budově Úřadu městské 
části. Bude při ní pro mítnut dokumentární film režisé-
ra Tomáše Škrdlanta, zachycující příběh Švýcarky a Če-
cha, kteří změnili stovkám lidí život, i pohled na něj. 
Výstavu doprovodí řada besed pro školní mládež i ve-
řejnost.

VELIKONOČNÍ 
BOHOSLUŽBA

 se bude konat v kapli sv. Václava
v neděli 24. dubna v 10 hodin

SVĚTOVÁ PREMIÉRA!
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 Rodina s dětmi koupí zahradu na Suchdole za účelem 
výstavby domu. Tel 777 595 444

 Rodina s dětmi koupí rodinný dům do 4 mil. korun 
na Suchdole. Tel 603 447 664

ŘÁDKOVÁ INZERCE

BARUM BRAVURIS 2
• 205/55 R16 H – 1690 Kč 
• 195/65 R15 H – 1350 Kč
• 225/45 R17 – 2250 Kč

ZA INTERNETOVÉ CENY NOVÉ 
PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS

• PROVÁDÍME VEŠKERÝ 
PNEUSERVIS OSOBNÍCH A DODÁVKOVÝCH AUTOMOBILŮ

• OPRAVY ALU A PLECHOVÝCH DISKŮ (rovnání, svařování, lakování)
• PNEU PŘÍSLUŠENSTVÍ (bezpečnostní šrouby, matice, okrasné poklice)
• PLNĚNÍ MOTO ULTRASEAL (utěsní defekt pneu – bezpečná jízda)

Felicia 165/70 R13 T
• Barum Brillantis 2 – 850 Kč • Fulda Ecocontrol – 1050 Kč
Fabia 165/70 R14 T
•Barum Brillantis 2 –1050 Kč • Fulda Ecocontrol – 1250 Kč
Octavia I, II 195/65 R15 T 
• Barum Brillantis 2 –1290 Kč • Barum Bravuris 2 – 1350 Kč
• Fulda Progresso H – 1650 Kč
Octavia, Superb 205/55 R16 V 
 • Barum Bravuris 2 –1690 Kč • Fulda Progresso H – 1990 Kč

Otevírací doba: po–pá 9–18, so 9–12
Zdarma igelitové pytle! Při koupi 4 ks nových pneu u nás likvidace zdarma!

Petr Matějka, IČO 16107551 – JSME PLÁTCI DPH!!!
Suchdolská 497, 252 62 Praha - Horoměřice 

(jsme 500 m za kruhovým objezdem u Lidlu 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
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Rada MČ Praha-Suchdol vyhlašuje záměr na

PRONÁJEM 
UZAMYKATELNÉ 
ZDĚNÉ GARÁŽE 
bez elektřiny o výměře 14,2 m2 na pozemku 
parc. č. 1605, k. ú. Suchdol u domu č. p. 684, 
ul. Kamýcká za následujících podmínek: 

Nájemní smlouva na dobu neurčitou s vý-
povědní dobou 3 měsíce, cena za pronájem 
činí 1500 Kč za měsíc, pronájem na neko-
merční účely.

Zájemci mají právo se k tomuto záměru 
vyjádřit nejpozději do 9. 5. 2011 podáním 
dopodatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol nebo 
prostřednictvím poskytovatele poštovních 
služeb.

SUCHDOLSKÉ  LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdo-
la a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231, 
4–6 vydání ročně. Redakční rada: Ing. P. Hořejš, Mgr. D. Mi-
lotová, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, Mgr. I. Tvaro-
hová. Příspěvky a inzerci je možno podávat 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, nikoli stylistické. Za obsahovou správnost odpo-
vídají autoři. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat 
postoj redakce. MK ČR E 11135. Toto číslo vyšlo 8. 4. 2011. 
Náklad: 3400 výtisků

Uzávěrka inzerce a příspěvků 
do dalšího čísla: 

středa 25. května 2011 
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   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

M. Buldra – autodílna
Opravy osobních a dod. automobilů všech značek 
a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Auto-
radia, autoskla, závěsy atd. Připravím a zajistím 

STK, emise a registr. prohlídky. Zajistím klempíře 
i opravu laku. Výměna olejů a prov. kapalin. 

Roční a další pravidelné prohlídky s razítkem. 
Odblokování servisních intervalů.

Pracovní doba dle dohody.

Havraní 448/11, Praha-Suchdol
tel.: 605 260 524, 220 921 484

od   1100,- ��
od   1600,- ��
od   1600,- ��
od   2200,- ��

������������	
��������	��������������������	
�������	�����������������

MODERNÍ ZUBNÍ ORDINACE 
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

MUDr. Svatava Sinecká a MUDr. Irena Červená
Kamýcká 129, Praha 6-Suchdol

OZNAMUJE MOŽNOST REGISTRACE NOVÝCH PACIENTŮ 
(VZP, OZP, VoZP, ZPMV).

Objednání předem na tel. 606 393 409.
Vysoká odbornost, krátké objednací termíny, 

využití laserové terapie, šetrné bělení zubů laserem.
Další informace též na dental.edaat.cz (záložka „stomatologie“). 

Tel: 220 920 772
V údolí 40/11 - Suchdol

Rozvoz jídel a nápojů

Rozvážíme celý týden 11:00 - 22:00

Nová jídla a pizzy

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem 
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte 
cenovou nabídku.

Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž 
přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů! 
Záruka 42 měsíců!

Tel.: 777 208 491 
E-mail: info@har.cz
www.har.cz

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

Po předložení tohoto inzerátu SLEVA 10 % z celkové ceny.

inz HAR_A6 sirka.indd 2 6.12.10 16:37
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Cihlový byt ve 2. p., v chodbě bytu jsou vestav. skříně, WC, 
koupelna s vanou, kuchyňská linka. Byt je v dobrém, udr-
žovaném stavu (plast. okna, nové rozvody vody a stou-
pačky). Byt je volný ihned, lze fi nancovat hypotékou.
Cena: 3.100.000 Kč  603 783 877

Prodej bytu 2 + 1, 56 m2, OV, P6 – Dejvice

Jedná se o 1/2 dvojdomu. Sousední polovina je po re-
konstrukci. V přízemí kuchyně, 2 pok., příslušenství. 
V podkroví další 2 pokoje. Příjemná zahrada vedle domu 
a za domem. Napojeno pouze na elektro a vodu.
Cena: 5.200.000 Kč 603 509 747

RD v blízkosti lesa – Tiché údolí. V přízemí se nachází 
byt 3 + 1 a v podkroví byt 2 + 1. Byty mají sam. vchody, 
ale nyní jsou propojené i vnitřním schodištěm. Prostor-
ná svažitá zahrada. Kompletní IS + vl. studna.
Cena: 7.900.000 Kč Kč 603 509 747

Dvougenerační dům Praha 6 – Suchdol

Čtyřpodlažní řadový RD 7 + 2, užitná plocha 310 m2, 
garáž. Klidná okolní zástavba RD, slepá ulice. V r. 2009 
byly dokončeny stavební úpravy. Dům nabízí prostor 
pro vícečlennou rodinu, dvougenerační bydlení.
Cena: 8.700.000 Kč 603 783 877

Kompletní nabídka na:

Tel.: 733 155 156
www.rcb.cz Nabízíme podsklepený RD na rohové parcele 766 m2, 

2 zděné garáže. Podkroví vhodné k vestavbě. Dům po-
třebuje dodělat pouze venkovní fasádu, jinak je ihned 
k užívání a plně obyvatelný. Napojeno na veškeré IS.
Cena: 8.320.000 Kč 603 783 877

RD 4 + 1/terasa, P6 – Nebušice ŘRD 7 + 2/2x B/T, PZ – Roztoky u Prahy

Světlý byt v 1. p., novostavba s výtahem, kompletně 
zařízený. Ložnice se šatnou a úložným prostorem. Kou-
pelna s WC. K bytu náleží park. stání v podzem. garážích. 
Poplatky 3.000 Kč/měs.
Cena: 3.495.000 Kč 603 783 877

Byt 2 + kk/B + park. stání, P6 – Suchdol

Realitní Centrum Bohemia s.r.o., Vítězné náměstí 2, 
160 00 Praha 6, vchod z Dejvické pasáže, 2.patro 

PRODÁNO

RD 4 + 1 k rekonstrukci, Praha 6 – Sedlec

 Byty, domy, pozemky, chaty a chalupy
 Prodáme nebo pronajmeme vaší nemovitost
 Zajišťujeme kompletní právní servis
 Inzerce na internetu a v tisku
 Individuální přístup ke každé nemovitosti
 Pravidelné informace o průběhu prodeje
 Daňové poradenství spojené s prodejem
 Při prodeji znalecký posudek zdarma
 Výstavba RD na klíč od 1.960.000 Kč

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zveme vás na 
ČARODĚJNICE 
v sobotu 30. dubna 

na bývalé 
atletické hřiště 

za základní školou. 
Sraz malých i velkých čarodějnic a čarodějů 

je na Suchdolském náměstí u kamenů v 15.30 hodin.
Pro upřesnění programu sledujte www.praha-suchdol.cz a informace na nástěnkách.

Nezapomeňte na DĚTSKÝ DEN pořádaný 
Sborem dobrovolných hasičů v Praze-Suchdole 
v sobotu 4. června od 10.00 na Suchdolském nám.
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