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stojí za zapsání
sobota 16. 2. – 20.00
TANEČNÍ ZÁBAVA TJ SLAVOJ
SUCHDOL – klub C, ČZU

pondělí 18. 2. – 17.00
ČESKÝ LÉKAŘ
V SRDCI AFRIKY – Horizont

úterý 26. 2. – 15.00
BESEDA S VERONIKOU
ŽILKOVOU – Úřad MČ

čtvrtek 28. 2. – 15.00
PŘEDJARNÍ NADÍLKA
LIDOVÝCH PÍSNÍ – Horizont

pátek 28. 3. – 17.00
NOC S ANDERSENEM –
Úřad MČ/Knihovna

sobota 29. 3. – 10.00
DEN PRVNÍ POMOCI
– Úřad MČ

motto

„Hluk je
zápach pro uši.“
Ambrose Gwinett Bierce
(1842–1914), americký
novinář, spisovatel a satirik

www.praha-suchdol.cz
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ZDARMA

Suchdolský
horký leden
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a velmi překotně
jsme prožili již 1/12 roku 2008. Představením záměru letiště zahltit naše venkovní
prostředí nadlimitním rámusem, část Suchdola v noci a ve dne zbývající část Suchdola a Sedlce, nezačal tento rok příliš
optimisticky.
Do 4. února jsme mohli podávat připomínky k předložené dokumentaci vlivu záměru výstavby paralelní dráhy RWY06R/
24L na životní prostředí. Koridor nové
dráhy by měl procházet přes areál ČZU,
Brandejsovo náměstí, Budovec a Sedlec
směrem na Bohnice. Dokumentace vykazuje velké nedostatky, například do počtu zasažených nebyl započítán celý areál ČZU
s téměř 20 000 studenty a zaměstnanci.
Záměr požaduje, aby na celém území
Suchdola a Sedlce bylo vyhlášeno tzv.
ochranné hlukové pásmo (OHP). To se vyznačuje především tím, že v něm nemusí být
dodržovány hygienické limity hluku ve venkovních prostorech. Hluk od plánovaných
letadel na našich zahrádkách a dvorcích se
dá přirovnat situaci, kdy zrovna soused seká celý den motorovou sekačkou trávu.
Na internetovém serveru www.ekonom.ihned.cz v sekci Události byl zveřejněn velmi odvážný článek „Řebíčkův řezník“ o náměstku ministra dopravy panu
Hodačovi, studentu prvního semestru
nějaké vysoké školy. Moje osobní zkušenost po mnoha jednáních s poslanci, náměstky ministrů, ministry či představiteli různých velkých ﬁrem ve věci silničního
okruhu kolem Prahy do slova a do písmene potvrzují obsah článku.
Je zřejmé, že s povolením rozšířit letiště a jeho následnou privatizací se rozehrává hra o miliardové zisky, a to především
na úkor obyvatel Nebušic, Lysolají, Sedlce
a Suchdola s celou Českou zemědělskou
univerzitou, velké části Bohnic, Čimic, Dolních Chaber či Hanspaulky a Baby.

Abychom nevyšli ze cviku, v pátek
8. února stavební odbor MHMP zahájil
územní řízení na stavbu severozápadního
segmentu silničního okruhu kolem Prahy
(SOKP), označovanou také jako R1 stavby
518, 519 v trase přes Suchdol.

Vláda v září 2007 pověřila ministry
dopravy a životního prostředí, aby ustavili komise, které vyberou varianty. Dodnes se tyto komise nesešly, a to přesto,
že studie prokazují extrémní úspory severní trasy (přes 4 miliardy Kč), že jižní
trasa nevyhovuje českým a evropským
normám a že to bude důvod neposkytnutí evropských peněz na výstavbu. Zájmové skupiny se zřejmě pokouší prosadit
neekonomickou, neekologickou a nebezpečnou jižní trasu přes Suchdol, která
podobně jako letiště ohrožuje celý severozápadní okraj Prahy.

Kvůli deštivému počasí a kvůli současné pokládce dvou potrubí se rekonstrukce kanalizace a vodovodů v části Výhled,
v ulicích Vysokoškolské, Rohové, Lanýžové
a Závadově protáhla až do Vánoc. Bohužel právě v tu dobu byla také zima, mrzlo, takže nebylo možné komunikace uklidit
tak, jak jsme si představovali. Zrovna tak
i na opravy rozježděných trávníků a chodníku a především povrchů vybagrovaných
ulic dojde až počátkem jara. Chtěl bych
se Vám za tyto nedostatky omluvit. V letošním roce bude ﬁrma Pragis pokračovat
v rekonstrukci vodovodu na téměř celých
Výhledech.

Jedna pozitivní zpráva na konec: Ve
čtvrtek 31. ledna odpoledne jen s půlhodinovým, ale celkově bohužel téměř s půlročním zpožděním, byly podepsány smlouvy
o ukončení nájmu prostor a o nájmu náhradních nových prostor v mateřské škole
a základní škole s Domem dětí a mládeže
řízeném Mgr. Benýškem.
V úterý 5. února se DDM odstěhovalo do nových prostor a ve středu 6. února
nastoupila stavební ﬁrma INPROSTAV, aby
dokončila rekonstrukci prostor. Na 22. únor
je naplánována kolaudace a dopadne-li vše
tak, jak si přejeme, v pondělí 3. března otevřeme IV. oddělení pro 25 dětí v Mateřské
škole Gagarinova.
Pěkné dny Vám přeje
Petr Hejl,
starosta

z radnice

z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha – Suchdol
na svém 7. zasedání dne 6. 12. 2007
schválilo následující usnesení:
schválilo použití ﬁnančních prostředků z účtu vedlejší hospodářské činnosti
ve výši 4 600 000 Kč do rozpočtu roku
2008

vzalo na vědomí návrh vyrovnaného
rozpočtu na rok 2008
vzalo na vědomí rozpočtový výhled
MČ Praha – Suchdol na léta 2009–2010
Zastupitelstvo MČ Praha – Suchdol
na svém 8. zasedání dne 24. 1. 2008

schválilo následující usnesení:
projednalo a schválilo rozpočet MČ
Praha – Suchdol na rok 2008
projednalo dokumentaci vlivů záměru „Paralelní RWY 06/24L, letiště Praha
– Ruzyně“ na životní prostředí

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha – Suchdol
č. j. 8/2/2008
ze dne 24. 1. 2008
ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA – SUCHDOL
1) s c h v a l u j e
vyjádření Zastupitelstva městské části Praha – Suchdol k dokumentaci vlivů záměru „Paralelní RWY 06/24L, letiště
Praha – Ruzyně” na životní prostředí (dále jen dokumentace EIA):
a) Zastupitelstvo městské části Praha – Suchdol požaduje dodržování hygienických hlukových a emisních limitů nad
zastavěným územím městské části Praha – Suchdol v současnosti i při budoucím provozu Letiště Praha – Ruzyně
b) Zastupitelstvo městské části Praha – Suchdol zásadně nesouhlasí s návrhem vyhlášení ochranného hlukového pásma
letiště na zastavěném území městské části Praha – Suchdol, protože v něm nemusí být dodržovány hygienické hlukové
limity
c) Zastupitelstvo městské části Praha – Suchdol nesouhlasí s návrhem režimů v ochranném hlukovém pásmu uvedeným
ve zprávě Techson (T/Z-209/07 LKPR s paralelní RWY – hlukové zóny a návrh OHP – červen 2007 – str. 24, 25, 26), které je
součástí projednávané dokumentace EIA, protože mohou zasahovat do základních práv a svobod občanů městské části
d) Zastupitelstvo městské části Praha – Suchdol požaduje dopracovat dokumentaci EIA pro technicky reálný návrhový stav
280 tisíc pohybů (celkového počtu přistání a vzletů) za rok
e) Zastupitelstvo městské části Praha – Suchdol požaduje dopracovat dokumentaci EIA o chybějící hodnocení vlivu záměru
na majetek
f) Zastupitelstvo městské části Praha – Suchdol požaduje dopracovat dokumentaci EI A o chybějící hodnocení vlivu havárií
g) Zastupitelstvo městské části Praha – Suchdol požaduje dopracovat dokumentaci EIA, tak aby při posuzování byl
zahrnut vždy aktuální stav počtu obyvatel, neboť již výchozí údaje neodpovídají počtu obyvatel v době oznámení; je třeba
respektovat demograﬁcký a urbanistický vývoj území
h) Zastupitelstvo městské části Praha – Suchdol požaduje dopracovat dokumentaci EIA, tak aby při posuzování byla
zahrnuta Česká zemědělská univerzita, která jako školské zařízení musí být posuzována ve zpřísněném hlukovém režimu,
zvláště proto, že se část jejích aktivit koná ve volném prostředí
2) u k l á d á
a) starostovi MČ zaslat vyjádření Zastupitelstva městské části Praha – Suchdol k dokumentaci EIA v termínu do 4. února
2008 Ministerstvu životního prostředí
b) starostovi MČ zaslat nesouhlasné vyjádření k návrhu vyhlašování ochranného hlukového pásma generálnímu řediteli
Letiště Praha, s. p., a Ministerstvu dopravy a Hygienické stanici hl. m. Prahy
c) ukládá Radě MČ a starostovi spolupracovat s dotčenými městskými částmi a obcemi a konat v intencích tohoto usnesení

Vážení občané,
v minulém roce bylo provedeno Magistrátem hl. m.
Prahy dočíslování domů v oblasti Suchdola. Domy, které neměly přiděleno orientační číslo již nyní toto číslo mají přidělené. Majitelé domů, kterých se to týkalo, byli písemně informováni o dočíslování a vyzváni
k vyzvednutí orientačního čísla. Orientační čísla se vydávala bezplatně v budově ÚMČ Praha – Suchdol. Bylo osloveno celkem
314 majitelů domů. Z tohoto počtu však do dnešního dne zůstalo nevyzvednuto 51 orientačních čísel. Žádáme tímto již oslovené
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majitele domů, aby si tato orientační čísla vyzvedli.
V letošním roce proběhne obdobná akce a k vyzvednutí nového orientačního čísla budou vyzváni majitelé domů, kteří mají orientační číslo poškozené nebo
neodpovídající vyhlášce hl. m. Prahy. Žádáme tímto
občany Suchdola, pokud budou vyzváni k vyzvednutí orientačního čísla, aby si tato čísla v budově ÚMČ
Praha – Suchdol neprodleně vyzvedli. Výdej těchto orientačních
čísel bude opět bezplatný.
Předem děkuji za pochopení
Miroslav Sedláček, referent realizace staveb

informace č. 1/2008

z radnice

z jednání rady
Rada MČ Praha – Suchdol projednala na
svých zasedáních od 22. 11. 2007 do
28. 1. 2008 následující body:
na základě žádosti Odboru fondů
Evropské unie MHMP o spolupráci při
výběru lokalit typu „Brownﬁeld“ navrhla
Rada pro regeneraci následující objekty:
1. Brandejsův statek, 2. bývalou klubovnu ZŠ, 3. pozemky parc. č. 2211/1, 2, 3.
Rada uložila starostovi zaslat náměty na
regeneraci na MHMP
uložila panu Sedláčkovi (OSDŽP, referát investic), aby v rámci průzkumu cen
projektových prací vyzval 3 projektanty
k předložení návrhu ceny studií: stavební úpravy Místní veřejné knihovny, modernizace požární zbrojnice, nástavby
a řešení výtahu budovy Úřadu MČ Praha – Suchdol
vzala na vědomí žádost dodavatele
stavby kanalizace v ul. Vysokoškolská
o prodloužení termínu dokončení stavby.
Otázka penále bude řešena při konečném
vyúčtování stavby. Rada nesouhlasí s avizovanými vícenáklady ve výši 631 228 Kč
za odvoz a uložení na skládku 1994 m3
vytěžené zeminy. Rada požádala starostu, aby informoval ﬁrmu Prockert & Hynek, a. s.
poděkovala zásahové jednotce SDH
za pomoc při odstraňování následků živelných pohrom a Sboru dobrovolných
hasičů za aktivní podporu společenských,
sportovních a kulturních aktivit v roce
2007. Rada požádala starostu o zaslání
poděkování.
poděkovala Občanskému sdružení
Betlém za instalaci a organizaci slavnostního zahájení VII. Obecního betlému
na Suchdolském náměstí. Rada požádala starostu o zaslání poděkování.
schválila prodloužení smlouvy č. 92/
2006 o součinnosti při zajišťování obědů
seniorům MČ Praha – Suchdol a to do
31. 12. 2008. Rada schválila předložený
návrh dodatku smlouvy a pověřila starostu jejím podpisem
vybrala dodavatele služby vyvážení
košů na odpadky v MČ Praha – Suchdol:

ﬁrmu Vydra – čistící služba, s. r. o., cena
za vyvezení jednoho odpadkového koše
bude 153 Kč/měsíc bez DPH, vyvážení
bude prováděno 3x týdně. Rada schválila smlouvu o dílo na uvedené práce
s ﬁrmou Vydra – čistící práce, s. r. o., na
dobu neurčitou, a pověřila starostu podpisem uvedené smlouvy
schválila text dopisu řediteli Letiště
Praha, s. p., který se týká hlukových limitů nad zastavěnou částí MČ Praha
– Suchdol, ochranného hlukového pásma
nad zastavěnou částí MČ Praha – Suchdol, nočního provozu letadel a příspěvku
na rozvoj městské části pod podmínkou,
že městská část nebude v procesu stavebního řízení aktivně vystupovat proti
výstavbě paralelní dráhy RWY 06R/24L.
Rada uložila starostovi text odeslat
vzala na vědomí informace o podpoře Letiště Praha, s. p., projektu Mateřské
školy Gagarinova, rekonstrukce školního
hřiště, ve výši 200 000 Kč v rámci programu Dobré sousedství
uložila starostovi, aby opětovně reklamoval opravu komunikace Stehlíkova ze
dne 21. 10. 2007 na základě uzavřené
smlouvy u prováděcí ﬁrmy ZAKOS
na základě doporučení Komise nemá
připomínek k předloženému projektu
„Rekonstrukce a změna funkce objektu
č. p. 1166“, 17. březen 2007, Dokumentace pro územní řízení, Ing. arch. Jiří Nápravník – ČKA č. 03000, Investor: Sbor
badatelů Bible Praha – Suchdol. Rada požaduje splnění požadavků OTP na dopravu v klidu. Rada uložila starostovi zaslat
stanovisko stavebníkovi
stanovila maximální cenu za pořízení standardního sporáku v bytech, které
spravuje městská část Praha – Suchdol:
5500 Kč včetně DPH, poplatku za likvidaci
nebezpečného odpadu a dopravy. Předpokladem je, že instalaci provede odborná
ﬁrma. Rada uložila referentce bytového
hospodářství, aby postupovala dle tohoto
usnesení
projednala „Zápis z kontroly efektivnosti využívání ﬁnančního příspěvku

z úřední desky...
Odbor stavební MHMP zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby „Silniční
okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně – Suchdol“
a současně řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené
stavby na pozemcích v k. ú. Ruzyně, Dolní Liboc, Přední Kopanina, Nebušice, Lysolaje, Suchdol a Sedlec v Praze 6 a na
pozemcích v k. ú. Horoměřice a k. ú. Roztoky ve Středočeském kraji.

zřizovatele“ provedené v příspěvkových
organizacích, a požádala ﬁnanční a kontrolní výbor o projednání zprávy
vzala na vědomí informaci o předpokládaných příjmech a výdajích bytových
domů ve správě MČ Praha–Suchdol v letech 2008–2012 a požádala ﬁnanční výbor o projednání
uložila starostovi pozvat na jednání
ﬁrmy nabízející služby v oblasti přípravy
na získávání prostředků z EU prostřednictvím operačních programů
vzala na vědomí návrh na převzetí pozemků v k. ú. Suchdol (ul. Holubí, Kosova)
od ﬁrmy Central Group, a. s. Rada doporučila Zastupitelstvu převzít do majetku
pozemek odpovídající nově vybudované
komunikaci ul. Kosova a ul. Návazná.
Rada však nedoporučila převzít z technických důvodů do majetku ul. Holubí ani
ostatní pozemky a požádala pro převzetí
doplnit návrh o geometrický plán komunikací Kosova a Návazná, jak bylo při
jednáních dohodnuto
vzala na vědomí rezignaci paní
Mgr. Lacinové na místo ředitelky MŠ
K Roztokům. Rada uložila tajemnici, aby
ve spolupráci s Ing. Štěpánkovou připravila vyhlášení konkursního řízení na místo ředitelky MŠ K Roztokům
vzala na vědomí rezignaci Doc. Vavříka
na členství v komisi územního rozvoje a infrastruktury. Rada poděkovala Doc. Vavříkovi za dlouhodobou aktivní práci pro
městskou část Praha – Suchdol a uložila
starostovi zaslat poděkování Doc. Vavříkovi. Rada uložila starostovi informovat
ČSSD o rezignaci pana Vavříka na členství
s výzvou k delegování člena do komise
schválila výši ceny stočného od 1. Vodohospodářské společnosti pro rok 2008
na 21,81 Kč za m3 + 9 % DPH
určila dodavatele projektové dokumentace pro nástavbu MŠ Gagarinova
– ﬁrmu ISKO Ing. Jan Kolář, cena projektových prací 229 200 Kč bez DPH. Rada
schválila, aby autorský dozor provedl
ateliér Turek – architekt, cena 65 000 Kč
bez DPH

K projednání věci odbor stavební MHMP současně nařizuje veřejné ústní jednání, které se bude konat v pondělí 10. března 2008 v 9.00 hod. v budově MHMP,
Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201,
2. patro.
Připomínky účastníků řízení (např. majitelé pozemků)
a připomínky ostatní dotčené veřejnosti je třeba doručit na
Stavební odbor MHMP nejpozději při veřejném ústním jednání
dne 10. 3. 2008.
Více informací naleznete na webových stránkách městské
části Praha – Suchdol, případně MHMP.

www.praha-suchdol.cz
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z radnice

Rozpočet městské části
Zastupitelstvo MČ Praha – Suchdol
schválilo na svém 8. zasedání dne 24. ledna rozpočet městské části na rok 2008.
Jedná se o vyrovnaný rozpočet. Naše městská část, ve které žije přes 5 900
obyvatel, bude letos hospodařit s částkou
22 177 000 Kč, do rozpočtu bylo zapojeno 4 600 000 Kč z účtu vedlejší hospodářské činnosti (pro srovnání – obec Jeneč u Prahy s 1 053 obyvateli bude letos
hospodařit s částkou 25 372 000 Kč).
Již na svém 7. zasedání dne 6. prosince loňského roku bylo Zastupitelstvo
městské části s návrhem rozpočtu seznámeno a vzalo jej na vědomí, před schvalováním byl rozpočet zveřejněn 15 dní na
úřední desce tak, aby mohli suchdolští
občané uplatnit své připomínky.
Veřejného projednání rozpočtu se mohl
zúčastnit každý občan městské části, svého práva však využil jen málokdo. Několik
málo přítomných občanů zjevně přišlo spíše kvůli projednávání dokumentace vlivu
paralelní dráhy na životní prostředí, což
byl určitě atraktivnější program.
Rozpočet naší městské části byl schválen převážnou většinou zastupitelů (14 hlasů pro, jeden se zdržel).

ZÁPIS
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

MŠ Gagarinova
MŠ K Roztokům
žádosti o zařazení dítěte
k docházce budou vydávány
1. a 2. dubna 2008
žádosti se budou vybírat
15. a 16. 4. 2008
rozhodnutí o přijetí dítěte
budou vydávána od 12. 5.
do 16. 5. 2008 v mateřských
školách
rozhodnutí o nepřijetí budou
rozeslána před 12. květnem
Městská část Praha – Suchdol
vypisuje konkurzní řízení
na funkci

ředitelky/ředitele
příspěvkové organizace
Mateřská škola K Roztokům.
Bližší informace na stránkách
www.praha-suchdol.cz nebo
na tel. 220 920 281, Ing. Krulíková.
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Příjmovou stranu rozpočtu MČ tvoří:
daňové příjmy
nedaňové příjmy
dotace z HLMP
dotace ze státního rozpočtu
převody z vlastních fondů
převody z vedlejší hospodářské činnosti
převod z rezervního fondu.
Položku daňové příjmy tvoří zejména správní a ostatní poplatky a daň
z nemovitostí, a reprezentuje ji částka
2 655 000 Kč. Další významnou položkou příjmové strany rozpočtu jsou dotace z rozpočtu HLMP, ty jsou pro rok 2008
ve výši 13 874 000 Kč. Dotace ze státního rozpočtu jsou 757 000 Kč.
Výdaje městské části jsou v rozpočtu rozděleny na dvě části – běžné výdaje
a kapitálové výdaje. Do běžných výdajů
patří například nezbytná údržba a opravy komunikací a chodníků. Na to je vyčleněna částka 2 470 000 Kč.
Na předškolní zařízení (MŠ Gagarinova a K Roztokům) se počítá s částkou
1 292 000 Kč, základní škola včetně školní
jídelny bude hospodařit s 3 223 000 Kč.
Odměny zastupitelů a plat starosty činí 1 114 000 Kč, činnost místní správy

10 664 000 Kč. Z této sumy jde téměř
polovina na platy zaměstnanců (včetně
odvodů), zbývající část tvoří položky, zajišťující chod úřadu jako např. kancelářské potřeby, energie, služby telekomunikací, konzultace a právní služby, školení,
programové vybavení atd.
Kapitálové výdaje (částka 650 000 Kč)
jsou platby za projektovou činnost (dokumentace pro stavební povolení MŠ Gagarinova), 300 000 Kč vydá městská část
na splácení úsporných opatření ve vytápění základní školy.
Jak je vidět z uvedeného výčtu, ani
letošní rozpočet Suchdola zdaleka neumožní ﬁnancovat a realizovat všechna přání našich občanů, která se týkají optimálního fungovaní a vzhledu naší
městské části. Stejně jako v předchozích letech se však Rada bude snažit,
aby rozpočet byl využit co nejlépe, a žádostmi o granty a další zdroje ﬁnancování budeme usilovat o to, aby 22 milionů pro letošní rok nebyla
částka deﬁnitivní.
Petr Hořejš,
zástupce starosty

Upozornění pro držitele psů
Dovolujeme si upozonit majitele čtyřnohých kamarádů na blížící se každoroční povinnost – 31. března je splatný místní poplatek ze psů, který určuje vyhláška č.: 23/2003
MHMP. Ta stejně jako v předcházejících letech stanovuje pro občany MČ Praha – Suchdol a Sedlec následující sazby:
1) základní cena (tuto sazbu platí i pracující důchodci):
1500 Kč za prvního psa, 2250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
2) snížená cena pro držitele psů chovaných v rodinných domech (tuto sazbu
platí i pracující důchodci)
300 Kč za prvního psa, 600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
3) snížená cena pro držitele, jenž je poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu:
200 Kč za prvního psa, 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
4) snížená cena pro právnickou osobu, která je držitelem psů určených a užívaných k hlídání objektů a která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
600 Kč za prvního psa, 900 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Pokud je poplatek vyšší než 600 Kč a je rozdělen na dvě splátky, zaplatí majitel první polovinu poplatku nyní a druhou do 31. 8. Od poplatku jsou jsou osvobozeni mj. držitelé psů převzatých z útulků na území hl. m. Prahy a to po dobu dvou let. Úleva v maximální výši 300 Kč za rok u jednoho psa je poskytována v případě, že majitel nechal
psa očipovat a přihlásil do evidence MHMP. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo
ve správné výši, může správce poplatku vyměřit poplatek platebním výměrem a zvýšit
poplatek až na trojnásobek.
Poplatek lze zaplatit v hotovosti v úředních hodinách (pondělí a středa 8.00–11.00
a 12.15–17.30 hod.) na Ekonomickém odboru ÚMČ Praha – Suchdol (1. patro, č. dv. 108, tel. 220 921 218, linka 534). Po telefonické dohodě a získání příslušného variabilního symbolu je možno platit také bankovním převodem na účtet č.:
19-2000699359/0800
Marie Šimková, vedoucí EO
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Setkání senátora
Karla Schwarzenberga
se suchdolskými občany

V pondělí 4. února byla velká zasedací místnost v budově úřadu plná jako už
dlouho ne. Na setkání se senátorem za
náš volební obvod dorazila více než stovka občanů.
Po příchodu jsme pana Schwarzenberga přivítali květinou a popřáli mu vše nejlepší k nedávnému významnému životnímu
jubileu. Besedu řídila poradkyně senátora a současně učitelka naší mateřské ško-

ly Mgr. Hešíková. Ochranku pana ministra poněkud zaskočil na začátku setkání
pan Nováček, když předal panu Schwarzenbergovi nezkontrolovaný tubus s, jak se
následně ukázalo, plakátkem vyjadřujícím
protest proti rozšíření letiště.
Diskuze se většinou točila kolem nejaktuálnějšího problému – budování paralelní dráhy letiště a zejména s ní spojeného
ochranného hlukového pásma. Senátor

Schwarzenberg přislíbil se připojit k podnětu k Ústavnímu soudu ve věci návrhu na
zrušení zákona upravujícího řízení při výstavbě letové dráhy.
Otázky občanů se týkaly i výstavby silničního obchvatu, jehož připravovaná
a úřady prosazovaná trasa by měla vést
právě přes Suchdol, a v neposlední řadě
se diskuse stočila i k problematice komunální - tématu stále nedobudované kanalizace v naší městské části. Na pořad pro
odlehčení přišly i otázky na ministra zahraničních věcí – jmenování Pavla Štefky velvyslancem či návrat pana Čunka do vlády,
ale i dotazy osobní – na knížete – zda mu
zbývá čas na procházky po lese.
Ač hlavní téma – letiště – rozhodně nebylo radostné a z příspěvků diskutujících
jednoznačně zaznívalo značné rozhořčení,
průběh dvouhodinového setkání byl kultivovaný a celkový dojem velmi příjemný.
Jsme rádi, že pan senátor si našel čas,
aby se opět po roce přišel podívat k nám
na Suchdol. Svým přístupem a zejména
pak jednou z posledních vět pronesených
při pondělním setkání – o potřebě nastavit v politice určité meze – si získal srdce
mnohých z nás.
Věra Štěpánková

7. DÍL – Nemocenská od 1. 1. 2008
Nemocenská se od 1. ledna 2008 výrazně snížila a za první tři dny nemoci nejsou nemocenské dávky vypláceny vůbec.
Dosud dostávali nemocní v prvních třech
dnech nemoci čtvrtinu z tzv. denního vyměřovacího základu, poté měli nárok na
69 procent tohoto základu. Nyní zůstávají v prvních třech dnech nemoci bez dávek.
Do konce prvního měsíce nemoci obdrží 60 procent z vyměřovacího základu, od
31. do 60. dne nemoci dostanou 66 procent základu a od 60. dne nemoci dostávají 72 procent základu.
Nemocenská se vyplácí za kalendářní dny. Pro výpočet nemocenské se z denního příjmu zahrne 90 procent do částky
550 Kč, z částky od 550 do 790 Kč 60 procent a z příjmu nad 790 Kč se nezohledňuje nic. Maximální nemocenská za prvních
měsíc může činit 10 368 Kč (nárok na ní
mohu mít lidé s příjmem nad 24 000 Kč
hrubého měsíčně).
Máte-li přístup k internetu, je možné si
svou nemocenskou propočítat na adrese:

Hrubý měsíční příjem nemocenská do 31. 12. 2007
10 000 Kč

nemocenská od 1. 1. 2008

6 125 Kč

4 806 Kč

14 000 Kč

8 573 Kč

6 723 Kč

18 000 Kč

10 721 Kč

8 451 Kč

22 000 Kč

12 236 Kč

9 720 Kč

24 000 Kč a výše

12 995 Kč

10 368 Kč

http://www.ﬁnance/ekonomika/ﬁnancni-kalkulacky/nemocenska. Pro ostatní uvádíme velmi orientační tabulku:
Mezi dávky nemocenského pojištění patří i mateřská a podpora při ošetřování člena rodiny, které rovněž doznaly od 1. ledna
určitých změn.
Mateřská se bude vyplácet po dobu
28 týdnů, jak vdaným tak svobodným matkám, po dobu 37 týdnů nově budou pobírat mateřskou jen matky vícerčat. Bez
změny zůstává její výše 69 procent vyměřovacího základu.
Podpora při ošetřování člena rodiny se
snižuje z 69 na 60 procent a poskytuje se
nejvýše po dobu prvních 9 kalendářních

www.praha-suchdol.cz

dnů (event. 16 kalendářních dnů u osamělých zaměstnanců).
Nově je upravena i tzv. ochranná lhůta, což je doba po skončení zaměstnání, ve
které zůstávají zachovány nároky na dávky
nemocenského pojištění ze skončeného zaměstnání, nyní to je 7 dní ( do konce minulého roku 42 dní). Pokud tedy někdo ukončil zaměstnání ke dni 31. prosince, pak mu
od 1. ledna běžela uvedená sedmidenní
lhůta, skončil-li 30. prosince, pak mu ještě od 31. prosince běží ochranná lhůta
42 dní.
JUDr. Zlata Kohoutová
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z radnice

Bytová komise
Na úřad naší městské části se často
obracejí občané s žádostmi o přidělení
obecního bytu, případně se dotazují na
osud svých žádostí, které si na úřad podali před mnoha lety, a nebyli dodnes vyrozuměni. Bytová politika se hodně změnila, pořadníky na přidělení bytu jsou
minulostí. Jak to tedy vlastně je?
V současné době naše městská část nedisponuje žádnými volnými byty. Tato situace se ani v blízké budoucnosti výrazně
nezmění. Možnost uvolnění obecního bytu
je velmi málo pravděpodobná, muselo by
se jednat o byt, obsazený jediným nájemníkem, a teprve v případě jeho odstěhování, úmrtí či vystěhování z důvodu neplacení nájemného by bylo možné byt přidělit
novému nájemníkovi. Takový případ může
sice nastat, ovšem potom by byl uvolněný
byt přidělen na základě doporučení bytové komise, jejíž povinností je všechny žádosti řádně prověřit a doporučit přidělení
bytu ve skutečně naléhavých případech.
Ani v současné Radě není vůle bytovou
politiku změnit – převládá názor, že městská část by se neměla pouštět do podnikání, neboť její poslání spočívá v jiných
úkolech. A nejde jen o vůli: bytový dům je
investicí v řádech desítek milionů korun,
tedy minimálně jednoho ročního suchdolského rozpočtu.
Pokud jde o městské byty, tedy ty, se
kterými disponuje MHMP, je situace obdobná: uvolňovanými byty jsou vykrývány potřeby města, tedy dvaadvaceti
městských částí. Magistrát v současnosti
disponuje 11 tisíci byty, z celkového počtu

UMÍTE
ZACHRÁNIT
ŽIVOT?
Vyzkoušejte si: stabilizovanou polohu
• umělé dýchání (na ﬁguríně)
• nepřímou srdeční masáž (na ﬁguríně)
• zástavu masivního krvácení

Den první pomoci
Letos nově včetně vysvětlení prevence
zubního kazu a předvedení péče
o chrup na modelech studentkami
zdravotnických škol.

sobota 29. 3. 2008
kdykoliv
mezi 10.00 a 17.00 hod.
budova úřadu MČ Praha – Suchdol,
Suchdolské náměstí 734
Vítáni jsou dospělí i děti.
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je jich volných 140. Tyto byty může magistrát v opravdu naléhavých případech
přidělit, naléhavým případem ovšem nejsou dospělé děti, které se chtějí odstěhováním od rodičů osamostatnit.
Pokud máte pocit, že naléhavým případem jste právě vy, můžete si podat
(případně aktualizovat již podanou) žádost o byt – s aktualizovanými údaji, doloženými příjmy a dalšími náležitostmi,
a obrátit se na příslušného radního na
MHMP. Jednodušší však bude podat žádost přes bytovou komisi, která zasedá
na úřadě MČ každý první čtvrtek v měsíci od 18.30 hod. Bytová komise žádost
prověří a následně doporučí Radě, která
pak zařídí podání žádosti na magistrát.
Pro případy deregulace nájemného
disponuje magistrát menšími byty (1+1,
1+k.k.) s výměrou 30–35 m2, jedná se
o cca 70 bytů. Tyto byty jsou tedy určeny pro nájemníky, kteří nebudou
schopni zaplatit deregulované nájemné ve větších bytech. Nájemné v těchto malých bytech v Praze 6 by mělo
být 120 Kč/m2/měs., tedy asi 4 200 Kč
měsíčně.
Více informací získáte na bytovém odboru MHMP, který najdete na nám. F. Kafky 1, Praha 1 (tedy nikoli v novém sídle
magistrátu v Jungmannově ulici), vedoucí oddělení dispozic s bytovým fondem je Ing. Helena
Švrčinová.
Petr Hořejš,
předseda bytové komise

Městská část Praha – Suchdol
hledá

spolupracovníka
na zajištění prací v oblasti
vnější komunikace městské části (např. webové stránky, časopis)
a v grantové oblasti.
Předpoklady – znalost práce na
PC, stylistické schopnosti, kreativita, strukturovanost a zájem o dění v MČ. Zájemci zašlete svůj životopis spolu s motivačním dopisem na
e-mail:
redakce@praha-suchdol.cz,
eventuelně kontaktujte Ing. Krulíkovou
(tel.: 220 920 281).
Základní škola Mikoláše Alše,
Suchdolská 360, Praha – Suchdol
hledá

správce hřiště
Pracovně právní vztah: Dohoda o pracovní činnosti dle § 76 ZP, pracovní doba: po–pá (so–ne) 17.00–21.00 hod.
Charakteristika pracovní činnosti:
správa školních hřišť, dohled nad dodržováním provozního řádu, drobné
opravy a údržba, úklid vymezených
částí v areálu školy, úklid kolem školy,
zamykání hřiště, spolupráce se školníkem základní školy.
Nástup dle dohody.
Podrobnější informace získáte na tel.:
220 920 070, 774 992 133 (základní
škola), e-mail: zs-m.alse@seznam.cz

Řidičský zlozvyk
Jistě nejen já, ale asi my všichni jsme
v poslední době svědky nepříjemného nešvaru, který se rozšířil nejen mezi
suchdolskými řidiči, ale i mezi ostatními,
kteří do Suchdola přijíždějí. Tímto nepříjemným zlozvykem je zastavování či stání na zatravněných místech v okolí místních komunikací. Tento přestupek proti
dopravním předpisům je pro Suchdol nepříjemný především z důvodu devastace zatravněných ploch – z těchto původně příjemných zelených míst se stává, jak
mi trefně napsal jeden občan Suchdola,
v době sucha hrbolatý mlat a v době dešťů bahnisko. A musím mu dát za pravdu!
Rada městské části se rozhodla tuto
situaci řešit následujícími kroky:
1. Lokalizace míst, kde tento stav často
nastává s tím, že v místech, kde to bude technicky možné a omezený rozpočet dovolí, ale především i logické, bu-
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dou umístěny zatravňovací dlaždice.
Nicméně prioritou je zachování zelených ploch, na které auta jednoduše
nebudou vjíždět, nikoli „zamřížování“
trávy.
2. Požádáním Městské policie o zaměření se na tento problém upozorňováním řidičů, aby takto nečinili.
Rada městské části nechce situaci řešit rozmísťováním dopravního značení se
zákazem zastavení či „rozdáváním“ pokut za stání na zatravněných plochách.
Chápeme potřeby řidičů a snažíme se
jim co nejvíce vycházet vstříc. Právě proto si však myslím, že máme právo očekávat pochopení i od řidičů
a věřit, že nám všem přestanou ničit městskou zeleň.
Jaroslav Lehoučka,
radní
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Vánoční besídka

Jako každoročně jsme si i letos v době
adventní (7. 12. 2007) vytvořili se suchdolskými žáky sváteční náladu hudební
besídkou.
Vánoce na nás „dýchly“ už před budovou MÚ, kde byl překrásně naaranžován
betlém ze šamotu, spoluvytvořený dětmi
ve výtvarném kroužku. Ve velkém sále MÚ

jsme poslouchali vystoupení dětí, které svou
hrou na housle, klavír nebo zpěvem vytvořili vděčným posluchačům vánoční atmosféru krásnými skladbami, hlavně koledami.
Děti byly za svůj výkon obdarovány drobnými pozornostmi. Na závěr jsme si vzájemně popřáli požehnané a klidné svátky.
Eva Jiranová

CO JSTE, HASIČI,
CO JSTE DĚLALI...?
Ani koncem roku činnost členů sboru dobrovolných hasičů Praha – Suchdol neustala, připravili jsme základ pro Betlém, při samotném otevření jsme zajišťovali technické zázemí akce.
Tak jako každoročně jsme se setkali ve Starosuchdolské restauraci na rozloučení s rokem a s oslavou Vánoc, rozdali si
drobné dárky, pojedli chutnou krmi (od Křenů vařenou osobně), pokecali a i trochu popili.
Když přišly v prosinci mrazy, začali jsme hledat místo pro
vybudování kluziště, a věřte – nevěřte, dalo to hodně hledání,
přestože je v obci ploch na kluziště dost. Zejména házenkářské hřiště u sokolovny by bylo velmi vhodné, zvláště proto, že
před lety na něm bylo kluziště pravidelně každou zimu, holt jiná doba, jiné podmínky. Nakonec jsme začali po večerech zalévat malé asfaltové hřiště v ul. Na Rybářce, kluziště se povedlo. Mysleli jsme si, že kluziště využijí rodiče malých dětí, právě
o blížících se svátků Vánočních.
Ano, občas bylo vidět stopy po bruslích, ale stále víc a víc
zde byly stopy po vandalech, na konec se ani nedivíme, že
občané kluziště nenavštěvovali s bruslemi, když se po našem
nočním stříkání na ledě objevovaly předměty, které „přející“
naházel na ještě mokrou plochu, kde přimrzly. Po vánocích se
počasí umoudřilo, z kluziště se stalo opět asfaltové hřiště.
V tomto roce, 19. ledna jsme připravili 117. hasičský ples
v klubu „C“ ČZU.
Zásahy: sobota 26. ledna 2008 v 18.58 hod.
Jednotka SDH Suchdol vyjela spolu s HZS hl. m. Prahy
v k ohlášenému požáru neobydleného objektu v ul. K Chumberku, průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o zahoření sazí
v komíně vedlejšího domu.
Milan Kučera,
velitel jednotky JSDH Praha – Suchdol

Zveme Vás v pátek 28. březnba
od 17 hodin na již tradiční setkání
nad pěknou knížkou – letos nad
knížkami Karla Čapka. Setkání
je určeno nejen pro děti, ale v návaznosti na loňský úspěch i letos
počítáme s večerním čtením pro
dospělé. Sledujte webové stránky
městské části. Těšíme se na Váš.
KURZY MATEŘSTVÍ – Kurz přípravy
na narození dítěte a rodičovství povede
v penzionu Horizont od 21. února každý
čtvrtek od 17 do 19 hodin Mgr. Vlasta Jirásková, lektorka, dula, redaktorka časopisu Aperio. Informace na tel.: 602 747 065,
www.porody.net

Co nového v Rybičce?
Mateřský klub Rybička už druhým rokem poskytuje možnost
maminkám setkávat a seznamovat se, vyměňovat si nápady, navzájem se učit nové dovednosti. Děti si zase mohou vyzkoušet jednoduché výtvarné techniky, naučit se nové písničky a říkanky, najít nové kamarády.
V pondělí dopoledne (od 9.00 a od 10.15 hod.) je pro děti připraveno maňáskové divadlo, po pohádce zpíváme, protáhneme
se a zacvičíme si, malujeme a modelujeme. Ve středu dopoledne (od 9.30 hod) nás vítá a povídá si s dětmi maňásek Kristýnka,
formou divadla a různých zajímavých aktivit se seznámíme s nějakým příběhem z Bible. K tomu se naučíme nové říkanky a písničky. Nakonec s pomocí maminek něco kutíme: lepíme, razítkujeme, vystřihujeme...
Tyto aktivity jsou přizpůsobeny dětem ve věku 1,5–4 roky, ale pokud máte dítě mladší nebo starší, můžete se přijít podívat také. První návštěva se počítá jako ukázková hodina a je zdarma. Dále se
platí 30 Kč za jednu návštěvu nebo si můžete koupit permanentku.
Kromě těchto pravidelných aktivit připravujeme také výtvarné
dílny, přednášky či kurzy. V dohledné době nás čeká ukázková hodina masáží miminek a aromaterapie, přednáška dětské zubní
lékařky, kurz první pomoci zaměřený na situace s malými dětmi,
výtvarná dílna – malování na textil, výroba maškarních masek...
Cena těchto jednorázových akcí je závislá na nákladech a zakoupeném materiálu. Bližší informace a přehled chystaných akcí najdete na našich webových stránkách: www.klubrybicka.blog.cz
Během ledna až dubna bude v prostorech klubu Rybička pobíhat kurz „Úspěšný návrat na trh práce po mateřské a rodičovské
dovolené“, takže některé pravidelné pondělní či středeční setkání
bude přesunuto na čtvrtek nebo na úterý – aktuální info získáte
na webových stránkách nebo na tel.: 732 311 927 (Vlaďka Jarešová) a 603 461 893 (Jitka Kafková).
Adresa klubu Rybička: Roztocká 5/44, Praha 6 – Sedlec
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.
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Mi ko láš Aleš 185 2 – 1913

Odhalení Mikoláše Alše

Nemohu se vyjádřit k právě probíhající
výstavě MIKOLÁŠ ALEŠ 1852–2008 pořádané Národní galerií v Jízdárně Pražského hradu, dosud jsem ji nenavštívila.
Velmi se na ni těším. Pokud nebude prodloužena, trvá do 20. 4. 2008. Mohu jen
poznamenat, že v roce 2002, tedy v roce
150. výročí narození tohoto umělce, byla městská část Praha Suchdol jediným
oﬁciálním subjektem v tomto státě, který
pořádal Alšovu výstavu. Výstava byla třetí v pořadí v novém výstavní prostoru nazvaném ALŠŮV KABINET.
S Janou Müllerovou a Magdalenou
Turchichovou jsme tehdy zvolili koncept
MIKOLÁŠ ALEŠ NA SUCHDOLE (iluze,
ﬁkce, realita). Chyběla nám sice možnost
sáhnout do sbírkových fondů ať státních
či soukromých, ale originály na této výstavě nechyběly. Z části to byly kresby
žáků Základní školy Mikoláše Alše, kteří se Alšem inspirovali (realita). Část skic
jsem ve „studijním“ duchu nakreslila do
instalace Alšova ateliéru, ve které nechyběl ani nábytek, pracovní pomůcky a samozřejmě, skutečná postava samotného
umělce (ﬁkce). Zásadním exponátem výstavy byl soubor fotograﬁí Jany Müllerové, na kterých se procházel Mikoláš Aleš
(ztělesnil ho Filip Turchich) Suchdolem
a jeho okolím (iluze).
Kresbu uhlem na papír, 150 x 280 cm,
kreslenou podle reprodukce Alšova origi-
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nálu před pěti lety, jsme s Karlem Vavříkem v několika dnech koncem roku adjustovali do jednoduchého, přírodního rámu.
Kresba je kryta antireﬂexní fólií silnou
2 mm, kterou zakoupila městská část Praha – Suchdol. Na zeď nám ji pomohli osadit Pavel a Ondřej Štěpánkovi na Silvestra
dne 31. prosince. Ještě v roce 2007 jsme
si tak připomněli Alšovo 155. výročí narození a 130. výročí jeho příchodu na suchdolský statek k Alexandru Brandejsovi.
Odhalení kresby k lunetě ŽALOV (z cyklu Má vlast) v zasedací síni Úřadu měst-

informace č. 1/2008

ské části Praha – Suchdol 24. ledna 2008
doprovázel kulturní program s velkým
ohlasem diváků. Žáci ZŠ Mikoláše Alše
vystoupili s hrou na klavír a recitací, suchdolský sbor zazpíval několik písní.
Nemohu doslovně napsat, co jsem při
této příležitosti řekla, nebylo to připraveno. Myslela jsem na černobílé reprodukce lunet, které jsem vídala na chodbách
základní školy, na to, jak Aleš uměl namalovat najednou oběma rukama koně
– na velkou tabuli, levou rukou od nozder, pravou rukou ke kopytu zadní nohy.
Realisticky a bleskově. Když Mikoláš Aleš
seděl v hostinci (možná, že to bylo u nás
na Suchdole) a viděl tam poprvé společnost, dokázal ji popaměti nakreslit, když
vysvětloval, kde ten strejda, co odešel,
sedě... Tak to a mnohé jiné ukazoval a vyprávěl pan učitel Papež. Byl to také on,
kdo mi vysvětlil ve kterých Alšových kresbách jsou Suchdolské motivy (statek, topoly na cestě od statku k Urbanům, Kozí
hřbety, kaplička sv. Václava).
Myslím na Alexandra Brandejse, když
tudy chodím, na vzdělaného a prozíravého muže, který své peníze dával do umění a mnoha umělcům tím tehdy pomohl
v práci i v životě.
Myslím na Alše, když chodím tudy, kudy chodil i on a jsem ráda, že mu na Suchdole po dlouhé nouzi bylo dobře.
Magdalena Vovsová

Mi kol áš Al eš 18 5 2 –1913
Mikoláš Aleš, český malíř a ilustrátor
1852 – dne 18. listopadu narozen
v Miroticích u Písku
1869–1876 studoval na Akademii výtvarných
umění v Praze u profesorů Josefa
Trenkwalda a Jana Swertse. Zapsán
byl též v roce 1877/78.
Mezi jeho spolužáky byli František Ženíšek,
Josef Tulka, Václav Brožík, Antonín Chitussi,
Jakub Schikaneder, E. K. Liška, Felix Jenewein.
1873 – cestovní stipendium na světovou výstavu ve Vídni
1875 – vystaven na veřejnosti karton Sláva Čechie
1876 – vystaven na veřejnosti karton Chorál svatováclavský
1875–1876 jednoroční vojenská služba u uherského pluku č. 25
1877 – čtyřdenní vězení za účast na Woltmannově aféře
(protest studentů proti přednášce profesora)
1878 – člen Umělecké besedy
1877–1879 Suchdol u Prahy
Pobyt na Suchdolském statku u Alexandra Brandejse přinesl mladému
umělci vynikající podmínky pro vznik mnoha děl (Husitský tábor 1877,
Setkání Jiřího Poděbradského s Matyášem Korvínem 1878, máchovský
triptych Poesie, Malba, Hudba 1878 a mnohá další.) Na Suchdole
vznikal také epický cyklus Vlast, který se svým spolupracovníkem
Františkem Ženíškem přihlásili do soutěže na výzdobu Národního
divadla (14 lunetových polí, 4 pole nástěnná, 3 nástropní) a se kterým
v roce 1879 zvítězili. Realizace se Aleš pro námitky komise nezúčastnil.
1877 – studijní cesta do Itálie, svatba s Marynou Kailovou
1881 – sedmidílný cyklus Živly
1882 – šestidílný cyklus Praha
1884 – ilustrace k Rukopisům (kritika J. Grégra)
Po roce 1884 zanechal malby, věnoval se ilustracím v časopisech (Květy, Šotek, Ruch, Švanda Dudák, Světozor, Zlatá Praha), knižním ilustracím (J. Arbes – Štrajchpudlíci, L. Čelakovský – Ohlas písní ruských), od
roku 1886 ilustracím národních písní. Významné dílo pro českou knihu
vzniklo Alšovou spoluprácí s jeho přáteli Arbesem, Jiráskem, Raisem.
Věnoval se sgraﬁtům a freskám.
1883 – postavy ve výklenkových polích Staroměstské vodárny
1887 – Mikoláš Aleš se stal prvním starostou spolku výtvarných
umělců Mánes
1891 – cyklus Život starých Slovanů
1892–1893 lunety ve dvoraně Městské spořitelny
1895–1896 výzdoba kostela ve Bosňanech, dekorace na průčelí
domů v Plzni
1896 – Alšova první souborná výstava v Topičově salonu, SVU Mánes
vydal první třísvazkovou knižní publikaci Alšova díla
1913 – dne 10. července zemřel v Praze

MA 1852–2007
Tímto nadpisem je na plakátech prezentována výstava Mikoláše Alše, která probíhá od 14. 12. 2007
do 20. 4. 2008 v jízdárně Pražského hradu. Vzhledem k nesmírné obsáhlosti Alšova díla, i přes relativně velké (ale špatně využité) prostory jízdárny, uvidíme
jen malou část mistrova díla. I když (podle doprovodného letáčku) „Ambicí výstavy je tvorbu Mikoláše Alše nejen představit, ale zároveň paralelně sledovat alšovskou legendu,“ je výstava zaměřena především na
Alšovo dílo z jeho období nejplodnějšího – ze sedmdesátých a osmdesátých let devatenáctého století. Připomeňme, že leta 1877 až 1879, která M. Aleš strávil
na Brandejsově statku, byla pro něj i v osobním životě nejšťastnější. Z tohoto období tam můžeme obdivovat 6 velkých lunet (uhel) z českých krajů, dále pak asi
40 kreseb, převážně ﬁgurálních, na historická témata, přes dvacet olejomaleb – i složité ﬁgurální kompozice, cyklus kreseb ze života starých Slovanů. Z osmdesátých let devatenáctého století nás zaujmou návrhy
k výzdobě Národního divadla – cyklus „Vlast“. Z dalších velkých témat, u nichž musíme s obdivem sledovat jejich různorodost, jmenujme např. studie Indiánů
– kresby, cyklus Živly – kresby i oleje, ilustrace k Rukopisu Královédvorskému a Zelenohorskému. Nás, Suchdoláky, zaujmou i kresby k betlému, které se jistě už
staly a možná ještě dále stanou inspirací k suchdolskému betlému, kresby pro ilustrace slabikářů a ilustrace k národním písním. Z celého díla Mikoláše Alše je
vidět jeho nesmírný talent pro kresbu, kompozici i barevné podání. Na postranní chodbě vedle vlastní jízdárny můžeme zalistovat v mnoha knížkách, které Aleš
ilustroval, nebo které jsou věnovány jeho dílu.
Námitky je možno mít k prostorovému řešení výstavy – prostor jízdárny je „zmenšen“ velikými panely, na
jejichž vniřní straně jsou exponáty umístěny. Tím jsou
odkázány výhradně na umělé osvětlení, které je u mnoha exponátů opravdu nedostatečné. V tomto osvětlení jsou pak černé popisky na červeném podkladě téměř nečitelné. Škoda také, že k výstavě není ani jediná
věta doprovodného textu, na jiných výstavách je to téměř obvyklé.
I přes tyto nedostatky nám výstava poskytuje dobrý
obraz o velikosti Alšova díla a stojí za to ji vidět, protože je na ní shromážděno mnoho exponátů, které jsou jinak nedostupné. Základ výstavy tvoří fond Národní galerie Praha, další exponáty poskytla správa Pražského
hradu, Západočeská galerie v Plzni, Památník národního písemnictví, Museum města Prahy a několik dalších
institucí i soukromých sběratelů.
Vladimír Hynek

GRATULACE
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v prvním čtvrtletí tohoto roku slaví významné životní jubileum

Jindřiška Slabá
Marie Laštovková
Jaroslava Trnková
Jaroslava Stříbrná
Marie Buchtelová
Jana Papoušková
Danuška Mariková Marcela Kopecká Irena Poledníková Vlasta Brejchová Josef Maleninský Miloslav Slivenecký
Věra Herzmanová Josef Štorek Zdeněk Hřebík Božena Hrubínová Zdeněk Aunický Marie Kloudová Oldřich
Hendrych Josef Křen Helena Musilová František Jirásek Stanislava Hřebíková Jarmila Kasíková Blahoslav Hanousek
Zdeňka Kubecová Blanka Pokorná Emilie Novotná Eva Bohuslavová Břetislav Malý Jaroslav Krasl Anna Bartková
Věra Ottová Zdeněk Šípek Jaroslav Šerých Věra Macháčková Jiří Chudoba Karel Velda Karel Brant Jiří Nosek
Olga Kupsová Václav Procházka František Vohradský Miloslav Novák Jiří Nožička Anna Hejduková Marie Lepšíková
Dagmar Nehybová Oldřiška Prokešová Olga Slavíková Blažena Deylová Božena Karlovská
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mo h lo by Vá s za j íma t

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Praha – Suchdol,
neboli... HASIČI Praha – Suchdol
Jednotka SDH (JSDH) Praha – Suchdol
byla znovu zřízena MČ Praha – Suchdol
dne 18. 4. 2006 na základě usnesení zastupitelstva čj. 22/4/2006 a podle zákona o Požární ochraně č. 133/85 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Jednotka SDH Praha – Suchdol je zařazena do plošného pokrytí hl. města Prahy
jednotkami požární ochrany. Účelem zřizování jednotek PO je vytvoření základních
předpokladů pro ochranu životů a zdraví občanů a majetku před požáry, pro poskytování pomoci při živelních pohromách
a jiných mimořádných událostech.

Cisternové stříkačky – CAS 25K Liaz
a CAS 32 Tatra 815.
Čerpadla PS 8, PPS 12, plovoucí čerpadlo Froggy, plovoucí čerpadlo MAXCIMUM, kalová čerpadla ROBIN, el.
kalové čerpadlo KDFU-80, 2 ks motorových pil, rozbrušovací agregát
STIHL, motorový člun DINGY, dýchací přístroje Saturn S 5, kyslíkový
přístroj OXY, generátor el. proudu
MIT SUBISHI MGK 6700 T, odsavač
kouře PAPIN 350, osobní ochranné
prostředky hasiče a další prostředky k likvidaci požárů a mimořádných

Každý občan je povinen počínat si tak, aby
nezavdal příčinu ke vzniku požáru a neohrozil život osob, zvířat a majetek.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
MČ Praha – Suchdol je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce PO jako své zaměstnání; jejich
činnost při hašení požárů, provádění záchranných a likvidačních prací při živelných pohromách a jiných mimořádných
událostech se považuje za výkon občanské povinnosti (§ 124 zákoníku práce).
Členem JSDH se může stát kdokoliv, kdo
má dobrý zdravotní stav, věk minimálně
18 let, popř. řidičské oprávnění C+E (není
podmínkou) a hlavně, obětavost a vytrvalost. Člen JSDH nemusí být členem Sboru
dobrovolných hasičů SH ČMS.
Náplň činnosti JSDH je plnění úkolů
podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 239/2000 Sb.), zejména hašení
požárů a záchranné práce při živelných
pohromách. Členové jednotky jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu
odborné přípravy. Odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. Součástí odborné přípravy je i požární sport.
A teď trochu o nás
Jednotka SDH Praha – Suchdol má
k 1. lednu 2008 15 členů a jednu členku – dokumentaristku a svou základnu
má na adrese Praha 6 – Suchdol, K Mírám 208/3, tel.: 220 921 249.
Povolání k výjezdu je jednotka vyzvána
HZS hl. m. Prahy formou SMS zprávy.
V současné době Jednotka sboru používá tuto techniku a vybavení:
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událostí, včetně velkých vojenských
stanů.
V roce 2007 JSDH Praha – Suchdol zasahovala u 41 případů a to nejen zde na
Suchdole, ale také v Praze 6, v Praze 9 na
Černém Mostě, v Praze 10 – Vršovicích,
a na Praze – západ v Horoměřicích a Roztokách. Jednalo se o širokou škálu zásahů, od čerpání zatopených prostor nebo ploch, odstraňování předmětů (např.
spadlých střech) a stromů z komunikací,
dopravních nehod až po požáry.
Staňte se i Vy dobrovolným
hasičem
Systémem vzdělávání a odborným výcvikem dosáhnete profesionálních znalostí, které budete využívat i ve svém osobním životě. Pokud přijmete naše podmínky
vstupu do řad dobrovolných hasičů, budete zařazeni do výcviku, kde vás seznámíme se základy hasičské abecedy.
Další odborný růst záleží jen na vašem
individuálním přístupu. Postupně budete
vycvičeni pro tyto činnosti:
hašení požárů
zásahy při dopravních nehodách
poskytnutí předlékařské pomoci
záchrana a evakuace osob
obsluha speciálních záchranných
prostředků
Co získáte ?
moderní výstroj pro zásahovou
činnost
odborné vzdělání v netradičním oboru

informace č. 1/2008

kolektiv lidí, kteří Vás nezklamou
uznání veřejnosti
Pokud máte zájem o naši činnost, rádi vám podáme potřebné informace každou středu ve zbrojnici – po 18 hod.
Nepřetržité zabezpečení požární ochrany v hlavním městě Praze vykonává Hasičský záchranný sbor Praha, přijetím ohlášení o požáru, živelní pohromy nebo jiné
mimořádné události na tel. č. 150 nebo
tel. č. 112, tato telefonní čísla jsou k dispozici zdarma z jakéhokoliv telefonního
přístroje.
Jednotka SDH Praha – Suchdol
velitel M. Kučera, tel.: 606 232 074
Hasičská zbrojnice, tel.: 220 921 249
K Mírám 1208/3, 165 00 Praha – Suchdol
e-mail: sdh.suchdol@seznam.cz
www.praha-suchdol.cz/hasici
Milan Kučera
velitel JSDH Praha – Suchdol
Výňatek z knihy výjezdů 2007
JSDH Praha – Suchdol
18. ledna, 15.05–02.00 hod.
(vichřice „KIRILL“)
PZ – Horoměřice – střecha
P6 – Suchdol – strom
P6 – Lysolaje – strom
PZ – Roztoky – střecha
P6 – Suchdol – střecha
P6 – Suchdol – střecha
P6 – Ruzyně – strom
19. ledna, 10.43–20.00 hod.
(vichřice „KIRILL“ )
P3 – Vinohrady – střecha
P8 – Kyje – střecha
P6 – Suchdol – strom
P6 – Suchdol – strom
P6 – Suchdol – střecha
15. června, 17.02–23.25 hod.
P6 – Dejvice - čerpání
P6 – Suchdol – strom
P6 – Dejvice – čerpání
P7 – Bubeneč – čerpání
P6 – Dejvice – čerpání
21. června, 16.25–22.25 hod.
P6 – Suchdol – strom
P6 – Suchdol – čerpání
P6 – Liboc – čerpání
P6 – Suchdol – čerpání
P6 – Liboc – čerpání
P6 – Suchdol – čerpání

z e suc hd ol sk ýc h škol

Nocování ve školní družině
Ve čtvrtek 31. ledna se ve večerních hodinách sešli prvňáčkové ve školní družině při ZŠ M. Alše s vybavením na bivakování a s nadšením, že o pololetních prázdninách zažijí velké dobrodružství. Hned po příchodu do ŠD byli překvapeni návštěvou
zástupců Sboru dobrovolných hasičů ze Suchdola. Velkým zážitkem jim byl nejen pohled ze střechy auta, ale vlastnoruční hašení
proudem vody. Nejvíce se však děti těšily na cestu temnou školou,
na jejímž konci byl školním skřítkem připraven sladký poklad.
Druhý den byl ve znamení soutěží a her v tělocvičně i na školní
zahradě. Dětem se pololetní prázdniny opravdu vydařily.
Blanka Ševčíková

Základní škola Mikoláše Alše,
Suchdolská 360, Praha – Suchdol
nabízí k pronájmu své volné kapacity:
1. hřiště s umělým povrchem
(dle provozního řádu)
po–pá: od 19 do 21 hodin
so, ne a státní svátky: od 13 do 21 hod.
Cena za pronájem: 200 Kč/hod. – bez
využití umělého osvětlení, 350 Kč/hod.
– s využitím umělého osvětlení
2. tělocvična
pondělí 18.30–20.00 hod.
cena za pronájem: 300 Kč/hod.
3. gymnastický sál
po a st 16.00–19.00 hod.
čtvrtek 17.00–21.00 hod.
pátek
15.00–21.00 hod.
cena za pronájem: 200 Kč/hod.
Pronájmy je možné sjednat na tel.
220 920 070, 774 992 133, případně
e-mailem na: zs-m.alse@seznam.cz.
PODĚKOVÁNÍ – Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Janě Brandejsové a Veronice Brůhové za pomoc při zpracování
žádosti o sponzorský dar pro MŠ Gagarinova od Letiště Praha pod názvem „Dobré
sousedství“. Podařilo se nám získat částku
200 000 Kč, kterou použijeme na dokončení rekonstrukce hřiště u 2. pavilonu školky.
Marcela Hanáková

Zápis do prvních tříd
Ve dnech 16. a 17. ledna proběhl na Základní škole Mikoláše Alše v Suchdole
zápis dětí do 1. tříd. Samotnému zápisu předcházelo několik akcí pro rodiče i budoucí prvňáčky. Již před Vánocemi se ve škole konala beseda s PhDr. I. Vlachynskou z Pedagodicko-psychologocké poradny o problematice školní zralosti. Další
beseda, tentokrát s Mgr. M. Blahnovou a vedením školy, proběhla v lednu v Mateřské škole Gagarinova. Předškoláci z obou suchdolských školek přišli ještě
před zápisem na návštěvu do 1. tříd. Měli možnost se nejen seznámit se školním
prostředím, ale také si vyzkoušet různé činnosti, které si pro ně paní učitelky připravily. Jako v předchozích letech i ve školním roce 2008/2009 se počítá s otevřením dvou prvních tříd. Uvítat prvňáčky v jedné z nich se chystá Bc. Magdaléna Doubková. Na všechny budoucí školáky se těšíme a přejeme jim úspěšné
vykročení do jejich prvního školníh o roku.
Kateřina Sedláčková

Maminky do práce úspěšně
Mateřská škola Gagarinova poskytla
první víkend v lednu občanskému sdružení Spiralis prostory pro praktický vzdělávací program pro maminky na rodičovské dovolené s názvem „Úspěšný návrat
na trh práce po mateřské a rodičovské
dovolené“. Náplní seminářů je pomoc
maminkám při řešení dilematu, zda začít podnikat nebo nastoupit do zaměstnání, jak a podle čeho se rozhodnout,
zda pracovat jako managerka nebo asistentka, zkrátka jak správně začít. Prvního

www.praha-suchdol.cz

přednáškového víkendu „Personální management“ se zúčastnilo 13 maminek.
Druhou částí bude kurz „Projektový management“ – tvorba a realizace projektů.
Celý tento vzdělávací program je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. Maminky,
které pobírají rodičovský příspěvek a jejichž bydliště je na území hl. města Prahy, mají tento kurz zdarma.
Marcela Hanáková
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co s e dě lo

Štědrovečernímu setkání s koledami u betléma na Suchdolském náměstí letos počasí obzvlášť přálo – teplota byla těsně pod nulou a ani silný vítr nefoukal. A tak po
úvodním sólu trubky a krátkých přímluvách představitelů tří církví (římskokatolické,
českobratrské evangelické a adventistů sedmého dne) si více než 250 příchozích spolu
se Suchdolským pěveckým sborem zazpívalo na dvě desítky koled. Mnozí si svítili na
cestu domů betlémským světlem, které si připálili u betléma.

Herna dětí v mateřské školce K Roztokům
je plná téměř každý den, ale v pondělí
17. prosince odpoledne se stala v podstatě neprůchodnou. Sešli se zde totiž kromě
dětí i rodiče, aby si společně užili předvánoční atmosféru. A tak se příchozí mohli
zapojit do zdobení perníčků, výroby ptáčků
ale i pouštění svíček v ořechové skořápce.
Kdo přišel, určitě nelitoval času stráveného
v krásně vyzdobených prostorách školky.

Ve středu 19. prosince se v podvečer již tradičně zaplnilo atrium nové budovy základní školy Mikoláše Alše rodiči, prarodiči, sourozenci, ale zejména žáky školy, kteří si přišli společně před blížícími se vánočními svátky zazpívat koledy – ať již klasické, nebo i ty
moderní. Největšího potlesku se dostalo dětem z prvního stupně, které pod taktovkou paní učitelky Blahnové předvedly Dětskou
vánoční mši. Žáci 2. stupně pak ve svém pásmu dovedně zkombinovali mluvené slovo se zpěvem koled.

Zvuk vánočních melodií vítal příchozí v Mateřské škole Gagarinova ve středu 12. prosince a zval je k uvolnění ve vypjaté předvánoční době. A jak se lépe uvolnit než při zdobení perníčků nebo
výrobě ozdobných řetězů ze sušeného ovoce? Třeba společnou
výrobou zasněžené perníkové chaloupky nebo při společném
zpěvu koled...
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Páteční odpoledne 14. prosince se lišilo od těch ostatních v uplynulém roce. Hlavní společná místnost v Horizontu byla plná, což
není tak neobvyklé, ale tentokrát byl věkový průměr výrazně nižší.
Postaraly se o to děti z MŠ K Roztokům, které přišly na vánoční setkání předvést pravidelným návštěvníkům akcí v Horizontu,
co se naučily – a bylo rozhodně co předvádět. Při některých koledách s hudebním doprovodem pomocí dřívek, trianglu apod.
i n f o r m a c e čdětem
. 1 / 2dokonce
0 0 8 pomohli i někteří starší návštěvníci. Děti na rozloučenou rozdaly dárečky, které samy vyrobily.

c o se dělo

Suchdol s procházkou...

V předvánočním čísle suchdolského
zpravodaje byla uvedena taková nenápadná informace, že „v neděli 6. ledna ve
13 hodin vyrážíme od obecního betléma
na společnou procházku Suchdolem“.
V den D a hodinu H u hodin v parčíku postávalo pět postav. Dobré znamení,
přeci se někdo chytl. A ejhle tamhle přichází další skupinka asi šesti osob a tam
další, zkrátka se nás sešlo celkem 17
a k tomu ještě 2 čtvernožci, čerstvě napadaný sníh, teplota vzduchu kolem bodu mrazu, nálada ucházející.
Míjíme zahrádkářskou kolonii, kde se
chatky proměnily v zasněžené pohádkové
chaloupky, všude nádherná sněhová peřina. Chvíli jdeme, chvíli kloužeme a pak se
zase brodíme sněhem a tu, kde se vzal, tu
se vzal, před námi domeček. Ale nebyl to

domeček jen tak ledajaký, byla to Mateřská školka K Roztokům. Dále jsme pokračovali Stržnou ulicí, pak ulicí Nad Dolíky,
sešli po schodech do ulice V Údolí, potom

Hasičský ples
po stosedmnácté

www.praha-suchdol.cz

pro změnu nahoru po schodech na palpost, tam jsme proklouzali do ulice U Kapličky a stojíme na místě bývalého morového hřbitova – před kaplí sv. Václava.
Všude sice plno sněhu, ale je tak krásně,
že se nikomu nechce domů, a tak pokračujeme dále lesíkem na Kozí hřbety, na Alšovu vyhlídku, tedy na nejvyšší bod Suchdola
s nadmořskou výškou 302 metrů, odkud je
překrásný výhled do okolí – vlevo Horoměřice, před námi Černý Vůl, vpravo Únětice
a tam někde v dálce i Levý Hradec. Když
jsme se pokochali tou krásou došlo na nejhorší, slézt dolů a přitom neuklouznout
a nepřizabít se. Musím však říci, že to přežili úplně všichni.
A to už se pomaličku začaly prodlužovat stíny a odpoledne začalo přecházet
do podvečera a tak cestou zpět jsme udělali ještě jedno zastavení, a to na teplý
čaj, grog, svařák či třeba na pivko, zkrátka pitný režim se musí dodržovat, a pak
už zpátky domů...
Zuzana Kučerová

Vánoce, Silvestr i Tři králové jsou už
dávno za námi, ale před námi je čas radovánek, karnevalů – zkrátka plesová sezóna. Tu na Suchdole již tradičně zahajuje Sbor dobrovolných hasičů. Také letos
tomu nebylo jinak.
A tak s novým rokem v mnoha domácnostech řešili nemalý problém – co na sebe,
jak „shodit“ ty babiččiny vanilkové rohlíčky, kam dát děti... Nakonec se vše podařilo
a 19. ledna se v Klubu „C“ na ČZU sešlo na
300 tanečníků, a to nejen ze Suchdola, ale
i okolních vesnic, ba dokonce již 10 let dojíždí i parta z Chebu. Hudba hrála tak, aby se
zavděčila všem věkovým skupinám. Tombola byla díky našim příznivcům velmi bohatá,
zkrátka – bylo dobře. A pak se přehoupla
půlnoc, zazněl poslední „Valčík na rozloučenou“ a začali jsme se vracet do svých domovů, do všedních dnů, a všem bylo tak nějak
smutno. A tak zase někdy příště...
Zuzana Kučerová
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zve m e Vás

Klub aktivního stáří na Suchdole
Naše činnost je zaměřena na různé
kulturní akce, přednášky, promítání nebo
pěvecké a hudební vystoupení.
Díky ﬁnanční dotaci od MČ Suchdol,
můžeme každý rok uskutečnit dva jednodenní zájezdy po České republice, podle
vlastního výběru za vedení pí učitelky Borové, která vždy velmi pečlivě zajišťuje jejich průběh, za což jí velmi děkujeme.
Sledujeme kulatá výročí narozenin našich členů, kterým na důraz našeho přátelství popřejeme hodně zdraví a věnujeme
květinový dárek. Pravidelně navštěvujeme divadelní představení v dopoledních

AKCE KLASU 2008
26. 2. Beseda se známou divadelní a ﬁlmovou herečkou Veronikou
Žilkovou
11. 3. Přednáška na téma „Vyprávění
o Praze“ v podání pí. Jiřiny Drobné
25. 3. Hudební vystoupení včetně
zpěvu v podání manželů Fišerových
za doprovodu harmonik
hodinách a vstupenky nám velmi ochotně podle projeveného zájmu s předstihem zajišťuje pí Šantrůčková.

Také využíváme možnosti navštívit různé akce v Horizontu, jako jsou přednášky
nebo promítání různých zajímavých a poučných ﬁlmů.
V jarních měsících máme opět přislíbeno pěvecké vystoupení manželů
Mrázkových a jejich žáků včetně hudebního doprovodu, na které se vždy velmi
těšíme.
Klub aktivního stáří se pravidelně schází každé druhé úterý v měsíci od 15 hod.
v budově Úřadu MČ Praha – Suchdol, ve
velká zasedací místnosti.
Hana Mašková, KLAS

Co bylo, je a bude v Horizontu
V sobotu 1. 12. loňského roku se v Horizontu uskutečnila „adventní dílnička vánočních dekorací“. Myslíme, že se vydařila a doufáme, že nebyla poslední, a až se
rok s rokem sejde, sejdeme se i my v Horizontu nad chvojím a jmelím, svíčkami,
sušeným ovocem, hvězdičkami a ozdobičkami a budeme zas vyrábět něco, co
by zdobilo příbytky naše nebo našich přátel v onen zvláštní adventní čas.
Tentokrát jsme se soustředili především na adventní věnce a komu zbyl čas
a chuť, mohl se pustit ještě do výroby
svícnu. Při setkání vládla příjemná, tvůrčí
a zároveň uvolněná atmosféra. Bylo nás
tak akorát, abychom se do společenské
místnosti Horizontu – spolu s různými
větvemi, korpusy věnců, krabicemi s ozdobami, dráty a lepicími pistolemi – vešli
a měli zároveň dost místa na práci.
Děvčata, která nás během akce vedla, nás učila, jak na věnec navázat chvojí, jakými způsoby lze na věnec připevnit
svíčky a ozdoby atd. Domníváme se, že
přítomným dámám „padla do oka“ a že
když se podobná akce letos podaří zopakovat, přijdou loňské účastnice znovu.
O plánované akci se dozvíte v podzimním zpravodaji nebo si v listopadu můžete zavolat přímo do Horizontu. Kdyby se
našlo zájemkyň více, pokusíme se uspořádat dílničku dvakrát.
Ale činorodé dámy nemusí celý rok čekat. Jiné krásné věci vznikají v Horizontu
během celého roku a to pod „taktovkou“
Adriany Skálové v rámci arteterapie.
Scházíme se za tímto účelem každý čtvrtek mezi 9. a 11. hodinou. Bez váhání můžeme říci, že tento – původně experiment
– se vydařil a artetrapie zde zdomácněla. Je to jistě zásluha především paní Skálové, která má přehršel nápadů.
Arteterapie se pravidelně zúčastňují uživatelé stacionáře a podle zájmu i některé
obyvatelky penzionu i „externí příchozí zá-
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jemci“. V lednu přišla řada na korálky, které jsme dostali darem od ﬁrmy Jablonex.
Každý čtvrtek dopoledne se tedy společenská místnost promění ve šperkařskou dílnu a každý tu vyrábí ozdoby a dekorace
podle svého vkusu a stylu, přičemž paní
Skálová, ale i účastnice samy sobě navzájem poskytují inspiraci a ocenění.
Tato aktivity – jako i většina ostatních
akcí Horizontu – jsou otevřené všem zájemcům a všechny zájemkyně zveme, aby
se někdy přišli podívat. Připojujeme foto,
jak takové setkání vypadá.

Adventní dílnička a arterapie jsou ale
jen dílčími aktivitami Horizontu. Stěžejním stále zůstává poskytování sociálních služeb místním seniorům. Nabízíme seniorům a jejich blízkým především
pečovatelkou službu a denní stacionář.
V letošním roce jsme prošli náročným
registračním procesem a jsme jako poskytovatelé těchto služeb evidováni v registru poskytovatelů sociálních služeb
u pražského magistrátu.
Pečovatelská služba má pomoci seniorům, kteří zůstávají doma a potřebují
s něčím pomoci – s přípravou jídla, s dovozem obědů, s úklidem, s hygienou,
s donáškou nákupů, s pochůzkami do lékárny, na poštu, na úřady... Jiní lidé zas
chtějí, aby je občas nebo denně někdo viděl a aby senior sám nebo jeho rodina
věděli, že nedošlo k nějaké nehodě.
Stacionář je určen pro klienty, kteří
potřebují intenzivnější péči a u kterých

informace č. 1/2008

je větší riziko, kdyby byli delší čas sami,
např. o lidi s výraznějšími pohybovými
obtížemi, ale i o lidi a postižením mentálním, s demencí, lidí zmatené apod.
Dále nabízíme docházení do Horizontu ve všední dny na obědy, kde se setkáte se skupinou vrstevníků a budete moci
s nimi u jídla prodebatovat dění na Suchole i ve světě.
Naše služby můžete využívat pravidelně nebo nárazově. Pokud máte pocit, že
byste vy nebo vaši blízcí pečovatelskou
službu potřebovali, kontaktujte nás na
čísle 220 921 242 nebo 233 101 421.
Také pokud byste potřebovali informace
o jiných sociálních službách, budeme se
snažit vám je poskytnout.
Mimo obvyklého programu pro ty, kteří
mají rádi hudbu nebo se rádi dozvídají nové věci, vás zveme do Horizontu i na další
různá promítání, poslech reprodukované
hudby, biblické hodiny, pedikúru a masáže. Kdy, to se dozvíte v podrobnějším programu Horizontu, který naleznete na našem webu, v čekárnách lékařů, ve vývěsce
úřadu atd. Pokud máte zájem, můžete si
ho vyzvedávat osobně v Horizontu.
Jiří Přeučil

HORIZONT
VÁS ZVE

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

pondělí 18. 2. – 17.00 – beseda
s MUDr. Marcelem Drlíkem „Český
lékař v srdci Afriky“
čtvrtek 28. 2. – 15.00 – „Předjarní
nadílka lidových písní“ – koncert
manželů Markéty a Petra Lutkových

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

inzerce

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO PŘIJATELNÉ ŘEŠENÍ
SILNIČNÍHO OKRUHU NA SEVEROZÁPADĚ PRAHY (PŘISO)

PŘIPRAVUJE NA PONDĚLÍ 10. BŘEZNA

PROTESTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
PROTI VÝSTAVBĚ DÁLNICE STŘEDEM SUCHDOLA.
Další informace na www.volny.cz/szokruh

MODERNÍ
UMĚLÉ
KOŽICHY
Každý čtvrtek nás můžete
navštívit od 18.00 – 21.00 hod.
v prodejně
ul. U Nového Suchdola 8
tel.: 739 702 612
e-mail: info@ladiesfurs.com • www.ladiesfurs.com

ROLETY
ŽALUZIE

GARÁŽOVÁ VRATA
SÍTĚ PROTI HMYZU, MARKÝZY, ISO ŽALUZIE
výroba a prodej a montáž a opravy
záruka 36 měsíců a pozáruční servis

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

SLEVA
SLEVA

ZIMNÍ AKCE
Octavia II nový disk 6,5x16“
ET50 za 790 Kč s DPH
Nové alu sady 15“ od 9 800 Kč
16“ od 12 000 Kč
•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,CASTROL

Felicia 165/70/13T: • Barum Polaris 2 – 950 Kč
• Fulda Montero – 1190 Kč
Fabia 165/70/14T: • Barum Polaris 2 – 1150 Kč
• Semperit Winter-Grip – 1250 Kč
Octavia I,II 195/65/15T: • Barum Polaris 2 –1590 Kč
• Semperit Speed-Grip – 1750 Kč • Fulda Montero 2 – 1790 Kč
Octavia, Superb 205/55/16T: •Barum Polaris 2 – 2350 Kč
• Semperit Speed-Grip – 2600 Kč • Fulda Montero 2 – 2750 Kč
Otevírací doba: po–pá 9–18, so 9–12
Přijímáme platební karty, JSME PLÁTCI DPH!!!
Zdarma igelitové pytle, při koupi 4 ks nových pneu
ventily za 120 Kč a likvidace zdarma!!!
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

Předpokládaná uzávěrka pro příjem inzerce
do dalšího čísla je 28. 3. 2008

777 208 491
info@har.cz

Po předložení
Po
předložení
tohoto
kuponu
tohoto kuponu

VELMI LEVNÉ NOVÉ I POUŽITÉ
PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS

55 %

z
z
montáže.
montáže.
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Suchdol navštíví
mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské

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

Sokol – Jan Sokol
H+P+J
provede kvalitně rekonstrukce
voda, plyn, kanalizace
tel./zázn.: 224 316 239
mobil: 606 855 446, 723 951 848
DĚTSKÉ LEVNÉ ODĚVY
DOVOZ Z ANGLIE
OBCHŮDEK „U NIKY“
SUCHDOLSKÁ 170/11, P-6
(kousek od sběrny)

OTEVŘENO
ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK
14.00 – 18.00 hod.

Pražská plynárenská, a. s.,
poskytuje od loňského října
svým zákazníkům z kategorií
Domácnost a Maloodběratel
novou službu – mobilní obchodní kancelář. Upravený
dodávkový vůz pravidelně
a v předem stanovený čas navštěvuje 26 okrajových městských
částí a přilehlých obcí.
V mobilní obchodní kanceláři si lze pohodlně vyřídit
veškeré záležitosti spojené s odběrem zemního plynu od
Pražské plynárenské, a. s. Služby jsou poskytovány
v obdobném rozsahu jako v běžných obchodních kancelářích. Pojízdná kancelář je navíc výhodou pro zdravotně
postižené, nemohoucí nebo jinak handicapované klienty.
V Suchdole bude mít mobilní obchodní kancelář stanoviště u pošty vedle místního úřadu. Občanům bude
k dispozici ve dnech:
12. března od 9.00 do 11.30 hodin
9. dubna od 12.30 do 15.00 hodin
7. května od 9.00 do 11.30 hodin
4. června od 12.30 do 15.00 hodin
Přesný rozpis trasy a termínů návštěv mobilní obchodní kanceláře ve druhém pololetí bude
včas zveřejněn. Další informace získají odběratelé na webových stránkách Pražské plynárenské, a. s., www.ppas.cz, nebo na zákaznické
lince: 840 555 333.

Prodejna přírodních révových
sudových a lahvových vín z jižní Moravy

„U soudku“
najdete nás cca 150 m proti ZŠ M.Alše
v ulici Novosuchdolská 124/19
Prodejní doba:

út–pá 15.00 – 21.00 hod.
so
17.00 – 21.00 hod.

 220 921 896

Realitní kancelář HARMONIS
nabízí služby zaměřené na oblast
Prahy 6 – Suchdola a okolí

tel.: 775 303 213 • e-mail: docekalovci@gmail.com

Prodej * Koupě * Pronájem

NOVÉ ZBOŽÍ JARO/LÉTO

domy – pozemky – byty – chaty

Přijďte se k nám podívat, budete příjemně překvapeni
příjemnými cenami a kvalitními oblečky pro Vaše dětičky.

Kancelář: Gagarinova 246, Praha 6 – Suchdol
Ing. M. Hlava: 602 306 781, hlava@harmonis.cz
P. Hanuš: 724 986 490, hanus@harmonis.cz

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

16

informace č. 1/2008

inzerce

Viz mapka zobrazená v regionu

jediný přímý odběratel značky RAKO,
Chlumčany v okolí 12 km
Slevy pro vás na námi vybrané zboží
obkladů a dlažeb - zbytkové palety
1 - 15 m2 při odběru celého množství
sleva 80 %! Do vyprodání zásob.
Výrobky doporučované firmou Lasselsberger lepidla, flexibilní spárovačky, silikony, hydroizolace
a další produkty najdete na www.stavebninyprosek.cz

Exkluzivní prodejce značek

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR OBKLADŮ A DLAŽEB V REGIONU
PRODEJNÍ DOBA: PO - PÁ 8 - 16, SO 8 - 12
tel./fax: 220922438, 220920038, mobil: 605 297 028, 602 39 35 35
Praha 6 - Suchdol, Kamýcká ul., e-mail: info@stavebninyprosek.cz
www.praha-suchdol.cz
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Spolehlivá realitní kancelář
a právní servis
såå+OMPLETNĒåZAJIST¤MEåPRODEJåBYTU å
DOMU åPOZEMKU åCHATYåďIåCHALUPY
såå:ARUďUJEMEåDOBROUåPRODEJN¤åCENU
såå+ONZULTACEåPOSKYTUJEMEåZDARMA
såå+AÅD£åPONDĒL¤åOTEVģENOåDOå
6¤TđZN£åNÖMđST¤å å0RAHAåånå$EJVICE
$EJVICKÖåPASÖÅ ååPATRO
4ELååå ååå åINFO RCBCZ

www.rcb.cz
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

ZÁMEýNICTVÍ-KREJZA
-KOVOVÝROBA-mĜíží a katrĤ
-vrat a plotĤ
-schodĤ a zábradlí -ocelových dveĜí
-portálĤ a výkladĤ -nájezdových ramp
-markýz
-kovového nábytku
-zastĜešování prostorĤ a mnoho dalšího…

-smluvní ceny-levná kvalitní práce samozĜejmostíKONTAKT: Adresa: Kamýcká 870/135, P-6 Suchdol
Tel./fax.: 220 921 679 Mob.: 732 444 285
e-mail: zamecnictvi@centrum.cz
www.sweb.cz/zamecnictvi-krejza
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BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
Zdeňka
Čížková
ARMONIE BAMBINI
HARMONIE
BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE
BAMBINI
HARMONIE
Internacionální 1231,
165 00 Praha
6 – Suchdol BAMBINI
Telefon: 605
290 758, 605
290 761 PO–PÁ:
9.00–17.00
hodin
ARMONIE
BAMBINI
HARMONIE
BAMBINI
HARMONI
www.mimishop.cz/harmoniebambini
BAMBINI HARMONIE
BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
A DĚTSKÝ
TEXTILHARMONI
ARMONIEKOJENECKÝ
BAMBINI HARMONIE
BAMBINI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI
HARMONIE
BAMBINI HARMONI
TĚHOTENSKÁ
MÓDA
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
KOJENECKÉ
POTŘEBY
BAMBINI HARMONIE
BAMBINI
HARMONIE BAMBINIARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
SORTIMENT
HRAČEK
ARMONIE BAMBINI
HARMONIE
BAMBINI HARMONI
V NOVĚ
OTEVŘENÉ
ČÁSTI
PRODEJNY
BAMBINI
HARMONIE
BAMBINI
HARMONIE
BAMBINI
ARMONIE BAMBINI
HARMONIE
BAMBINI
HARMONI
ROZŠÍŘEN O ZNAČKY:
BAMBINIDINO,
HARMONIE
HARMONIE
BAMBINI
Walt DisneyBAMBINI
plyš, Ravensburger,
Geomag,
ARMONIE BAMBINI
HARMONIE
BAMBINI
DoDo, Bino, ŽAKO,
LENA, TOLO
a další … HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINIARMONIE BAMBINI
HARMONIE
BAMBINI HARMONI
OD ÚNORA
NOVÁ SLUŽBA
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
ZÁKAZNÍKŮM:
ARMONIE BAMBINI
HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINIsběrna
HARMONIE
BAMBINI
HARMONIE
pro Čistírnu
oděvů a kůží
ROYAL CLEANBAMBINI
ARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI
Věrnostní
program
pro naše
zákazníky
ARMONIE
BAMBINI
HARMONIE
BAMBINI
HARMONI
stále
pokračuje,
rádi vás
obsloužíme.
BAMBINI
HARMONIE
BAMBINI
HARMONIE
BAMBINIARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONI
BAMBINI HARMONIE BAMBINI HARMONIE BAMBINI

HARMONIE BAMBINI

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ
S PŘÁTELSKÝM ÚSMĚVEM

1. ZPRACOVÁNÍ DANÍ VČETNĚ PŘIZNÁNÍ
- daň z příjmu
- DPH (měsíčně, čtvrtletně)
- daň silniční
- daň z nemovitosti
2. VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
3. VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ
4. VEDENÍ PERSONALISTIKY A MZDOVÉ AGENDY
5. REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ

S PŘÁTELSKÝM ÚSMĚVEM VÁM OHLÍDÁME
VAŠE DANĚ A ÚČETNICTVÍ, VČETNĚ MZDOVÉ AGENDY

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

Dana Šimková

• zakázkové

krejčovství
pánské a dámské
z kůže a látek
• opravy oděvů
a galanterie
• barvení kůže
• čistírna
Suchdolské nám. 734
Praha 6 – Suchdol
165 00
Ve dvoře za poštou
1. patro
tel.: 220 920 571
602 294 200
Otevírací doba
Po–St 9–17 hod.
Čtvrtek 9–18 hod.
Pátek 9–14 hod.

inzerát v corelu

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
– suť znečištěná z rekonstrukcí
– zbytky rostlin, stromů, dřevo
– domovní odpad a jemu podobný

od
od
od
od

880,- Kč
1200,- Kč
800,- Kč
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

www.praha-suchdol.cz
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24 hodin denně
365 dnů v roce
se staráme o ochranu
Vašeho majetku
Dálkové střežení 6 měsíců

ZDARMA
(pro objekty zabezpečené naší ﬁrmou)

ALARM Comp
Velvarská 33, Praha 6
tel.: 233 325 575, 602 303 088
www.alarmcomp.cz
Provozujeme Pult Centralizované Ochrany
pro Prahu 6 a okolí
Ve spojení s kvalitním zabezpečovacím systémem
se jedná o nejefektivnější způsob zabezpečení
Dojezdový čas zásahových vozidel do 15 minut.
20

montáž bezpečnostních systémů
 DOMY  BYTY  KANCELÁŘE  SKLADY
požární hlásiče – kamerové systémy

KUPON NA SLEVU 700 Kč
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