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středa 15. 4. – 15.00
Povídání o Římu – přednáška
K. Brodské – Horizont

neděle 26. 4. – 19.00
Velikonoční koncert
Suchdolského pěveckého sboru
– kaple sv. Václava

čtvrtek 30. 4. – 17.30
Pálení čarodejnic
– sraz na Suchdolské náměstí

čtvrtek 6. 5. – 19.00
Společné čtení – knihovna

sobota 23. 5. – 15.00
Ekumenická bohoslužba
za krajinu – Sedlecké skály

motto
„Co nezakazuje zákon,
to zakazuje stud.“
Seneca (4. př. n. l.–65 n. l.)
římský ﬁlosof, dramatik,
básník a politik
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ZDARMA

Pospíchejme třicítkou
Zóna 30
Od září 2008 je na celém území městské
části Praha-Suchdol kromě ulice Kamýcké
vyhlášena „zóna 30“. To znamená, že
bychom měli všude jezdit třicítkou. Proč?
v zóně 30 dojde ke zvýšení bezpečnosti; při rychlosti 50 km/hod. je brzdná
dráha téměř 28 m, při rychlosti 30 km/
hod. se auto zastaví již po 13,3 m,
v zóně 30 dojde ke snížení hlučnosti;
při rychlosti 30 km/hod. vydává auto hluk
o 3 až 5 dB menší než při 50 km/hod.,
což je vnímáno jako snížení hlukové zátěže na méně než polovinu,
v zóně 30 díky pomalejší jízdě klesá až o 20 % počet nehod. Ještě výraznější je úbytek těžkých zranění. Například v Hamburku poklesl počet těžce
zraněných o 37 %, v Münsteru dokonce
o 72 %.
Příklady: Zónu 30 tvoří např. v Berlíně více
než 70 % ulic, v Bonnu je zřízeno 133 oblastí, které pokrývají 70 % uliční sítě,
a Karlsruhe prosadilo zóny na celém území města.
Proč Internacionální, Suchdolská?
I podél těchto ulic bydlí naši spoluobčané, i podél těchto ulic vedou chodníky,
kde chodí děti do školy a ze školy či babičky o holi do obchodu. Když projedete Suchdolskou ulici třicítkou místo padesátkou, budete doma jen o 60 sekund
později. Buďme k sobě ohleduplní, pospíchejme pomalu při dodržování třicítky. A jedna rada na konec:
Kdo pojede na trojku, bude také šetřit
benzín nebo naftu.
Kruhová křižovatka
na Brandejsově náměstí
Po zhruba desetileté projekční přípravě okružní křižovatky na Brandejsově náměstí přišlo nečekané vyjádření od Dopravních podniků, v němž nesouhlasí
s dosavadní koncepcí přípravy okružní
křižovatky a požadují vyprojektovat křižovatku o větším průměru tak, aby uprostřed mohla být za 5 až 10 let zastávka
tramvaje.
Hlavní město doposud nenainstalovalo v květnu loňského roku dohodnuté
úpravy, aby se mohly odstranit zpomalovací prahy, a tím se snížila hlučnost, tj.
přechod se světelnou signalizací a radarem ovládaný semafor umístěný před ná-

městím při příjezdu od Černého Vola, jak
jej známe z Horoměřic či Únětic.
Při jednání o nastalé situaci bylo doporučeno, aby pro zpomalení aut projíždějících po Kamýcké bylo nainstalováno úsekové měření rychlosti mezi Suchdolskou
a Brandejsovým náměstím a mezi Dvorskou a Brandejsovým náměstím.
Na webových stránkách městské části
naleznete úvodní studii, jak by toto úsekové měření mohlo vypadat.
Změny územních plánů hl. m. Prahy
Magistrát připravil celou smršť změn
a přípravy nových územních plánů, jimiž
se snaží opět do územního plánu umístit novou vzletovou a přistávací paralelní
dráhu ruzyňského letiště a dálniční okruh
v úseku Ruzyně – Březiněves v jižní trase přes Suchdol, Čimice a Dolní Chabry.
Městská část s oběma záměry nesouhlasí, což potvrdilo zastupitelstvo svým posledním hlasováním 19. března 2009.
Magistrátní úředníci chtějí, aby na
celém Suchdole a Sedlci byl hluk od letadel větší, než jej povolují hygienické
limity, magistrátní úředníci chtějí na
území Suchdola umístit transevropskou
dálnici, po které by mělo jezdit cca 100
tisíc aut za den a z toho téměř 20 tisíc
kamionů.
Jak bylo uvedeno v posouzení vlivu
koncepce na životní prostředí návrhu Zásad územního rozvoje, jsou na Suchdole
již v současné době překračovány hygienické limity přízemního ozónu.
„... Z hlediska zdravotních důsledků
na obyvatelstvo je důležité sledování přízemního ozonu – O3. Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr nesmí překročit více než 25x hodnotu 120 µg/m3
v průměru za 3 roky. Z 9 stanic, kde je
měřen, byl překročen u 6 stanic ve Vysočanech, Libuši, na Suchdole, v Kobylisích,
Veleslavíně a Stodůlkách. Počet překročení vyšší než 25 se odehrál na Suchdole,
v Libuši a Stodůlkách. ...“
Z měření znečištění ovzduší, které
zde provádí Český hydrometeorologický
ústav, vyplývá, že hygienický limit 50 µg/
m3 výskytu prachových částic PM10 byl
na území městské části Praha-Suchdol
v roce 2007 překročen 22x a v roce 2006
překročen dokonce 48x, přičemž povolený počet překročení je 40x za rok.
Dokončení na str. 3

z radnice
z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na
svém 15. zasedání dne 29. ledna 2009
schválilo:
zapojení 3 000 000 Kč z vlastních
fondů (VHČ) a zapojení 2 530 000 Kč
z fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu roku 2009 a stanovilo priority pro zapojené
prostředky
předložený návrh položkového rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2009
po konsolidacích s objemem příjmů
21 636 tis Kč
vzalo na vědomí rozpočtový výhled
MČ Praha-Suchdol na léta 2010–2011

z jednání rady

Rada MČ Praha-Suchdol na svých zasedáních od 16. února do 23. března 2009 projednala kromě jiného následující body:
Vzhledem k tomu, že původně vybraný zhotovitel projektové dokumentace
na akci „Nástavba technického pavilonu MŠ Gagarinova“ dohodou odstoupil
od smlouvy, Rada určila dodavatele uvedených prací, který zhotoví dílo za stejných podmínek, Ing. Aleše Moudrého.
schválila termín zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Suchdol na 1. a 2. dubna 2009.
vybrala zhotovitele projektu pro výstavbu fotovoltaické elektrárny na stře-

še domu ve Stehlíkově ulici – společnost
EKO POINT o. s. – celková konečná cena bude 70 000 Kč a uložila p. Sedláčkovi připravit smlouvu o dílo na uvedené práce s vybranou ﬁrmou.
na základě výsledku konkurzního řízení jmenovala vedoucí Místní veřejné
knihovny Mgr. Ivanu Tvarohovou.
vyhlásila program podpory vzdělávání v organizacích zřízených MČ pro rok
2009 s termínem odevzdání přihlášek
do programu 13. 3. 2009 do 13.30 hod.
a uložila Ing. Štěpánkové informovat
o vyhlášení programu ředitele zřizovaných škol.
jmenovala Mgr. Ivanu Tvarohovou
členkou sociálně-zdravotní a kulturní
komise.
uložila starostovi sestavit pracovní
skupinu a svolat jednání dotčených majitelů pozemků k projednání záměru urbanizace území „Na Mírách“.
vzala na vědomí, že Komise pro
územní rozvoj a infrastrukturu doporučuje Radě MČ dál pokračovat v projekční přípravě úprav Suchdolského
náměstí.
poděkovala Mateřské škole K Roztokům za vystoupení dětí školy na vítání
občánků.
poděkovala doc. Lence Benešové za
dlouholetou činnost ve funkci vedoucí
Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole

po úpravách schválila novelu Knihovního řádu Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole
jmenovala komisi pro vyhodnocení
žádostí o grant do „Programu podpory
vzdělávání ve školách zřízených MČ Praha-Suchdol pro rok 2009“ v následujícím
složení: Ing. Petr Hořejš, RNDr. Ludmila
Knappová, Mgr. Jiří Mikoláš, Ing. Věra
Štěpánková, PhDr. Miluše Typoltová.
uložila paní Felgrové, aby nájemníkům bytových domů ve správě MČ Praha-Suchdol zaslala dopis s informací
o instalaci antén na pozemní digitální
a družicové TV vysílání s tím, že ze strany majitele domů bude následně po instalaci požadováno odstranění individuálních satelitních antén.
vzala na vědomí připomínky a námitky k „Zásadám územního rozvoje hlavního města Prahy“ a doporučila Zastupitelstvu problematiku projednat.
po provedeném průzkumu nabídkových cen na vyhotovení projektové dokumentace (3 nabídky) určila dodavatele projektové dokumentace akce
„Rekonstrukce Suchdolského náměstí“ –
projektový ateliér SÚPR.
konstatovala, že do Programu podpory vzdělávání pro rok 2008 byly podány 4 přihlášky a požádala grantovou
komisi o vyhodnocení přihlášek.

Za Vladimírem Laštovkou
Byli jsme přáteli, kteří léta žijí v jedné obci, občas se potkají a jen si odmávnou shledání, protože zrovna dojíždí autobus, někdy si chvilku najdou
a kromě pozdravu si poklábosí. Tak jsem se vídala
s Vladimírem Laštovkou, svým kamarádem z dávných časů ochotnického spolku Tyl, pozdější Osvětové besedy v Suchdole. Byl dobrý režisér, který razil volnější pojetí režie, spočívající ve svobodnější
seberealizaci nás herců, na rozdíl od konzervativnějšího přístupu režiséra Josefa Mikovce, ač výsledkem i jeho divadelního zájmu byla dobrá představení zvučných dramatiků, např. Jiráska, Stroupežnického,
Shakespeara. Jak to tak bývá, šlo o generační otázku.
Co od nás ale nesmlouvavě Vladimír vyžadoval, bylo „slovo“; nepochybně miloval slovo krásně vyřčené, což pramenilo
z jeho zaujetí pro poezii, českou zvlášť. Proto Kvapilova Princezna Pampeliška, proto Nezvalova Manon, proto literární
pořady. Bazíroval na kultuře slova jako princ Hamlet, když
domlouvá kočujícím hercům: „Hrejte, jak si toho žádá slovo,
a mluvte, jak si toho žádá hra.“ Byl vybíravý i při volbě hudby a lidí, kteří měli „čich“ vybrat správně hudební doprovod,
tedy lidí, kteří dokázali, že muzika „tvrdila“. A to bylo vždy,
když u klavíru zasedl Vláďa Marek nebo Václav Hálek. Jak
nevzpomenout v této souvislosti na Wildovu hru Jak je důležité míti Filipa či na Nestroyův Talisman.
Jaké nosil v hlavě plány! Uvažoval o Lermontovově Maškarádě, Šrámkově Měsíci nad řekou, Máchově Máji. Škoda
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přeškoda, že i na kulturu (či právě na kulturu)
přišly zlé časy, kdy jiní nosiči kulturních hodnot
nám zabraňovali – až zcela zabránili – v přístupu na jeviště v sokolovně, které jsme pomáhali budovat, a kde bylo zařízeno dokonalé a nákladné osvětlení; bylo přece důležitější, aby na
něm stály ping-pongové stoly. Smutně končila
éra suchdolského ochotnického divadla, založeného našimi předky ke konci 19. století, nezlomeného za protektorátu, kdy zvláště zásluhou
místního pana učitele – pozdějšího dlouholetého ředitele Základní školy v Sedlci – Václava Flajšhanse „se
sestupovalo ke kořenům“. Jak nevzpomenout na nádhernou
Erbenovu Kytici sehranou v hospodě U Zajíců či na představení, která ozdobila vystoupení suchdolských školních dětí.
O práci několika ochotnických generací vypovídá jen divadelní kronika.
Můj kamarád přesunul tehdy své divadelní snažení a um
do ochotnického spolku Na Zavadilce na Hanspaulku. Zůstal ale dobrým rodákem, svědčí o tom jeho výborně zpracovaná publikace Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce.
Dnem 28. prosince 2008 se uzavřel život vzdělaného a citlivého člověka, Ing. Vladimíra Laštovky, kterému za šťastné
chvíle prožité před více než půl stoletím na prknech, co znamenají svět, ať už to bylo U Šíchů, v sokolovně či U Urbanů,
děkuji za sebe i za ostatní kamarády pamětníky.
Eliška Kosová

informace č. 2/2009

z radnice

Pospíchejme třicítkou
dokončení ze str. 1
Umísťování nových koridorů dopravních staveb do území, kde jsou již hygienické limity překračovány nebo se zatížení hygienickým limitům blíží, je v rozporu
s našimi právními předpisy.
„Pane starosto, já vám volám, protože jsem včera dostala ten leták, mně je
přes devadesát, já nemám mobil, řekněte mi prosím adresu kam mám ty připomínky poslat, loni jsem jim taky psala, je
to hrozné, už od revoluce proti té dálnici

protestujeme, potřeboval by tam někdo
vyhodit...“
Ústavní soud
Ve čtvrtek 26. března vyhověl Ústavní soud stížnosti sedmnácti senátorů,
kteří označili speciální zákon o výstavbě paralelní dráhy za protiústavní. Zákon označoval výstavbu paralelní vzletové a přistávací dráhy jako veřejný zájem
a omezoval tím standardní postupy při
projednávání změn územních plánů
a případných dalších stavebních řízení.

Politicko-mocenská skupina prosazující své ekonomické zájmy opět neuspěla.
Doufejme, že se budou muset postit nejen nyní v předvelikonočním období, a že
se dráha stavět nebude. Poděkování patří především senátoru Petru Pithartovi
a našemu senátoru Karlu Schwarzenberkovi, bez jejichž podpory
by stížnost nemohla být
podána.
Petr Hejl,
starosta

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se
na území České republiky budou konat ve dnech 5. a 6. června 2009.
V pátek 5. června se bude hlasovat od
14.00 do 22.00 hod. a v sobotu dne
6. června se bude hlasovat od 8.00 do
14.00 hod., a to v budově Základní školy M. Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol.
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za
předpokladu, že
nejpozději druhý den voleb dosáhl
věku 18 let,
nevznikla u něj překážka ve výkonu
volebního práva,
je zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Překážkou ve výkonu volebního práva,
pro kterou nelze hlasovat, je zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení
způsobilosti k právním úkonům.
Vzhledem k tomu, že zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dny voleb ve volební místnosti,
bylo by účelné, aby si voliči, v případě
pochybností, ověřili svůj zápis ve stálém
seznamu voličů vedeném úřadem městské části pro všechny druhy voleb na
území České republiky, nebo později (po
26. dubnu 2009) přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (16. května
2009) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý
pobyt, ale kteří v jeho obvodu
a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu

b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu
odnětí svobody, a kteří byli obecnímu
úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň
o zápise informuje obecní úřad v místě
trvalého pobytu voliče.
O tento zápis by měl volič požádat
pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny
voleb v některém z uvedených zařízení
zřejmý, neboť následné změny, spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu v místě
jeho trvalého pobytu, již nelze provádět.
Volič hlasuje ve volební místnosti na
území obce, u jejíhož obecního úřadu je
zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu.
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to
do přenosné volební schránky.
Volič může také hlasovat v jakékoliv
volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz.
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo
nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným
podáním opatřeným ověřeným podpisem
voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2009 příslušnému obecnímu úřadu. Ten nejdříve

15 dnů přede dnem voleb předá voličský
průkaz osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky,
projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na území ČR tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu
je veden v evidenci obyvatel, nejpozději
40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna 2009 do 16.00 hod. žádost
o zápis do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu.
Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu
voličů pro účely voleb do zastupitelstev
obcí na území České republiky, podá
u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku
stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; tuto žádost je třeba podat nejpozději
40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději
26. dubna 2009 do 16.00 hodin.
Veškeré další informace k volbám do
Evropského parlamentu jsou zveřejněny
na internetových stránkách Ministerstva
vnitra www.mvcr.cz, a zároveň se lze obrátit na obecní či krajské úřady.

Městská část Praha-Suchdol hledá zájemce,
kteří chtějí pracovat při volbách jako:
člen okrskové komise (osoby starší 18 let), práce ve dnech 5., 6. a 7. června 2009: kontaktujte Ing. J. Krulíkovou, tajemnici MČ Praha-Suchdol
(220 920 281, 222 361 417)
roznášení hlasovacích lístků, a to ve dnech 27. května – 2. června 2009:
kontaktujte Z. Kučerovou, odbor vnitřní správy (222 361 413, 220 921 218)

www.praha-suchdol.cz
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z radnice

Nebezpečný odpad
datum (den)

místo zastávky

čas od–do

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

11. 6. (čtvrtek) 4. křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská
10. 9. (čtvrtek) 5. Suchdolské nám. (u pošty)

16.30–16.50
17.00–17.20

6. Výhledské náměstí (u trafostanice)

17.30–17.50

7. ul. Hřebenová (u č. 16)

18.00–18.20

8. křižovatka ul. Žákovská – Starodvorská

18.40–19.00

V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
baterie, akumulátory
nádoby od sprejů
mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
ředidla a barvy
léky a teploměry
kyseliny a hydroxidy
lepidla
a pryskyřice detergenty (odmašťovací přípravky)
fotochemikálie
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
zářivky a výbojky
Mimo termíny a místa uvedená v tabulce je samozřejmě možné nebezpečné odpady
odevzdávat ve Sběrných dvorech, nejbližší dvůr Pražských služeb je na adrese Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice, provozní doba po–pá 8.30 až 17.00, so 8.30–15 hodin, telefon 284 098 475. Některé druhy nebezpečných odpadů (např. baterie, zářivky, léky) je
možné odevzdávat na vybraných místech jejich prodeje (baterie také do speciální červené nádoby u vchodu do Úřadu MČ).

Velkoobjemové kontejnery
svozové místo

8. 4.

13. 5.

24. 6.

K Roztokům x K Drsnici

X

X

X

Výhledské náměstí

X

X

X

V Údolí

X

X

X

Suchdolská – Sběrné suroviny

X

X

X

Internacionální (parkoviště)

X

X

X

Mimo výše uvedené termíny jsou celoročně všem občanům k dispozici Sběrné
dvory hlavního města Prahy, kde lze odevzdávat všechny druhy odpadů kromě
domovního směsného odpadu. Nejbližší dvůr Pražských služeb je na adrese Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice, provozní doba po–pá 8.30 až 17.00, so 8.30–15.00
hodin, telefon 284 098 475.
Pokud nemáte možnost vlastní dopravy, nabízí Pražské služby nadstandartní placenou službu „Objednávkový odvoz odpadu do sběrného dvora“ (více informací na
telefonech 284 091 472 a 284 098 476).

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA-SUCHDOL
nabízí zaměstnání na pozici:

referent/-ka
účetnictví a kontroly
Na pozici je vyhlášeno výběrové řízení podle
zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků – viz úřední deska Úřadu městské části Praha-Suchdol nebo webové
stránky www.praha-suchdol.cz – sekce „volná
místa“. Podrobné informace podá Ing. Krulíková, tel. 222 361 417.

4

Dobrovolný
jarní úklid

Srdečně zveme spoluobčany na
sobotu 25. dubna, kdy zahájíme
jaro úklidem veřejných prostranství
ve svém okolí. Samozřejmě nechceme nikoho k úklidu nutit, akci organizujeme pouze pro ty, kteří mají na
vzhledu svého okolí zájem a chuť
přiložit ruku k dílu, a samozřejmě
dobré zdraví. Především by nás potěšila účast školáků.
Igelitové pytle na odpad budou k vyzvednutí v budově ÚMČ
od 6. dubna v době od 8.00 do
11.00 hod. a od 12.00 do 16.00
hod., II. patro, č. 208, případně
v podatelně úřadu. Svoz pytlů bude
probíhat průběžně. Žádáme občany,
aby pytle zanechali na viditelných
a přístupných místech a sdělili nám,
kde se odpad nachází. Bližší informace rádi podáme na tel.: 222 361 426,
222 361 425, ing. Novotný, Gebrtová a při vyzvedávání pytlů.
Pokud Vám vybraný termín nevyhovuje, rádi odvezeme pytle s odpadem i v následujícím měsíci.
Milan Novotný,
vedoucí Odboru realizace staveb,
dopravy a životního prostředí

G R AT U L AC E

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve druhém
čtvrtletí roku 2009 slaví významné životní jubileum
Jan Procházka Jindřich Dvořák Jarmila Houbová Josef Pospíšil
Jiří Matoušek Jaroslav Zíka Stanislav Doubrava Ludmila Pelcová
Marie Cihlářová
Jiří Kříž
Jitka Fantová
Miloslava Červená
Ivan Kopecký
Jiřina Peštová
Miloš Tichý
František Dvorský
Ondrej Gondolán
Miroslav Loukota
Tomáš Štrégl
Marta
Kněžková Jiří Herzman Růžena Horáková Jan Fafejta Jaroslava
Manhartová
Jitka Zíková
Jaroslava Landgráfová
Jiří Schmidt
Jaroslav Krč Marie Černá Jitka Hubáčková Marie Krycnerová
Zdeněk Pátek Viktor Hladký Marta Dadičenková Josef Černoch
Karel Kudrna Olga Žilková Oldřich Svoboda Vlasta Hudrlíková
Antonie Mrkáčková Milada Hurtová Jarmila Tomanová

informace č. 2/2009

z radnice

Vítání občánků

Foto – Petra Martincová

Připravujeme další
vítání občánků
Městská část chce pokračovat v obnovené tradici
vítání občánků a na podzim plánuje uvítat suchdolské
občánky narozené v 1. pololetí letošního roku. Vzhledem k platnosti zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nemůžeme získávat informace o narození
dítěte. Prosíme proto rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit se svými dětmi přihlášenými k trvalému pobytu
v naší městské části slavnostního vítání občánků, aby
se přihlásili na úřadě MČ.
Prosíme o předání následujících údajů – jméno a příjmení
dítěte, datum narození, adresa trvalého bydliště, zákonný
zástupce, e-mailové a telefonické spojení. Informace můžete předat osobně při návštěvě úřadu (kancelář 106 v 1. patře) nebo je zaslat na e-mail: z.kucerova@praha-suchdol.cz.
Vyjádřením zájmu a odevzdáním údajů vyjadřuje zákonný
zástupce dítěte souhlas se zpracováním podkladů městskou částí Praha-Suchdol.
Přihlašování probíhá po celý rok. Vítání občánků se koná zpravidla třikrát do roka. Nejbližší termín je v sobotu 18. dubna. Zájemci nechť se přihlásí nejpozději do 12. dubna.
Děkujeme za pochopení.
Věra Štěpánková, zástupkyně starosty

Foto – Petra Martincová

V sobotu 7. února proběhlo ve velké zasedací místnosti ÚMČ další vítání nejmladších občánků naší městské části. Téměř dvě desítky dětí se svými rodiči sledovali vystoupení o něco starších budoucích kamarádů z Mateřské školy K Roztokům.

www.praha-suchdol.cz
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Novinky v sociálním systému v r. 2009
2. část
V minulém čísle jsme vám představili některé úpravy v sociálním
systému, platné od 1. ledna 2009,
a to porodné, přídavky na děti, rodičovský příspěvek a sociální příplatek. Nyní přinášíme informace
o zbývajících dávkách.
Příspěvek na bydlení
Příspěvek na bydlení pomáhá rodinám
či jednotlivcům s nízkými příjmy krýt náklady na bydlení.
Na příspěvek na bydlení má nárok
vlastník nebo nájemce bytu, který je
v bytě přihlášen k trvalému pobytu a jehož náklady na bydlení přesahují 30 %

Normativní náklady na bydlení jsou
stanoveny jako průměrné náklady na
bydlení podle velikosti obce a počtu
členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro
družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány
na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
Výše částek normativních nákladů na
bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b)
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jsou uvedeny v tabulkách:

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty
platné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 (v Kč)
Počet obyvatel obce
Počet
osob
nad
50 000
10 000
Praha
do 9 999
v rodině
100 tis.
–99 999
–49 999
1
5 088
4 045
3 804
3 380
3 165
2
7 380
5 952
5 622
5 042
4 747
3
10 140
8 274
7 842
7 083
6 698
4 a více
12 737
10 487
9 966
9 051
8 587
Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků
platné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 (v Kč)
Počet
Počet obyvatel obce
osob
nad
50 000
10 000
Praha
do 9 999
v rodině
100 tis.
–99 999
–49 999
1
3 109
3 109
3 109
3 109
3 109
2
4 719
4 719
4 719
4 719
4 719
3
6 654
6 654
6 654
6 654
6 654
4 a více
8 516
8 516
8 516
8 516
8 516
Zdroj: zákon a MSPV odbor 21

příjmů (v Praze je to 35 % příjmů) – tedy
jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině
a koeﬁcientu 0,30 (na území hlavního
města Prahy koeﬁcientu 0,35), a zároveň jsou nižší (uvedený součin je nižší)
než tzv. „normativní náklady“ stanovené zákonem – viz dále. Příjem rodiny se
zkoumá za předchozí kalendářní čtvrtletí a počítají se do něj i přídavek na děti
nebo rodičovský příspěvek.
Do nákladů na bydlení je zahrnuto nejen nájemné (a obdobné náklady
u družstevních bytů a bytů v osobním
vlastnictví), ale také náklady za služby,
za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. V úvahu se berou průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.
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Výše příspěvku na bydlení je rovna
rozdílu mezi normativními náklady na
bydlení a příjmem domácnosti vynásobeným koeﬁcientem 0,30, resp. 0,35
pro Prahu (při splnění nároku na dávku).
Je-li tedy například rozhodný příjem samostatně žijícího obyvatele Prahy v nájemním bytě roven 10 tis. Kč, bude mít
nárok na příspěvek na bydlení ve výši
1 588 Kč (= 5 088 Kč - (10 000 * 0,35)).
Bude-li jeho příjem stoupat, bude klesat
výše příspěvku.
Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob, platí, že se tyto osoby buď dohodnou na tom, která z nich bude příspěvek pobírat, nebo
úřad práce, který o příspěvku rozhoduje, určí, které z těchto osob příspěvek na
bydlení přizná.

informace č. 2/2009

Pohřebné
Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením
pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou
částkou ve výši 5 000 Kč. Příjem rodiny
se nezkoumá. Pohřebné náleží osobě,
která vypravila pohřeb nezaopatřenému
dítěti, nebo osobě, která byla rodičem
nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí
trvalý pobyt na území ČR.
Dávky pěstounské péče
Pěstounská péče představuje náhradní
rodinnou výchovu. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou
nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské
péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí.
Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i další dávky státní sociální
podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další, vyjma sociálního
příplatku.
Příspěvek na úhradu
potřeb dítěte
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
představuje nárok dítěte svěřeného do
pěstounské péče. Příspěvek se poskytuje
do dosažení zletilosti dítěte nebo nejdéle
do 26 let, jestliže jde o nezaopatřené dítě,
které žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem. Výše příspěvku na úhradu
potřeb nezaopatřeného dítěte činí 2,3násobek životního minima dítěte. V případě zdravotně postiženého dítěte se koeﬁcient, kterým se násobí životní minimum
dítěte, zvyšuje úměrně stupni postižení
a činí 2,35 u dlouhodobě nemocného dítěte, 2,90 u dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte a 3,10 u dlouhodobě těžce
zdravotně postiženého dítěte. Výše příspěvku pro zaopatřené nezletilé dítě se
stanoví jako součin částky životního minima dítěte a koeﬁcientu 1,40.
Odměna pěstouna
Nárok na odměnu má pěstoun do
zletilosti dítěte a poté po dobu, po kterou má dítě svěřené do pěstounské péče nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
Výše odměny je rovna částce životního minima jednotlivce za každé svěřené
dítě, pro rok 2009 tedy 3 126 Kč měsíčně
za jedno dítě.

mohlo by Vás zajímat
Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle věku a zdravotního
stavu dítěte v pěstounské péči měsíčně (v Kč)
dlouhodobě
dlouhodobě
dlouhodobě
těžce
zdravé dítě
zdravotně
nemocné
zdravotně
Nezaopatřené
postižené
postižené
dítě ve věku
koeﬁcient
koeﬁcient
koeﬁcient
koeﬁcient
2,30
2,35
2,90
3,10
do 6 let
3 680
3 760
4 640
4 960
6–15 let
4 508
4 606
5 684
6 076
15–26 let
5 175
5 288
6 525
6 975
Zdroj: MPSV

Odměna pěstouna (měsíčně) pro rok 2009 (v Kč)
Výše odměny
Počet dětí v pěstounské péči
pěstouna
1
3 126
2
6 252
3
17 193
4
18 756
1 závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III., IV.
17 193
Zdroj: MPSV

Odměna pěstouna ale může výrazně
vzrůst v případě, že se stará buď alespoň
o jedno dítě, které je osobou závislou na
pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III.,

IV., nebo alespoň o tři děti současně. Pěstoun zároveň nesmí být po celý kalendářní měsíc výdělečně činný. Odměna pěstouna ve zvláštním případě se pro účely

sociálního a zdravotního pojištění posuzuje jako plat.
Příspěvek při převzetí dítěte
Příspěvek při převzetí dítěte jednorázově přispívá na nákup potřebných věcí
pro dítě, přicházející do pěstounské péče. Výše příspěvku je stanovena pevnými
částkami podle věku dítěte:
Věk dítěte
do 6 let
6–15 let
15–26 let

Příspěvek
8 000 Kč
9 000 Kč
10 000 Kč

Příspěvek na zakoupení
motorového vozidla
Na příspěvek má nárok pěstoun, který
pečuje nejméně o 4 děti. Podmínkou dále
je, že pěstoun nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti. Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy
(nezbytná celková oprava) vozidla, nejvýše
však 100 000 Kč. Příspěvek
může být poskytnut v bezhotovostní formě i před zakoupením motorového vozidla.
JUDr. Zlata Kohoutová

Co nového v naší knihovně
Rádi bychom Vás pozvali na připravované akce i přivítali jako nové čtenáře Místní veřejné knihovny
v areálu Základní školy Mikoláše
Alše. Připravujeme:
Pro dospělé:
Společná čtení z oblíbených knih
První akce se uskuteční ve středu
6. května od 19 hodin a bude věnována
knižním novinkám. Chceme Vás seznámit s tituly:
Lovci smrti Jiřího Komorouse o historii
protidrogové brigády a drogové problematice
Střepiny chobotnice Vladimíra Ježka
o nové budově knihovny
Dítě číslo 44 Toma Roba Smithe podle skutečné události o vraždách dětí
v Rusku
Operace Valkýra a Milionář z chatrče, podle nichž byly natočeny úspěšné ﬁlmy
Společná čtení bychom v budoucnu
chtěli zpestřit přizváním zajímavých
hostů a autorů.
Internetové stránky
O našich novinkách se budete moci
brzy dozvědět i z internetových stránek
knihovny. Připravujeme pro Vás on-line

katalog, v němž si můžete knihu vybrat
a rezervovat z domova. V dubnu obohatí
náš knihovní fond cca 250 nových titulů,
které nám zapůjčí Městská knihovna.
Kniha mého srdce
Naše knihovna se zapojila do projektu Kniha mého srdce. Jedná se o celostátní anketu o nejoblíbenější knihu
českých čtenářů, jejímž cílem je popularizace četby, literatury a činnosti knihoven. Od dubna do října se budou na

ČT 1 diváci moci setkávat s oblíbenými
osobnostmi ze světa kultury a dozvědět se řadu zajímavostí o oblíbených
knihách a autorech. V říjnu akce vyvrcholí zveřejněním výsledků hlasování
o nejoblíbenější knihu. Pokud se chcete
ankety zúčastnit, hlasovací lístky a propagační záložky Vám jsou v knihovně
k dispozici.
Kurs origami
Všechny zájemce zveme na připravovaný kurz origami. Setkání budou probíhat 1x měsíčně, přihlášky jsou k dispozici v knihovně.

www.praha-suchdol.cz

Pro starší občany:
V případě nemoci nebo omezené pohyblivosti nabízíme donášku knih domů.
Pokud máte o tuto bezplatnou službu zájem, kontaktujte nás na telefonním čísle 220 920 072 nebo na naší nové emailové adrese knihovna@praha-suchdol.cz.
Pro děti:
Jak to chodí v knihovně – beseda při
první návštěvě knihovny
Povídání o velikonocích – beseda
o velikonočních zvycích a tradicích
Adresa knihovny:
Suchdolská 360 (za původní budovou ZŠ
Mikoláše Alše a sportovním hřištěm)
Výpůjční hodiny pro veřejnost:
pondělí:
12.00–18.00
úterý:
11.00–14.00
středa:
12.00–18.00
čtvrtek:
zavřeno
pátek:
10.00–18.00
Mimo výpůjční hodiny
pro veřejnost je možno po
dohodě zajistit besedy a jiné programy.
Ivana Tvarohová

7

ze s u c h d o lsk ý c h ško l

Cesta za efektivitou
školního vzdělávání
Každé zpestření školní výuky je milé.
Žákům i pedagogům. I proto ve všech
vyučovacích hodinách středy 15. dubna
2009 nabídne Základní škola Mikoláše
Alše svým žákům obou stupňů netradiční způsob předávání vědomostí a dovedností. Tento projektový záměr se opírá
o školní vzdělávací program a umožní
dětem velmi různorodé aktivity.
Akcent na podněcování žákovy tvořivosti je přirozenou reakcí pedagogického
sboru na požadavky doby. Zvýšit efektivitu školní výchovy totiž prostřednictvím
nudy a stereotypu nelze. A vlastní cesta
za poznáním chutná dvojnásob.
Zmíněný projektový den představí
jednu z forem tzv. činnostního učení. To
prostřednictvím vlastního prožitku vede
žáka ke zvídavosti, soustavnosti a pečlivosti. K samostatnému úsudku. Dítě
opustí bezpečné, neboť důvěrně známé

prostřední školní učebny, doslova a do
písmene vystrčí nos ze školních škamen.
Změří vlastní síly. Ukáže svoji pracovitost. Díky důmyslné mezipředmětové
provázanosti a netradičním metodám
ho nebude poznávání sumy faktograﬁckých údajů nutných pro uchopení dnešního světa bolet. Nebude monotónní,
ale hravé, proto přitažlivé. Stimulující
žáky k většímu chtění rozvíjet vlastní
osobnost.
Již nyní během přípravy školní akce
(v rámci modelování rozličných situací) se rodí řada neotřelých nápadů. Za
aktivní spolupráce obou zúčastněných
stran. Učitel a žák se mohou inspirovat
navzájem. A ocenit jeden druhého. Pochvala totiž dává křídla.
Žáci 8. ročníků již od půlky března
v rámci výuky českého jazyka a literatury shromažďují všeliký materiál, staré,

mladší i nové fotograﬁe, kreslí mapky
důležitých míst či pozoruhodných suchdolských budov. Tím nejpodstatnějším
jsou však rozhovory. Po vzoru středověkého kronikáře Kosmy sbírají žáci i „bájná vyprávění“, tedy vzpomínky, osobní
zážitky, postřehy svých rodičů a prarodičů. Ti jistě dokáží svým potomkům zprostředkovat zkušenosti prožité na vlastní
kůži způsobem nejpřirozenějším. Osobní (rodinná) historie se tak bezprostředně prolne s peripetiemi života suchdolské lokality a blízkého okolí. Vždyť tudy
kráčely dějiny (a ne ledajaké)… Dialog
napříč generacemi je pro názorové zrání mladých velmi potřebný. A tak tento
nenásilně budovaný most vzájemného
respektu berme jako další krok na nesnadné cestě k možnosti trvalého snížení výskytu sociálně patologických jevů.
Dagmar Milotová
nebe. Hádalo se tam slunce se severním
větrem. Různě se vsázeli, ale slunce vždy
vyhrálo. A jak uviděl vítr pana Kalouska,
hned se chtěl vsadit, kdo mu sundá nejdřív kabát. Vítr šel první. Začal foukat
jako o život, ale pan Kalousek se nedal.
Čím dál tím víc si ten kabát zapínal, až
to vítr vzdal.
Na řadě bylo slunce a naopak pálilo,
jak mohlo. A pan Kalousek si jenom říkal: To je ale počasí. A sundal si kabát.
Vítr byl smutný: Dobře, vyhrálo jsi, už
se vzdávám. Slunce se začalo radovat
a pořád křičelo: Hurá, hurá, vyhrálo
jsem!
Lucka Hájková, 3.B

O Cipískovi, Jičínkovi a Bubovi
Byl jednou jeden Cipísek a ten měl
koníčka Jičínka a vlka Buba. Jednoho
dne se šel Cipísek projít se svými zvířátky do lesa Řáholce, ale starosta Humpál
a dráb běželi za ním, protože se chtěli
pomstít Rumcajsovi. Počkali si, až Cipísek vejde na palouk, aby ho mohli obklíčit a zavřít do obecní šatlavy. A tak šel
starosta z jedné a dráb z druhé strany.
Ještě že znal Cipísek tajnou cestu! Vlk
zatím strašil Humpála i drába. Cipísek
ujížděl na Jičínkovi, až dojel k zámku.
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Tam sebral Humpálovo zlato a rozdal jej
chudým lidem, co bydleli v Jičíně. Za nějakou dobu se vrátil Bubu. Vlčí řečí říkal,
že dráb a Humpál slíbili, že se polepší,
ale neví, jestli to vydrží. Cipísek pak odpověděl: Když tak je potom ještě proženeme! A každý se zasmál svojí řečí.
Johanka Kaiserová, 3.B
O slunci a severním větru
Byl studený den a pan Kalousek šel
ven na procházku. Ale teď nechme pana Kalouska se procházet a pojďme do

informace č. 2/2009

Kniha bez názvu
Byla jedna kniha a ta neměla název.
Všechny knihy se jí smály a ona byla
moc smutná. Když byla sama, tak brečela a brečela. Ale jednou těm knihám
řekla: Jsem sice bez názvu, ale zato
jsem velmi vzácná. Ha, to určitě, řekla
kniha O Karkulce, to já jsem nejvzácnější. Ne, já! Knihy se začaly hádat a v té
jejich hádce tam vstoupil spisovatel
a dopsal knize název a ona vykřikla: Jupí! Mám název!!!
Michal Gregor, 3.A
A zazvonil zvonec, pohádkám je konec! A my se na Vás těšíme zase příště.
Malí novináři ze IV. oddělení ŠD

ze suchdolských škol

První pomoc ve třech krocích
odlišně se chová člověk teoretik a člověk, který má již (byť nasimulovaný)
zážitek. Po následné reﬂexi, kdy si žáci
uvědomí vlastní podíl na úspěšném či
neúspěšném ošetření zraněného, se dozví správný postup.
Celý projekt je rozdělen do čtyř setkání, při kterých se naučí tři na sebe
navazující kroky první pomoci a ověří si
získané znalosti při velké simulaci autohavárie v terénu. Na závěr se s žáky podíváme do školícího střediska Záchranné služby hlavního města Prahy. Podle
nadšených ohlasů žáků z prvního setkání věříme, že projekt bude mít úspěch
a zážitky pomohou žákům lépe a rychleji reagovat v podobných situací.
Děkujeme všem z řad odborníků, dobrovolníků i žákům 2. stupně, kteří se do
projektu zapojili.
Blanka Ševčíková
Žáci z 3. a 4. tříd ve školní družině při
ZŠ M. Alše mají díky projektu „Dětství
bez úrazů“ spoustu vědomostí týkající
se poskytnutí první pomoci zraněnému.
Obvazování krvácejícího poranění nebo
ﬁxaci zlomeniny zvládají velmi dobře.
Ve spolupráci s paní Turchichovou jsme
začali projekt „První pomoc ve třech krocích“. Tento projekt vychází z již vyzkoušeného systému tří kroků, které jsou jednoduché a dobře zapamatovatelné. Při
výuce převážně využíváme prvky zážitkové pedagogiky a reﬂexe.
Žáci se na prvním setkání stali cestujícími v automobilu. Tyto skupinky žáků musely ihned zareagovat na situaci
vzniklou nepozorností chodce. K dispozici měli pouze své dosavadní vědomosti,
v kufru automobilu nezbytné pomůcky
a před autem zraněného chodce v bezvědomí. Sami žáci byli překvapeni, jak

Masopust držíme,
nic se nevadíme pospolu...
...tak takhle i jinak jsme si zpívali
v maškarním průvodu, který 26. 2. navštívil pana starostu a zaměstnance
radnice. Vozembouch a rázné Nepudu
domu, nepudu domu… přesvědčily pana
starostu, aby nás odměnil za naše vystoupení, a my pak pokračovali dále. V lékárně maškary dostaly zdravotní lízátko, na
poště větrový bonbón, paní květinářka
nám darovala kytičky petrklíčů v květináči (kvetou nám ve školce dodnes!). Takže

žádné postění, ale v koledování se proměnil náš masopust. A taky v rozdávání
úsměvů a radosti okolojdoucím.
A aby si maškarní rej užili i rodiče, tak
jsme si odpoledne zařádili ve školce již
v opravdových kostýmech. Učitelky se
převlékly za čarodějnice a převlek to byl
tak dokonalý, že mnoho dětí nevěřilo rodičům, že „jsou to přece paní učitelky“. To
pak byla mela! Po rozpustilém tanečním
rejdění nutně musel následovat odpo-

www.praha-suchdol.cz

činek a realizoval se tak i druhý rozměr
celé akce – neformální setkání a povídání si beze spěchu. Rodiče přinesli koláčky,
buchty a další dobroty a u kafíčka jsme si
popovídali v duchu masopustní písně
…proč bychom se hádali, když
jsme se tak setkali poznovu!
Bylo to příjemné a za rok se těšíme
znovu!
Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům
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Naučíme se v Kralupech plavat ?
Starší děti z MŠ Gagarinova začaly v únoru 2009 jezdit do
Kralup nad Vltavou na plavecký výcvik, který potrvá do konce
června. O tom, jak vše probíhá, budou následující řádky.
Tak tedy pěkně od začátku. Každé pondělí pro nás a naše kamarády z MŠ Lysolaje přijede speciálně pro tuto akci objednaný
autobus a doveze nás všechny před budovu bazénu v Kralupech.
Potom už má vše rychlý spád. Vystoupíme z autobusu s batůžkem na zádech a celí netrpěliví, radostní i bojácní jdeme vstříc
novým hrám: „Copak se asi naučím nového?“ „Potopím si dneska
tu hlavu nebo ještě ne?“ Jedna myšlenka stíhá druhou. A tak se
rychle převlékneme do plavek a šup do vody! Odvážné plavce
vede paní instruktorka k velkému, 25 m dlouhému bazénu. Druhá skupinka dětí, která se s vodou teprve seznamuje, jde plavat
do malého, mělkého bazénu. Paní instruktorky vysvětlují, radí
a pomáhají překonat obavy z toho, že je voda mokrá a může
na nás i cáknout. Učíme se správně do vody vydechovat, podplouvat různé překážky, chytat míčky a jiné hračky, které nám

paní instruktorka hází do vody. Plaveme s plaveckými vestičkami, destičkami, pásy, zkrátka, zkoušíme překonat strach. Šikovní
plavci se učí opravdové plavecké styly – prsa, kraul, znak, jak se
správně pohybuje rukama a nohama. Někdy se také kloužeme
po skluzavce rovnou do bazénu. Na závěr každé lekce probíhají
volné hry ve vodě.To už jsou všichni veselí, cákají, smějí se, dovádějí s kamarády. A jsou tady poslední minuty plavání, nástup
všech dětí u bazénu. Paní instruktorky pro jistotu děti spočítají,
všichni se rozloučí a těší se na další lekci. Po nezbytném usušení,
oblečení bund a teplých čepic se napijeme (vody bylo málo) a už
na nás před bazénem čeká pan řidič s autobusem.
Jedeme zpět do školky. Všichni mají rázem jiné starosti. Voda
a legrace se sice vzdaluje, ale oběd se přibližuje: „Copak nám
dnes dobrého uvařily hodné paní kuchařky k obědu? Mňam!“
Věříme, že se v Kralupech všichni naučíme plavat, budeme otužilejší a snad i zdravější. V červnu dostaneme za naši snahu
„mokré“ vysvědčení.
Plaváčci z Mateřské školy Gagarinova

Máme nového
školníka i web!
Březen býval dříve označován jako
měsíc knihy. U nás byl březen měsícem
NOVÉHO.
Paní Elicarová, která ve školce ve funkci
školnice/uklízečky pracovala 35 let a rodiče některých našich dětí pamatuje jako
malé předškoláky, odešla na konci února
do důchodu. Děkujeme, paní Elicarová!
Novou posilou kolektivu školky – k velké radosti dětí i učitelek – je pan školník
Jiří Háva, který se s vervou sobě vlastní
ihned pustil do práce. Zatímco doteď
drobné opravy a úpravy zajišťoval šikovný pan Mejzr či můj manžel, nyní už je
zručně a ochotně zvládá pan školník.
Co však pokládám za největší přínos
je silná mužská energie, která příchodem
Jiřího Hávy vstoupila do naší školky! To je
ta novinka, za kterou jsem Vesmíru velmi
vděčná, neboť ROVNOVÁHA, kterou kaž-
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dý ve svém životě hledáme, je v naší školce přítomností pana školníka zajištěna.
Novotou jsou i nové webové stránky
školky – www.mskroztokum.cz. Vstupní
obrázek k básničce, charakterizující naši
školku, nakreslila 5letá Ambra Frantinová. Je krásný, viďte? Ambře stačilo jedno přečtení básně a dílo bylo stvořeno!
Ještě ve spolupráci s mým pomocníkem
Michalem Trnkou na webu dolaďujeme
drobnosti, ještě musíme od rodičů získat
fotky z maškarního reje a dokončit naši fotogalerii, ještě se budu učit na web
vkládat aktuality, ale to nejpodstatnější
máme za sebou!
Web bude žít svým životem a každým
jeho otevřením si můžeme připomínat, že
Láska v srdcích nám dává KŘÍDLA!
Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům

informace č. 2/2009

Základní škola Mikoláše Alše
Suchdolská 360, Praha-Suchdol,
hledá

správce
hřiště

s nástupem ihned.
Forma pracovního poměru: Dohoda
o pracovní činnosti
Pracovní doba: po–pá 17.00–21.00 hod.
Pracovní náplň: údržba a uklid hřišť
v areálu školy, úklid areálu školy, zamykání a odmykání hřiště, dohled nad
dodržováním provozních řádů hřišť,
spolupráce s Policií ČR při porušování
pravidel chování a provozu v areálu
školy, spolupráce se školníkem základní školy při zajišťování údržby a úklidu
areálu školy.
Další informace získáte u ředitele školy
na tel.: 220 920 072, GSM: 774 992 133

mohlo by Vás za jímat

Novinky v Klubu Rybička
Netradiční výtvarné techniky
Maminky a tvořiví školáci si vyzkoušeli pod vedením Zuzany Krumpholcové falešnou keramiku či výrobu přání z ručního papíru. Můžeme se těšit na dubnové
kořeníčko, kde si vyrobíme velikonoční věnec. Výtvarné dílny bývají ve čtvrtek odpoledne, aby si na své mohli přijít i školáci a zaměstnané maminky.
Mamaklub
– relaxace pro maminy
Dvakrát měsíčně patří páteční dopoledne maminkám na mateřské dovolené.
Věnujeme se oddechové činnosti, abychom nabrali sil a dobré nálady do každodenních povinností. Během kroužku je
zajištěno hlídání dětí a maminky se zatím navzájem masírují, skládají origami
či plánují další aktivity mateřského klubu.
V únoru jsme v rámci Národního týdne
manželství vzpomínali na období seznamování a svatby, prohlíželi si fotky a vyprávěli legrační historky přikusujíc dobrou bábovku. I to někdy není na škodu.
Barbora – nová lektorka
kroužku miminek
Od ledna došlo ke změně v obsazení
lektorek jednotlivých kroužků. Kroužek
miminek dostal zbrusu novou tvář, program pro nejmenší děti (0–1 rok) a jejich
maminky nyní připravuje Bc. Barbora
Holá za vydatné pomoci své pětiměsíční
Anežky. Anežka je studnice nápadů a inspirací, a tak se během středečního dovádění s miminky naučíte leccos nového.
Atmosféra kroužku umožňuje maminkám
seznámit se a podělit se o své zkušenosti.
Máte-li miminko tohoto věku, určitě vás
setkání s maminkami v kroužku obohatí.

Rozdováděná batolata
se rozmnožila
Úplný baby boom zažívá kroužek batolat (1–2 roky), o který je teď velký zájem.
Ing. Lucie Poláková a Bc. Zuzana Luftová
vymyslí vždy pro neposedy nová překvapení a interaktivní pohybové hry šité na
míru dětem tohoto věku. Každé úterý od
9.30 je kroužek otevřen i pro vás.

každodenní problémy a situace z jiného
úhlu a s nadhledem.
Na jaře opakujeme v uplynulém roce
velmi kladně hodnocený kurz první pomoci MUDr. Jany Vávrové a Lenky Navrátilové, DiS., který byl zaměřený na
situace s malými dětmi.
Připravujeme také kurz Respektovat
a být respektován.

Moudrá želvička
zná tolik příběhů
Každý čtvrtek zase děti vítá maňásek
Moudrá želvička vedená rukou Vlaďky
Jarešové, DiS. Představí nám vždy nějaký
biblický příběh, zpíváme si, a výtvarně se
vydovádíme. Velký boj se pravidelně mezi drobotinou strhne o to, kdo bude vozit
mašinku pomoci – kasičku, do které házejí děti penízky na pomoc jiným dětem.

Akce pro celou rodinu
Masopust, zoubkový den, den u lékaře, den dětí či společný výlet jsou vždy
odpoledními akcemi pořádanými zdarma pro celou rodinu. Už jste hráli hru
na vytrhávání zoubků pinzetou nebo jste
vrtali párátkem jako pan zubař? Kdo
z vás se může pochlubit lidožroutským
náramkem z vlastnoručně navlečených
zubů? Jestlipak se strefíte bramborou
do bříška opice? Takové zážitky připravujeme nejen pro vydovádění, ale i pro
poučení, které je právě formou hry pro
děti nejlepší.

Pondělní žabky už umí i tiše sedět
Děti ve věku 2–4 roky jsou zase zvány na pondělní program. Maňásek Žába
každý měsíc představuje dětem jiné téma. V lednu jsme se učili o lese, v únoru
bylo vždy hostem na kroužku živé zvířátko
a v březnu se seznamujeme s povoláními.
Lenka Navrátilová, DiS. vybírá a někdy
i skládá k tématu říkanky a předcvičuje,
Pavla Máčová fotí a vždy umí vylovit písničku, kterou ještě neznáme.
Přednášky na přání
MUDr. Zuzana Lebedová nám každý
měsíc připravuje přednášku podle našich potřeb z psychosociální oblasti, což
umožňuje nám maminkám podívat se na

www.praha-suchdol.cz

Projekt Mateřského klubu Rybička je
možný díky ochotné pomoci a nasazení
týmu dobrovolníků, kteří pro sebe a své
děti, ale i pro ostatní mají chuť ve volném
čase něco udělat.
Chcete-li se přijít se svými dětmi podívat, navštivte nás na adrese Roztocká 5, Praha 6 - Sedlec, podrobné informace a foto akcí najdete na stránkách
www.klubrybicka.blog.cz, či se můžete
informovat na tel.: 603 461 893 (Jitka
Kafková)
Jitka Kafková
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Tísňová volání pro občany
Co bychom měli vědět...
Tísňovým voláním se rozumí bezplatná
volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu
lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit. K těmto číslům je garantován
bezplatný a nepřetržitý přístup bez použití mincí či karet. Poskytovatel veřejné
telefonní služby je povinen svým uživatelům bezplatně umožnit přístup ke stanoveným číslům tísňového volání.
V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
150 Hasičský záchranný sbor ČR,
155 Zdravotnická záchranná služba,
158 Policie ČR.
156 Obecní (městská) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového
volání
Přístup k těmto telefonním číslům je tedy zcela bezplatný z pevných telefonních
linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatů.
Jednotné evropské číslo
tísňového volání 112
V roce 1991 Rada Evropských společenství vydala rozhodnutí č. 91/396/
EEC ze dne 29. července 1991 o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání. Stalo se tak především z důvodu usnadnění komunikace s tísňovými
službami v rámci Evropské unie, protože
došlo k výraznému nárůstu soukromých
i služebních cest v rámci Evropy. Každý
stát používá svá vlastní tísňová čísla, která cizinec mnohdy nezná a při zavolání
má většinou jazykové problémy. Na uvedeném čísle musí být zabezpečeno, že
zpráva o mimořádné události bude přijata a bude zabezpečena příslušná reakce.
Způsob zabezpečení a odbavení má být
upraven tak, aby nejlépe odpovídal národní organizaci nouzových systémů.
Povinnost zavést jednotné evropské telefonní číslo tísňového volání byla uložena všem členským státům s tím, že do
konce roku 1996 musí být ve všech stá-

tech plně funkční. Pro přístup k tomuto
tísňovému volání bylo stanoveno telefonní číslo 112.
V souvislosti se snahou České republiky
zapojit se do evropského integračního procesu byly také v ČR zahájeny kroky k zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání jako jedné z podmínek členství
v Evropské unii. Na základě rozhodnutí
Českého telekomunikačního úřadu proto
bylo uvolněno telefonní číslo 112, na kterém byla do roku 1998 provozována služba informace o přesném čase.
Realizace zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v České
republice proběhla na základě usnesení vlády č. 391/2000 ze dne 19. dubna
2000, ve znění usnesení vlády č. 350/
2002 ze dne 3. dubna 2002. Vybudováno bylo 14 telefonních center tísňového
volání, jejichž testovací provoz byl ukončen v červnu 2004.
Kdy volat
Linky tísňového volání slouží k ohlášení situací, kdy dochází k reálnému ohrožení životů, zdraví, životního prostředí
nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý
zásah složek integrovaného záchranného systému.
Zavolejte na tísňovou linku, pokud:
vznikne požár budov, vozidel, lesa nebo jiných objektů; vidíte plameny nebo kouř z oken, z lesa apod.,
je třeba vyprostit uvězněné osoby
z havarovaného vozidla, z pod trosek
budov nebo spadlých stromů,
jste svědkem závažné dopravní nehody se zraněním nebo usmrcením
osob,
naleznete podezřelé zavazadlo nebo
předmět připomínající výbušné nástražné systémy,
naleznete osobu ležící na zemi v bezvědomí,
nejste schopni zastavit krvácení,
se někdo dusí nebo nemůže dýchat,
někdo utrpěl poranění elektrickým
proudem,

C O JS TE, HASIČI, C O JS TE DĚLALI...?
V zimních měsících se u hasičů nespí
a ani neodpočívá. Udržujeme techniku,
cvičíme a ověřujeme si znalosti, které
potřebujeme k naší činnosti.
V březnu byla naše jednotka vybavena novými moderními dýchacími pří-

stroji Dräger, které doplnily naše vybavení. Nyní nás čeká se s nimi pořádně
seznámit, abychom je mohli používat
(doufám, že ne tady na Suchdole).
Milan Kučera, velitel SDH
Praha – Suchdol, tel. 606 232 074

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy do výjezdové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Praha-Suchdol.
Více na http://www.praha-suchdol.cz/hasici
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při práci se stroji došlo k závažnému
poranění nebo amputaci končetiny,
jste svědkem pokusu o sebevraždu,
jste svědkem rvačky, výtržnosti nebo
násilného jednání,
došlo ke krádeži peněženky nebo zavazadla, přepadení či loupeži,
došlo ke krádeži vozidla, vloupání do
vozidla nebo vloupání do nemovitosti,
někdo se snaží poškodit nebo zničit
váš majetek,
chcete policii oznámit nějaké poznatky k trestné činnosti nebo informaci
k hledaným nebo pohřešovaným osobám.
POZOR! – výše uvedený výčet není
vyčerpávající. Pokud se dostanete do tísňové situace, která není uvedena, neváhejte zavolat na linku tísňového volání!
Nevolejte na tísňovou linku:
abyste ohlásili smyšlenou neexistující
událost,
abyste zjistili, zda tísňové volání funguje,
s dotazem na přesný čas,
s dotazem na telefonní čísla,
s dotazem na jízdní řády,
v případě technických problémů s telefonem.
Uvědomte si, že linky tísňového volání
jsou zřízeny pro přijetí informace o stavu nouze. Nezneužívejte je! Vaší nezodpovědností se může oddálit pomoc
lidem, kteří ji v dané chvíli budou opravdu potřebovat! Zneužití linek tísňového volání je trestné.
Jak volat
V případě, že se ocitnete v situaci,
kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo
životní prostředí, neváhejte zavolat na
linku tísňového volání složky, jejíž pomoc
potřebujete.
V případě, že je třeba asistence
více složek (např. složité dopravní nehody) nebo si nejste jisti,
kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112.
Při volání na linku tísňového volání se
řiďte následujícími radami:
Zachovejte klid.
Najděte si bezpečné místo, odkud
můžete telefonovat na linku tísňového
volání.
Vyčkejte přihlášení operátora.
Jestliže se Vám ozve jiná složka, než
jste volali, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné číslo – např. 155 místo 150. Buď budete přepojeni na správné dispečerské

co se dělo

Suchdolští hasiči srdečně zvou na

HASIČSKÝ DĚTSKÝ DEN
v neděli 31. května 2009 od 10 do 14 hodin
na Suchdolském náměstí

V programu nebudou chybět ukázky techniky HZS Praha,
stará vojenská technika sběratele p. Křena,
ukázky činností hasičů a další.
Sledujte vývěsky a web SDH Praha-Suchdol
www.praha-suchdol.cz/hasici
pracoviště, nebo Váš požadavek bude
zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné složce.
Stručně a jasně popište situaci, ve
které se nacházíte. Zejména uveďte:
• Vaše jméno a příjmení,
• číslo telefonu, ze kterého voláte,
• co se stalo,
• kdy se událost stala, nebo zda se
právě děje,
• kolik osob potřebuje pomoc.
Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může
stát, že Vás operátor požádá pouze
o poskytnutí dodatečných informací
nebo upřesnění informací o události
a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory.
Uveďte, kde je pomoc vyžadována –
pokud možno úplnou adresu. Pokud

je to potřeba, popište nejvhodnější
cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.
Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu,
nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase – neprůjezdná
cesta aj.
Podle požadavku dispečera uveďte
další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky.
Spolupracujte s operátorem.
Postupujte podle pokynů a rad operátora.
Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.
Ponechejte si telefonní linku volnou
pro možnou další komunikaci. Operátor Vás může kontaktovat za účelem
zjištění dalších informací nebo poskyt-

www.praha-suchdol.cz

nutí dalších rad.
Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu na tísňovou linku a podejte o tom zprávu.
Nálezy nebezpečných látek –
a co dál?
I v dnešní době se může každý z nás
setkat s obaly s obsahem nebezpečných
látek. Co má občan udělat, aby minimalizoval nebo odvrátil ohrožení svého zdraví i zdraví spoluobčanů?
Jak se chovat k nálezu
1. věřte vyobrazeným symbolům
2. nesnažte se poškodit nebo otevřít obal
3. informujte Hasičský záchranný sboru (HZS) 150 nebo Policii ČR 158
nebo linku tísňového volání 112
4. zajistěte, aby s nálezem nebylo do příjezdu odborníků manipulováno
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mo h l o by Vá s z a j í m a t

HORIZONT
VÁS ZVE

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

středa 15. 4. – 15.00
Povídání o Římu – hovořit bude
Kateřina Brodská, která v tomto
městě strávila celý rok. Můžeme se
těšit také na promítání fotograﬁí.
středa 22. 4. – 15.00
Povídání o Africe – hovořit bude
paní Macháčková, která strávila na černém kontinentu několik let
a žila v Etiopii, Zambii a Zimbabwe
středa 29. 4. – 15.00
Pořad „Hvězdy první republiky
ve vzpomínkách Josefa Adlta“
– Pan Adlt mnohé z těchto hvězd
osobně poznal (byť pravda nikoli
v období první republiky) a budeme
se moci dozvědět věci, které nejsou
běžně známé.
Vstup volný (omezený jen kapacitou míst),
možnost občerstvení.

Dále nabízíme seniorům a seniorkám,
kteří chtějí smysluplně zaměstnat své
neurony, účast na kursu angličtiny
pro seniory začátečníky a tvořivým
seniorkám a seniorů účast ve „výtvarné dílně“. Bližší informace na tel. čísle
220 921 242 nebo 233 101 421.

SPRCHOVÝ KOUT

Pro své hůře pohyblivé klienty by
Horizont potřeboval vybudovat
v přízemí koupelnu se sprchovým
koutem. Na realizaci však chybí
peníze – cca 50 000 Kč. Uvítáme
příspěvek v jakékoliv výši.
Předem děkujeme.

www.domovhorizont.cz

Bohoslužba za krajinu
Také letos Ekologická sekce České
křesťanské akademie připravuje Ekumenickou bohoslužbu za krajinu na sedleckých skalách. Bude se konat v sobotu
23. května v 15 hod., za účasti duchovních sboru ČCE v Praze Dejvicích

V neděli 26. dubna od 19.00 hodin

Vás srdečně zveme do kaple sv. Václava na

VELIKONOČNÍ KONCERT
Suchdolského pěveckého sboru
Suchdolský pěvecký sbor zve do svých řad nové členy.
Předpokladem je hlavně nadšení, případné pěvecké nedostatky
Vám pomůžeme odstranit – zpíváme pro radost. Scházíme se
v úterý v 19.45 společenské místnosti penzionu Horizont.
Přijďte, těšíme se na Vás!

Ve čtvrtek 30. dubna
se, obdobně loňskému
programu, uskuteční

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
Po srazu v 17.30
na Suchdolském náměstí
se průvodem přesuneme
do areálu bývalého cvičiště
v Sedleckém kopci. Podrobný
program naleznete před akcí
na webu městské části či na
informačních deskách.

Týden uvědomění
si mozku
Jak se jenom jmenuje? Vždyť
jsme spolu chodily do školy. Jak
se jenom jmenuje?
nebo
Co jsem to jenom chtěl? Asi jsem
pro něco šel? Ale pro co?
V týdnu od 16. 3. do 22. 3. v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“, který je pořádán od roku
1996, vyhlásila Česká společnost pro
trénování paměti a mozkový jogging
„Národní týden trénování paměti“. Cí-
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(Petra Hudce), římskokatolické farnosti
u kostela sv. Matěje (Andrzeje Kocha)
a dalších. Vystoupí skupina Nsango Malamu a následnou besedu na ekologické
téma zahájí dr. Václav Cílek.

lem bylo přesvědčit nejen seniorskou
populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí. Byly organizovány osvětové přednášky v různých
městech po celých Čechách (Humpolec, Kroměříž, Bělá pod Bezdězem, Frýdek Místek, Jihlava, Praha, Brno). Že
jste to nevěděli a že vás to zajímá? Nevadí, podívejte se na webové stránky
www.trenovanipaměti.cz, kde můžete
najít nabídku podzimních kurzů trénování paměti.

informace č. 2/2009

Ve středu 29. dubna od 19.00 hod.
se v budově Úřadu městské části uskuteční další setkání Klubu náročného diváka. Informace o programu najdete na webových stránkách radnice a na vývěskách.
Chystáme SUCHDOLSKÝ BLEŠÁK
– budete mít možnost prodat či vyměnit
již nepotřebné věci. Sledujte web městské
části a vývěsky. Předběžný termín: sobota 16. května 10–12 hod. (změna vyhrazena).
V neděli 12. dubna od 10 hod.
bude v kapli sv. Václava na Suchdole
sloužena mše svatá.
Myslivecké sdružení „Hubertus“ Roztoky pořádá v sobotu 30. května na
Holém vrchu Dětský den s myslivci.

Jak se má
jmenovat?
V minulém vydání jsme uveřejnili výzvu k zasílání návrhů na nový
název. Vzhledem ke skutečnosti,
že jsme některé pěkné návrhy obdrželi i po vyhlášeném termínu,
rozhodli jsme se proto Vám dát ještě čas pro návrhy do konce dubna.
Můžete je zasílat na e-mailovou
adresu redakce@praha-suchdol.cz
nebo předat v knihovně či v podatelně ÚMČ. V příštím čísle Vám
pak ty nejlepší představíme. Děkujeme za spolupráci.
Věra Štěpánková

pr o volné chvíle

České buchty s povidly a tvarohem
(1 pekáč)

REC EPT PRO VÁS

mléko 0,5 l, vejce 3ks, špetka soli, máslo 300g, droždí 1 ks, hladká mouka 1 kg, cukr krupice 300 g, tvaroh
250 g, povidla 1 kelímek, rum 1 dcl
Připravíme si kvásek s droždím, cukr a vlažné mléko.
V rendlíku ohřejeme zbylé mléko a máslo. Do mísy nasypeme hladkou mouku, cukr, vejce, špetku soli, ohřáté mléko a kvásek. Vše vypracujeme v hladké těsto a necháme
vykynout.
Vykynuté těsto na pomoučněném stole vyválíme na
placku cca 1 cm vysokou, nakrájíme na přiměřené čtverečky, do jejichž středu umístíme náplň a vytvoříme uzlíček. Klademe na vymazaný plech, každou buchtu pomažeme sádlem. Buchty pečeme při teplotě 160 oC asi
30 až 35 minut dozlatova. Po upečení buchty vydatně potřeme rozpuštěným maslem smíchaným s rumem v poměru 1:1
Náplň: tvaroh smícháme s vejcem, cukrem a rumem.
Povidla rozředíme rumem.
Upečené buchty rozdělíme na talíř a pocukrujeme.

www.prakul.cz

SUDOKU

2

1

6

9

3

6
4

3
9
2
8
5
4

1

7

4

6

5

8

3

1

6

9

7

2

8
1
6
7
3
5

1
2
3
9
6
4
8

8
6
4
5
7
9
2
1

7
5
9
8
3
4
1
6

6
3
5
7
4
2
8
9

4
9
6
2
1
5
7
3

INFORMACE pro občany Prahy – Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 231 231, občasník, 4–6 vydání ročně.
Redakční rada: Ing. P. Hořejš, Ing. J. Krulíková, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, Mgr. I. Tvarohová, Mgr. H. Vacková.
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 odpovídají autoři. Názory zde uveřejněné
nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce. MK ČR E 11135. Toto číslo
vyšlo 7. 4. 2009. Náklad: 3400 výtisků

5

1

2

4

9

9

8

5

2

6

4

7

3

9

7

8

1

8

4

1

8

2

1

3

2

7

9

4

3

9

7

5

6

(a řešení)
6

8

Uzávěrka příspěvků a inzerce
do dalšího čísla je ve čtvrtek
21. května 2009

www.praha-suchdol.cz
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zve m e Vá s

R E S TAU R AC E

Ke Kozím hřbetům 3/4, Praha 6 – Suchdol, tel.: 220 923 141
RESTAURACE
S KAPACITOU
60 HOSTŮ A TERASOU
PRO 45 HOSTŮ,
ODDĚLENÁ HERNA, BAR
A SALONEK S KRBEM
PRO SVATBY, PROMOCE,
FIREMNÍ OSLAVY
NABÍZÍ 8–12
HOTOVÝCH JÍDEL
DENNĚ, ZDARMA
WIFI PŘIPOJENÍ
NA INTERNET,
KAŽDÝ PÁTEK
TOPLESS OBSLUHA

ZAHRADA BEZ PRÁCE
Chcete mít svoji zahradu vždy v perfektní kondici?
Zabírá Vám starost o ni čas, který lze trávit příjemněji?
Nabízím kompletní celoroční péči
o zahradu, i v době Vaší nepřítomnosti

Čištění koberců
a čalouněného
nábytku

Váš osobní zahradník
Michal Hnik – tel. 603 183 219

info@zahradabezprace.cz www.zahradabezprace.cz

Nastává čas jarního úklidu – POMŮŽEME VÁM

Vaše koberce, sedací soupravy
a křesla i další čalouněný
nábytek vyčistíme za Vás…
ŘÁDKOVÁ INZERCE

AUTODÍLNA – mechanické a karosářské opravy, zajištění oprav laku,
nástřik spodku, antikorozní ošetření
dutin, zapůjčení náhradního vozidla
zdarma, zajištění ekologické likvidace autovraku vč. vyřazení z evidence. T.: 602 123 253 – Milan Gaisl.
Roztoky.
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Používáme profesionální stroje a čistící prostředky,
k práci přistupujeme pečlivě a rostoucí počet
zákazníků, kteří opakovaně žádají naše služby,
je pro nás zárukou vaší spokojenosti.
Přesvědčte se i vy o možnosti příjemného řešení,
jak osvěžit vzhled vašeho domova…
Volejte 777

967 276

a

776 697 276

nebo si napište o více informací na e-mail: buchel@seznam.cz

...a s naší pomocí přivítejte jaro

informace č. 2/2009
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Brandejsovo nám. 1219, Praha 6 - Suchdol • Po - Pá 8.00 - 18.00
www.powerprint.cz • Tel.: 220 920 621 • obchod@powerprint.cz

www.praha-suchdol.cz
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M. Buldra autodílna
Opravy všech typů aut Evropa, Japon., US.
Motory, skříně, spojky, brzdy, elektrika aj.
Odblokování intervalů Audi, VW, Škoda.
Připravím a provedu STK a emise.
Zajistím klempířské opr. a opravy laku.
Provedu výměny olejů a nemrzn. kapalin.
Pracovní doba dle dohody, i v SO a NE.

Havraní 45, P-6 Suchdol
tel.: 220 921 484, 605 260 524

LÉKÁRNA ARNIKA
• výdej léků na lékařský předpis
• volně prodejné léky a produkty
• odborné poradenství
• široký sor�ment kvalitní kosme�ky
• produkty alterna�vní medicíny
• homeopa�ka
Suchdolské náměs� 445
Pevná linka: 790 208 668

otevřeno: 8–17 hod.
mobil: 773 133 113

Možnost i dotazů a rezervace léčiv: semerakl@seznam.cz

POSUDKY, ODHADY,
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ
SMLOUVY O PŘEVODU, VKLAD DO KN,
KRÁTKÉ TERMÍNY, PŘÍZNIVÉ CENY

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

Ing. Tomáš Moláček
SOUDNÍ ZNALEC
Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 685/87
Tel.: 220 920 525, 777 196 035

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

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�ejmostíKONTAKT: 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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HRAČKY, KOČÁRKY,
KOMPLETNÍ BABY PROGRAM
A
LEVNÉ DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ODĚVY Z ANGLIE
ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK 10.00–17.00

WWW.OBCHUDEKUNIKY.CZ
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ŽALUZIE PŘÍMO
OD VÝROBCE!!!
ISO ŽALUZIE NA P L AS T OVÁ A E U RO O K N A ,
SHRNOVACÍ D V E Ř E , S Í ŤK Y P RO TI H M YZ U
výroba
prodej
a montáž

opravy
záruka 36 měsíců
a pozáruční servis

a

a

a

a

777 208 491,
info@har.cz

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

Po předložení tohoto kuponu

SLEVA 55 %
z montáže žaluzií.

Dokonalá péče skrytá v přírodě
Beauty studio Blanka Chvílová
IČO:69323747, Tel: 728 999 558

Komplexní program péče o přírodní nehty
ošetření rukou
profesionální pedikúra
Modeláž nehtů Profesional Nail Systems
/možno vyzkoušet modeláž jednoho nehtu zdarma
Akryl, U. V. Gel/
Nadstandardní kosmetické ošetření Bio kosmetikou,
líčení, depilace celého těla, masáže celého těla
Objednávky na telefon 224 383 367
Kde? V areálu ČZU v budově ředitelství kolejí. Naproti koleji JIH.

p e v n é

p ř i p o j e n í

k

v o z o v c e

Dana Šimková

• pánské a dámské

ŠIROKÝ SORTIMENT
PNEUMATIK

zakázkové krejčovství
z kůží a látek

• opravy oděvů

NEJLEPŠÍ CENY NA TRHU

a galanterie

• barvení kůže

� Lité a plechové disky
� Doprava zdarma
� Přezutí možné

• čistírna
Suchdolské nám. 734
Praha 6 - Suchdol
ve dvoře za poštou, 1. patro
tel.: 220 920 571
mobil: 602 294 200

Suchdolská 169/13
Praha 6 – Suchdol
tel./fax: +420 220 921 305
mobil: +420 603 573 395
e-mail: info@pneupalas.cz

Otevírací doba:
po–st 9–17 hod. čtvrtek 9–18 hod. pátek 9–14 hod.
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.
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montáž bezpečnostních systémů
 DOMY  BYTY  KANCELÁŘE  SKLADY
požární hlásiče – kamerové systémy

KUPON NA SLEVU 700 Kč
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