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přednáška dr. M. Secké –
Ženy 19. století – Horizont

pondělí 9. 6. – 18.00
veřejné plánovací setkání
o další podobě Suchdolského
náměstí – Úřad MČ

čtvrtek 12. 6.
sběr nebezpečného odpadu

pondělí 16. 6. – 20.00
koncert Jaroslava Hutky
– Úřad MČ

středa 18. 6. – 15.00
přednáška M. Mykisky –
Byl jsem rok v Antarktidě –
Horizont

středa 25. 6.
velkoobjemové kontejnery

motto
„I pochod na tisíc mil
začíná prvním krokem.“
čínské přísloví
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Zastávka BUS 107
směr Praha
Kamýcká
Vloni na podzim významně vzrostl v důsledku výstavby městského okruhu (tunely
pod Stromovkou) počet projíždějících těžkých
nákladních souprav po ulici Kamýcká, které
vyvážely zeminu na skládku do Libčic.
Provoz těchto souprav má velký vliv na
okolní zástavbu a její obyvatele. Především
je problematický stav, kdy automobily při
cestě zpět ze skládek s prázdnými soupravami nedodržují předepsané omezení rychlosti, ohrožují tak své okolí a prázdné korby na
nerovnostech i zpomalovacích prazích na
Brandejsově náměstí způsobují silný hluk.
K rychlému průjezdu dochází zejména ve
volných dnech, večer či nad ránem, kdy je
provoz osobních automobilů na komunikaci
nižší. Tato doba je ale určena pro odpočinek
a regeneraci, kterou hluk výrazně narušuje
či dokonce zcela znemožňuje.
Rada městské části se tímto problémem
opakovaně zabývala a nakonec se rozhodla z důvodů zachování bezpečnosti chodců
zpomalovací prahy neodstraňovat. Na podzim loňského a na počátku letošního roku vypadalo též slibně, že by se mohla ještě letos
vybudovat na Brandejsově náměstí kruhová
křižovatka. Odbor dopravy byl koncem října požádán o řešení situace. Přes opakované urgence ředitel odboru Ing. Heroudek na
dopisy ani neodpověděl.
Zatížení Kamýcké těžkými vozidly se snížilo uzavřením průjezdu pro vozidla s hmot-

ností nad 19 t Černým Volem na skládku do
Libčic. Bohužel došlo k opětovnému zhoršení
změnou lokality ukládání zeminy, v současnosti se využívá navážení terénu v bývalém
sadu mezi Horoměřicemi a Statenicemi.
V první polovině května také díky aktivnímu přístupu obyvatel podél Kamýcké bylo svoláno další místní šetření s pracovníky
magistrátního odboru dopravy a Policie ČR
a byla navržena opatření, která by měla při
demontáži prahů zachovat bezpečnost na
přechodech:
zřízení provizorní světelné signalizace
a dělícího ostrůvku na přechodu ve směru do Prahy
přemístění zastávky BUS 107 směr Praha
na Kamýckou (do prostoru původní zastávky)
umístění radarem ovládaného semaforu na příjezdu do Prahy před Brandejsovo náměstí
demontáž příčných prahů z obou přechodů
omezení rychlosti na 30 km/hod. v úseku
od Výhledského k Brandejsovu náměstí
omezení rychlosti na 30 km/hod. v úseku
od ul. Osvobození k Brandejsovu náměstí
intenzivní kontroly Policie ČR a Městské
policie (měření rychlosti, vážení vozidel) –
společný harmonogram
Opatření budou realizována postupně,
tak jak se technicky zabezpečí. Magistrát
přislíbil celkovou realizaci do dvou měsíců.
Dokončení na str. 3
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z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha – Suchdol na
svém 10. zasedání dne 15. května 2008
schválilo:
použití ﬁnančních prostředků ve výši
160 000 Kč na doﬁnancování rekonstrukce MŠ Gagarinova
použití ﬁnančních prostředků z VHČ ve
výši 690 000 Kč na doﬁnancování stavby
kanalizace v ul. Vysokoškolská

použití ﬁnančních prostředků z VHČ
ve výši 1 250 000 Kč na doﬁnancování
oprav komunikací včetně asfaltového
povrchu po stavbě kanalizace v ul.
Vysokoškolská
přijetí
Sponzorského
ﬁnančního
daru Správy Letiště Praha, s. p. ve
výši 892 700 Kč na podporu projektů
zaměřených na ochranu životního

prostředí pro rok 2008 – program
„Žijeme zde společně“
„Rámcovou smlouvu o zásadách
poskytování darů státním podnikem
Správa Letiště Praha městským částem
hl. m. Prahy dotčených provozem letiště
Praha – Ruzyně“

darem Správy Letiště Praha, s. p. Celkový
sponzorský dar Letiště Praha pro 5 městských částí hl. m. Prahy činí 9 396 714 Kč,
z toho pro MČ Praha – Suchdol je navrhována částka 892 700 Kč. Rada připravila
k 16. 5. 2008 návrhy akcí, které budou
z daru ﬁnancovány
vzala na vědomí informaci starosty
o zvýšeném provozu na Kamýcké ulici z důvodu zvýšené přepravy zeminy na skládky.
Rada uložila starostovi projednat s Odborem dopravy MHMP omezení tonáže projíždějících vozidel na ul. Kamýcká na 19 t
a s policií kontroly dodržování dopravních
předpisů na ul. Kamýcká
schválila program podpory vzdělávání
v organizacích zřízených MČ Praha – Suchdol pro rok 2008 s uzávěrkou pro prodání projektů do 30. 5. 2008
projednala zápis z Komise územního
rozvoje a infrastruktury, jednání se zúčastnil předseda komise Ing. Skála. Jedním
z projednávaných bodů byly požadavky
MČ na nový územní plán sídelního útvaru
HLMP. Rada se usnesla na následujících
závěrech:
I. Základním požadavkem je zajistit pro
území městské části Praha – Suchdol
přiměřený rozvoj, který v žádném případě nezhorší kvalitu bydlení a nezasáhne
do krajinné konﬁgurace okolí. Současná
rezidenční zástavba má charakter zahradního města s jednoznačnou převahou bydlení v solitérních rodinných
domech. Bytové domy jsou převážně
soustředěny při hlavních komunikacích.
Samostatným souborem je areál České zemědělské university. Údolí Vltavy,
Roztocký háj a zejména Kozí hřbety
jako významné krajinné prvky zasluhují
mimořádnou pozornost a ochranu.
II. Pro ochranu významného krajinného
prvku Kozích hřbetů a jeho uplatnění
v dálkových pohledech je celá plocha
mezi silnicí II/241 na Velké Přílepy a kaplí Sv. Václava určena pro sport a rekreaci. Území je zatíženo ochrannými pásmy
vysokého napětí a vysoko-tlaku plynu.
Předpokladem je využití pro hřiště s do-

plňkovými nízkými stavbami s převahou
volných ploch a nízké zeleně.
III. Západní část Suchdola ohraničuje izolační zeleň, která ve velkém rozsahu
odděluje stávající bytovou výstavbu od
ploch orné půdy. Tento navrhovaný lesopark v širších souvislostech uzavírá
prstenec zeleně od Šárky přes Lysolaje,
Kozí hřbety, Tiché údolí a Roztocký háj
až k Vltavě.
rozhodla o provedení dotazníkových
šetření ﬁrmy Kalibro do konce školního
roku 2007/2008 ve školách zřizovaných
městkou částí v celkové ceně do 30 000 Kč
včetně DPH. Šetření budou ﬁnancována
z rozpočtu městské části. Jedná se o následující typy šetření: základní škola – „Škola
a já“ pro žáky 1. až 5. ročníku, 6. až 9. ročníku, pro rodiče, pro učitele; v mateřské
škole – „MŠ – dotazník pro rodiče“
vzala na vědomí sdělení pana J. Poledníka k situaci na bývalém pozemku stavebnin v ul. K Horoměřicům – neuklizený
stavební materiál po výstavbě domů – ﬁrma S-Development a uložila vedoucímu
OSDŽP zjistit možnosti nápravy včetně
možnosti udělit viníkovi sankce
na základě vyhodnocení dopravní situace na ul. Kamýcká vyjádřila souhlas s posunutím zastávky autobusu č. 107 (směr
Praha) na starou zastávku na ul. Kamýcká
z důvodu zvýšení dopravní bezpečnosti
studentů ČZU a obyvatel Výhled a posunutí zastávky autobusu č. 147 ve směru
Výhledy na stávající zastávku autobusu
č. 107 ve směru Praha. Rada uložila starostovi tento požadavek projednat s Dopravním podnikem a ROPIDem
na základě projednání stížnosti občanů
Starého Suchdola uložila objednat u Pražské hygienické stanice měření hluku na
Starém Suchdole. Rada dále uložila úřadu
připravit kroky, které je možné konat ve věci rušení nočního klidu
vzala na vědomí koncept připomínek
MČ Praha – Suchdol k Z 1000/00 ÚP SÚ
HMP. Rada uložila starostovi podat připomínky ke změně Z 1000 v rámci veřejného
projednání MHMP

z jednání rady
Rada MČ Praha – Suchdol na svých zasedáních od 7. dubna do 19. května
2008 projednala kromě jiného následující body:
vyjádřila souhlas se zřízením „Zóny 30
– Budovec, Nový Suchdol, Starý Suchdol“
a uložila vedoucímu OSDŽP, aby požádal
o stanovení dopravního značení potřebného pro zřízení uvedené zóny
vzala na vědomí dopis o. s. Občané
proti hluku a emisím k hlukové zátěži v oblasti Suchdola a uložila starostovi požádat
o stanovisko k skutečnostem, uvedeným
v dopise příslušné instituce
projednala situaci na dětském hřišti ve
Stehlíkově ulici. Rada vzhledem k tomu, že
se na hřišti schází mládež a obtěžuje okolí
hlukem a nepořádkem, souhlasí s odstraněním laviček z této lokality
vybrala ﬁrmu AQUASYS spol. s r. o. pro
zhotovení opravy komunikace Vysokoškolská po výstavbě kanalizace (asfaltový
povrch), cena díla ve variantě 2 (výměna obrubníků z 50 %) bude včetně DPH
856 307,40 Kč
vzala na vědomí informaci představitelky ﬁrmy RAEN PLUS o možnostech pomoci
se získáváním prostředků z EU a o formách spolupráce s městskými částmi
na základě doporučení konkursní komise jmenovala od 1. července 2008 ředitelkou Mateřské školy K Roztokům Mgr. Jaroslavu Barkovou-Hešíkovou
jmenovala paní Zuzanu Kučerovou od
1. 5. 2008 do funkce kronikářky městské
části Praha – Suchdol a pověřila ji zpracováním kroniky i za období od 1. 1. 2008 do
30. 4. 2008
projednala a vyjádřila souhlas se zřízením CZECH POINTu na Úřadě MČ Praha
– Suchdol. Rada rovněž pověřila starostu
podpisem žádosti o zařazení MČ Praha –
Suchdol do vyhlášky 388/2007 Sb., kterou
se stanoví seznam dalších obecních úřadů,
které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
vzala na vědomí informace o přípravě
vzájemné dohody starostů městských částí hl. m. Prahy v souvislosti se sponzorským
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Jaké byste chtěli
mít Suchdolské náměstí?
Již v předcházejících vydáních Informací a na webových stránkách
městské části jste se mohli dočíst,
že jsme získali ﬁnanční grant od
Nadace Penta ve výši 100 000 Kč
na vytvoření projektu, který změní
Suchdolské náměstí do podoby, po
které obyvatelé Suchdola touží.
Tento projekt bude spoluvytvářen
veřejností, abychom si my všichni společně řekli, co vlastně chceme na centrálním náměstí mít. Na webových stránkách
městské části byla spuštěna anketa, která se ptá na centrum Suchdola, je distri-

buován dotazník, který se zabývá Suchdolským náměstím. Hlavní příležitostí k vyjádření vašich názorů k tomuto projektu
bude veřejné plánovací setkání, na kterém si řekneme své představy, jak by Suchdolské náměstí mělo vypadat. Veřejné plánovací setkání se uskuteční v pondělí
9. 6. od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha –
Suchdol ve druhém patře. Všichni
jste na něj srdečně zváni. Veřejného
plánovacího setkání se zúčastní Ing. arch.
Petr Klápště se svým projektovým týmem,
a zároveň se setkáte se zástupci Nadace

Dopravní opatření...
dokončení ze str. 1
Zóna 30
Jak jste si jistě mnozí všimli, již několik měsíců je vyhlášena dopravní „Zóna 30“ v oblasti nalevo od Kamýcké, tj. od ulice Sídlištní
až po ulici K osmidomkům, tedy areál ČZU
a celé Výhledy. Rada městské části rozhodla
o vymezení „Zóny 30“ i napravo od ulice Kamýcké, tzn. kompletně celý Budovec, Sedlec,
Nový a Starý Suchdol. Třicítka tak bude jak
na celé Suchdolské, tak i na Internacionální.
Vzhledem k tomu, že tato oblast není tranzitní, bude dodržování tohoto opatření záležet především na nás. Když pojedete celou
Suchdolskou předepsanou třícítkou, tak přijedete domů jen o jednu minutu později.
Provoz před školou
V průběhu dubna se na vedení městské části obrátila řada rodičů základní školy s žádostí o pomoc při zklidnění dopravy
před školou. Jedná se především o zpřehlednění přechodu před školou a zabezpečení dodržování dopravních předpisů.
Mnozí naši spoluobčané parkují často přímo na přechodu či v jeho těsné blízkosti, když si jdou do traﬁky koupit cigarety
nebo noviny. A hlavně v poledních či odpoledních hodinách přijíždějí řidiči ze Starého Suchdola poměrně rychle do prostoru
před školu.
Připravili jsme tato opatření, která budeme postupně realizovat:
zvýraznění značek „Přechod pro chodce“
vyhlášení zóny 30 v celé oblasti Starého
a Nového Suchodola, čili také na Suchdolské před školou
umístění zvýrazněné značky „Pozor děti“ na příjezdu ze Starého Suchdola
instalace betonových city-bloků podél
přechodu ze strany školy, které zabrání zajíždění a parkování aut těsně u přechodu a tím i jeho zkrácení asi o 1,5 m

vybudování širokého stavebního prahu
v napojení ulice Pod Rybníčkem do Suchdolské
častější kontroly dodržování dopravních
předpisů našim jedniným strážníkem
městské policie
Dále jsme požádali Městskou polici, aby
přechod před školou, přechody na Brandejsově náměstí a na křižovatce Kamýcká/Suchdolská byly zahrnuty do tzv. prioritních přechodů, ovšem městská policie
naši žádost zamítla.
Věříme, že navržená opatření přispějí ke
zvýšení dopravní bezpečnosti před školou.
Především ale je třeba, abychom sami v této lokalitě jezdili velmi opatrně.
Okruh
Co se týče dálnice, je územní řízení na
magistrátě přerušeno, protože se ukázalo,
i přes veškerá politická prohlášení vedení
hlavního města, že jižní trasa není po deseti letech příprav v souladu s územní plánem. Magistrát má nyní snahu neřádným
způsobem tento nedostatek obejít. V obou
případech, jak ve věci vydání územního
rozhodnutí, tak v projednání změny územního plánu nás čekají soudní spory.
Vzhledem k tomu, že jižní trasa není
v souladu s českými a evropskými předpisy
a normami, je nyní těžko představitelné, že
by tato trasa dálničního okruhu kolem Prahy
přes Suchdol mohla být právoplatně schválena. Bohužel zatím politické vedení hlavního města místo usilovné přípravy reálného
řešení, které spočívá ve výstavbě dvou mostů, jednoho uvnitř Prahy pro pražskou dopravu a druhého mimo území
Prahy pro transevropskou
dopravu, hloupě lpí na sto
let starém řešení.
Petr Hejl,
starosta

www.praha-suchdol.cz
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Partnerství, která MČ napomáhá s organizováním veřejného plánovaní, a zástupci Nadace Penta, od které městská část
může získat grant ve výši až 1 500 000 Kč
na realizaci změn prostranství Suchdolského náměstí.
Věřím, že se na veřejném plánovacím
setkání setkáme v co nejvyšším počtu
a řekneme si, co v samotném srdci Suchdola chceme mít.
Jaroslav Lehoučka,
realizátor projektu,
radní MČ

Za klidnou
suchdolskou
neděli
Zná to asi každý. Je krásné nedělní odpoledne, sluníčko svítí, pod stromy je příjemný chládek a jemný vánek přímo zve
k posezení na zahradě. Idylka, o kterou
se chcete podělit se známými, kteří bydlí v paneláku. Pozvete je na návštěvu a už
se těšíte, jak si zavzpomínáte na společnou dovolenou. Vytahujete fotoalbum,
rozplýváte se nad zátokou s písčitou pláží... A náhle se do vašeho vzpomínání s urputností vecpe agresivní zvuk cirkulárky...
Soused zprava se asi začal připravovat na
zimu... Přesunete se tedy do domu a zpoza uzavřených oken pak smutně koukáte
na zahradu. Po dvou hodinách se soused
již zřejmě unavil, vy neleníte a přesouváte se s návštěvou opět ven – „nalokat se
kyslíku“. Chvíle v dusném domě jsou zapomenuty, zábava se opět rozbíhá... Ale okamžiky klidu dávají sousedovi zleva možnost předvést, že ani on v neděli nezahálí
a startuje benzinovou sekačku... Ani projíždějící auta a skupiny turistů na Václavském náměstí se co do obtěžování hlukem
nemohou rovnat s pracovitostí vašich sousedů na poklidném Suchdole.
Neexistuje žádná vyhláška, která by
zakazovala o víkendu „přiměřeně“ hlučet. Pokusme se veškeré hlučné činnosti zařídit přes týden či v sobotu. Rada
městské části se rozhodla vyzvat spoluobčany k následujícímu: Udělejme z nedělí
a státních svátků dny
opravdového klidu!
Věra Štěpánková,
zástupkyně starosty
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Jaký je právní vztah
Suchdola a Prahy 6?
Často se setkáváme při naší práci s tím, že se občané obtížně orientují
ve struktuře hlavního města Prahy, zejména v postavení městské části
Praha – Suchdol a městské části Praha 6. Jak to tedy je? Proč mnoho
občanské agendy nemůže řešit naše radnice?
Městské části Prahy (je jich 57 a mezi nimi
Suchdol) vystupují v právních vztazích svým
jménem, nesou odpovědnost z těchto vztahů a dále mají vlastní rozpočet, se kterým
hospodaří, tj. vykonávají tzv. samostatnou
působnost. Z hlediska této samostatné působnosti jsou si rovny. Zákon o hl. m. Praze
však dále deﬁnuje tzv. správní obvod. Městské části jsou správním obvodem, je-li jim zákonem nebo statutem svěřen výkon přene-

sené působnosti, kterou se prakticky rozumí
výkon státní správy. A ten Suchdol nemá.
To tedy v praxi znamená, že městská část
Praha – Suchdol a městská část Praha 6 si
jsou z hlediska samostatné působnosti rovny, tj. mají vlastní rozpočet, se kterým hospodaří, vystupují v právních vztazích vlastním
jménem a z těchto vztahů nesou odpovědnost. V této oblasti obě podléhají hlavnímu
městu Praze, nikoli však sobě navzájem.

Z hlediska přenesené působnosti si však
rovny nejsou. Městská část Praha 6 prostřednictvím Úřadu městské části Praha 6
zabezpečuje činnosti správního obvodu pro
městské části Praha 6, Praha – Suchdol,
Praha – Lysolaje, Praha – Nebušice a Praha – Přední Kopanina. Tyto činnosti přesně speciﬁkuje vyhláška hl. m. Prahy – Statut
hlavního města Prahy. Městská část Praha
– Suchdol správním obvodem není. Proto se
občané s většinou problémů v oblasti přenesené působnosti (státní správa) musí obracet právě na Prahu 6.
Ing. Jana Krulíková,
tajemnice ÚMČ Praha – Suchdol

Popelnice a kontejnery v ulicích
města mají odzvoněno!
V souladu s Programovým prohlášením
Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 – 2010, se hledají nové způsoby jak zvyšovat čistotu na pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích na
území hlavního města. Jednou z priorit je
umístění sběrných nádob mimo pozemní
komunikace a veřejná prostranství tak, aby
nepovolané osoby nemohly manipulovat
s obsahem sběrných nádob, nedocházelo
k odkládání odpadů v okolí sběrné nádoby
a k poškozování sběrných nádob. Dalším
významným důvodem pro umístění sběrných nádob do objektu vlastníka jsou nepříznivé povětrnostní klimatické podmínky,
jako byla např. vichřice EMMA, při které některé sběrné nádoby neumístěné v objektech poškodily zaparkovaná auta.
Pro zacházení s odpadem platí na území Prahy následující legislativa a starají se
o ně následující společnosti.
Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba – bytová družstva, společenství
vlastníků) má povinnost umístit sběrnou

nádobu v souladu s ustanovením § 6 písm.
b) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), do domovního
vybavení v souladu se zvláštními předpisy
(Čl. 50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb.
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Na území hl. m. Prahy zajišťují svoz komunálního odpadu svozové společnosti zapojené do systému města – Pražské služby, a. s.,
IPODEC – Čisté město, a. s., AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., KOMWAG, podnik čistoty a údržba města, a. s.
Svoz směsného komunálního odpadu
od živnostníků a podnikatelů zajišťují mimo jiné společnosti .A.S.A., spol. s r. o., MIKAPA plus, s. r. o., REMONDIS, spol. s r. o.,

P ř i s t a v e n í v e l ko o b j e m ov ý c h ko n t e j n e r ů
pro rok 2008 v MČ Praha – Suchdol
svozové místo
K Roztokům x K Drsnici
Výhledské náměstí
V Údolí
Suchdolská – Sběrné suroviny
INTERNACIONÁLNÍ

25. 6.
X
X
X
X
0

28. 8.
X
X
X
X
0

24. 9.
0
0
0
0
X

22. 10.
X
X
X
X
0

Dne 24. 9. 2008 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na sedm druhů tříděného odpadu
v ulici Internacionální mezi křižovatkou s ul. Májová a Gagarinova od 9.30 – 16.30 s dozorem.
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ASP služby, spol. s r. o., VAN GANSEWINKEL, a. s., České sběrné suroviny, a. s.,
RUMPOLD, s. r. o.
Žádná svozová společnost nemá tzv.
výjimku s umístěním sběrných nádob na
směsný komunální odpad mimo domovní
vybavení.
V současné době proto některé svozové
společnosti vyzvaly živnostníky a podnikatele, jejichž sběrné nádoby jsou umístěny
na pozemní komunikaci nebo na veřejném
prostranství na území Prahy bez písemného povolení silničního správního úřadu
ÚMČ Praha 1 – 22 (dále jen „úřad“), aby
sběrné nádoby umístili, stejně jako vlastník objektu, do domovního vybavení nebo
kontejnerových stání. Pokud nemají povolení úřadu, porušují ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“). Porušením zákona je spáchán
přestupek (fyzická osoba) nebo správní
delikt (právnická osoba), protože užívají
v rozporu s ustanovením § 25 odst. 1 silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než
pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání (§ 25 odst. 2 zákona). Za tato porušení může být úřadem uložena pokuta.
Žádáme Vás, vážení živnostníci, podnikatelé a vlastníci objektů, o okamžité
zjednání nápravy tím, že sběrná nádoba
(tj. kontejner, popelnice) bude odstraněna z chodníků a ulic na území hl. m. Prahy
v souladu s platnou legislativou.
Odbor ochrany prostředí
Magistrát hlavního města Prahy
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9. DÍL – Co čeká v roce 2008 plátce
odvodů na sociální pojištění
V minulém čísle Informací jste byli seznámeni se změnami v platbách
zdravotního pojištění, platnými od 1. ledna 2008. Aby tato problematika
odvodů, zejména pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), byla
kompletní, zmíníme se v tomto díle o změnách v odvodech sociálního
pojištění, které rovněž přinesl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci
veřejných rozpočtů.
Součástí změn je i změna v oblasti maximálního vyměřovacího základu pro výpočet odvodů na sociální pojištění (zahrnující důchodové a nemocenské pojištění
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), kterým se nahrazuje do konce loňského roku platný maximální vyměřovací
základ 486.000 Kč ročně 48 násobkem
průměrné mzdy v ČR – osoby s nejvyššími příjmy budou proto více zatíženy. Má-li
někdo podnikání jako hlavní činnost, bude
mít v roce 2008 strop pro sociální pojištění až u zisku 2 069 760 Kč za rok (za rok
2007 byl strop u zisku 972 000 Kč).
Pro zaměstnance přitom platí, že maximální vyměřovací základ je tvořen součtem všech jeho vyměřovacích základů
v příslušném kalendářním roce. V souvislosti s tím plyne pro každého zaměstna-

vatele povinnost zaměstnanci písemně
potvrdit na základě jeho žádosti součet
všech vyměřovacích základů. Zda zaměstnanec i v důsledku více zaměstnání nebo
souběhu podnikání a zaměstnání dosáhl
nebo přesáhl stanovený maximální vyměřovací základ si však musí ohlídat sám.
Maximální vyměřovací základ platí shodně pro fyzické osoby - podnikatele a další osoby samostatně výdělečně činné.
Pro rok 2008 ze zákona osoba samostatně výdělečně činná nemá povinnost
platit zálohy na pojistné, pokud je souOmlouváme se za tiskovou chybu, jež
vznikla při úpravě textu v minulém vydání.
Maximální vyměřovací základ pro odvod
pojistného činí ročně částku1 034 880 Kč.

časně účastna důchodového pojištění jako zaměstnanec a v rámci zaměstnání
je za ní hrazeno pojištění z maximálního
vyměřovacího základu. OSVČ je povinna
místně příslušné správě sociálního zabezpečení předložit doklad o dosažení maximálního vyměřovacího základu v příslušném měsíci v rámci zaměstnání nejdéle
do konce měsíce, který předchází měsíci,
kdy byl nebo měl být podán přehled OSVČ
o příjmech a výdajích za zdaňovací období. Zde je další změnou to, že v přehledu
o příjmech a výdajích se za rok 2008 již
do výdajů nebudou započítávat výdaje na
sociální pojištění ani na zdravotní pojištění. Přehled bude povinnost podávat do
konce dubna (podnikatel s daňovým poradcem do konce července), doposud to
bylo do 8 dní po podání daňového přiznání. Jestliže je podnikatelská činnost brána
jako vedlejší a zisk v předešlém roce je nižší než určitá
hranice (za rok 2008 je tato hranice 51 744 Kč), zálohy se platit nemusí.
JUDr. Zlata Kohoutová

PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA
NA LETNÍ KINO
Městská část jedná s Dopravním
podnikem hl. m. Prahy o akci KINOBUS. Jde o venkovní promítání českých ﬁlmů na hřišti za sokolovnou
předběžně 4. – 6. září 2008. Akce
je pro veřejnost zdarma. Pro detaily sledujte vývěsky a internetové
stránky www.praha-suchdol.cz

Ka
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Městská část Praha – Suchdol nabízí k pronájmu

garáž o výměře 17 m2
umístěnou na pozemku parc. č. 1605, k. ú. Suchdol,
u bytového domu Kamýcká 684.
Úplný text vyhlášeného záměru naleznete na úřední desce a www.praha-suchdol.cz
Informace poskytne ing. Anna Dostálová, telefon: 220 921 218, linka 538

www.praha-suchdol.cz
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RADNICE PRAHY 6
V REKONSTRUKCI
Budova Úřadu městské části Praha 6
v ulici Československé armády prochází rekonstrukcí, která má být ukončena
koncem roku 2009. Do té doby jsou
jednotlivé odbory přestěhovány do různých objektů rozmístěných po Praze 6.
Nejvíce odborů naleznete na pracovišti úřadu v poliklinice Pod Marjánkou
v Břevnově, další pak na Deltě, Vlastina 887 v Liboci.
Více informací získáte v informačních kancelářích Prahy 6, na bezplatné
infolince 800 800 001 nebo na stránkách www.praha6.cz.
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Nejmladší občánci
na suchdolské radnici

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. Bohužel nemáme k dispozici databázi nově narozených
dětí – prosíme tedy rodiče, kteří mají zájem se vítání zúčastnit, aby se nejpozději
do31. srpna obrátili na paní Zuzanu Kučerovou z úřadu MČ.
Prosíme o předání následujících údajů –
jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa trvalého bydliště, zákonný
zástupce, e-mailové a telefonní spojení – při osobní návštěvě úřadu (kancelář 106
v 1. patře) nebo o jejich zaslání na email:
z.kucerova@praha-suchdol.cz
Odevzdáním údajů vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním podkladů městskou částí Praha – Suchdol.

Foto – Petra Martincová

Na Suchdole každým rokem přibývá několik desítek nově narozených dětí. Celkem třiadvacet z těch, kteří se narodili v roce 2007,
přivedli jejich rodiče v sobotu 12. dubna do
budovy Úřadu městské části.
V Alšově kabinětě, který byl v té době vyzdoben krásnými fotograﬁemi rodiny Rývových, se dětem a jejich blízkým v pěkném
programu předvedli jen o pár let starší děti
ze suchdolských mateřských škol. Po krátkém
starostově proslovu se rodiče zapsali do pamětní knihy, převzali drobnosti na připomínku slavnostního dne a pak již následovalo velké fotografování.
Věra Štěpánková
zástupkyně starosty

Foto – Petra Martincová

Ohlédnutí za školním rokem
v naší družině
Zájem rodičů o školní družinu při
ZŠ M. Alše bohužel převyšuje kapacitní možnosti. Dochází k nám 100 žáků
z 1. – 5. tříd.
Činnost naší družiny se odvíjela podle osnov Školního vzdělávacího programu
ŠD nazvaného „Hrou za poznáním“, jehož
součástí byl projekt „Dětství bez úrazů“ zaměřený na seznamování žáků a výuku bezpečného chování v různých situacích. Nedílnou součástí zmíněného projektu byly
připravené besedy s pestrým obsahem –
s lékaři na téma Zdraví nebo první pomoc,
se zástupcem Policie ČR na téma Bezpečné chování (při styku s cizí osobou, při setkání s neznámým psem, v dopravě, atd).
Členové SDH Praha – Suchdol nám pod
vedením pana Milana Kučery připravili exkurzi do hasičské zbrojnice, jindy předved-
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li vybavení a techniku, pomohli nám při nocování v ŠD nebo při pečení buřtů a pálení
čarodějnic. S paní Drvotovou si žáci popovídali o vztahu člověka a psa. Vedle besed
jsme pro děti uspořádali i mnoho akcí, například jízdu zručnosti na kole, cyklistické výlety po okolí, účast na ﬂorbalových
sportovních kláních, nocování v družině,
ale i postup při hašení ohně po táboráku.
V červnu nás ještě čeká střelba ze vzduchovky na terč, kterou pro nás připraví
pan Laštovka s kolegy z Českomoravské
myslivecké jednoty. Předvánoční čas jsme
dětem v naší družině zpestřili divadelním
představením s mikulášskou nadílkou,
v březnu zase kouzelnickým představením,
při kterém si každý mohl prakticky vyzkoušet, zda z něj náhodou jednou nebude David Copperﬁeld.

Žáci se na všechny akce velice těšili
a s rodiči se pilně připravovali. Proto bychom chtěli všem rodičům, kteří k nám
byli vstřícní, pomáhali nám, věnovali sponzorské dary a během celého roku s dětmi sbírali tvrdé pečivo, kaštany
a žaludy pro zvěř, velice poděkovat. Starší žáci se starali nejen o divokou zvěř, ale
také o mírumilovného křečka Bubu. Poděkování si zaslouží i lidé, bez kterých by
některé akce pro děti nebylo možno vůbec zajistit.
Bohužel nás ale tíží problém najít vychovatelku, která by s námi akce pro děti připravovala a měla chuť do náročné
výchovné práce. Věříme, že se nám do
začátku nového školního roku některá
přihlásí.
Blanka Ševčíková
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Než skočíme do vody...
Léto je doba prázdnin, dovolených a především koupání. A při něm
samozřejmě hrozí nebezpečí – každé léto dochází k tomu nejhoršímu,
ke ztrátě lidských životů utonutím. Jak tomu přecházet a jak se
zachovat, když se staneme svědky něčího zápasu s vodním živlem?
K utopení může dojít i po vdechnutí
malého množství vody, reakcí na to je kašel – snaha organismu zbavit se vody –
tím pak dochází k polykání a vdechování
dalšího množství vody. Přitom tonoucí
zoufale bojuje o život a právě tato fáze tonutí je nebezpečná pro
zachránce. Po vdechnutí vody dochází k dušení a ztrátě vědomí. Pokud postiženému nikdo nepomůže, dochází k zástavě dechu a srdeční činnosti,
a tím je přerušena dodávka kyslíku do
mozku. Bez kyslíku dochází k poškození
mozku už po čtyřech minutách. Proto je
třeba začít co nejdříve s oživováním utonulého.
Pokud k utopení dojde daleko ve vodě,
začíná dramatický souboj s časem. Voláme zdravotnickou záchranou službu – telefonní číslo 155. Rychle rozhodneme, jakým způsobem tonoucího dostaneme ke
břehu, aby nás tonoucí v boji o život neohrozil. Pro správné rozhodnutí nám pomohou následující informace.
Dobrý plavec plave rychlostí asi 60 až
80 m/min., má-li však vléci utopeného,
plave podstatně pomaleji. Tonoucí má
naději na včasnou pomoc, je-li vzdálen
od břehu max. 60 m. Loď – kanoe – je asi
třikrát rychlejší, pro záchranu však musí
být alespoň dvě lodě s dobře vycvičenými posádkami. Posádka jedné kanoe zachraňuje tonoucího, druhá zajišťuje její
stabilitu. Tonoucího dostaneme do lodi
nejsnáze přes příď (případně záď). Tento manévr se vyplatí nacvičit, i když ho
třeba nikdy nepoužijeme. Pramice je sice podstatně pomalejší než kanoe, ale je
stabilnější, pro záchranu tonoucího stačí jedna a s resuscitací můžeme začít již
na palubě lodi cestou ke břehu. Pokud
s transportem tonoucího na loď neuspějeme, pak ho na malou vzdálenost můžeme vléci za lodí.
Pokud k záchraně tonoucího nemáme loď k dispozici, plaveme k němu co
nejrychleji, ale šetříme síly. Vyčerpaní
snadno podlehneme v zápasu s tonoucím, kromě toho maximum sil budeme
potřebovat na zpáteční cestu. K tonoucímu by neměl nikdy plavat jen jeden zachránce. Jde-li o vzdálenost větší než 10
nebo 15 m, pak je nutno se ve vlečení tonoucího střídat. Měli bychom mít také sebou nějaký předmět, kterého se tonoucí
může chopit, ideální je plovací kruh, ale
i klacek, pádlo, v nouzi ručník, část oděvu

apod. Nesmíme připustit, aby nás sevřel
a stáhl pod hladinu. Dbáme, aby žádná
část těla našeho nebo tonoucího (kromě
hlavy) nevyčnívala z vody, protože ve vodě je nadlehčována a nad hladinou je
příliš těžká.
S oživováním utonulého začneme hned,
vyléváním vody z utonulého se nezdržujeme – pokud ho vylovíme včas, v důsledku
křeče dýchacích cest nemá v plicích mnoho vody. S vdechy začneme co nejdříve,
aby se uvolnily dýchací cesty, často uzavřené v důsledku křeče.Většinou dochází ke zvracení, protože žaludek bývá plný vzduchu a vody – je třeba sledovat,
aby nedošlo k udušení zvratky. I když dojde k úplnému oživení, dopravíme postiženého do nemocnice, protože v důsledku topení hrozí infekce plic a další komplikace.
Předcházení nebezpečným situacím
u vody jsme shrnuli v následujících bodech.
1. pravidlo: Za plavce můžeme považovat teprve toho, kdo uplave alespoň
200 m bez odpočinku, a kdo při náhodném pádu do vody, např. z lodi, nezpanikaří a bezpečně plave. Pokud se děti nebo neplavci ve vodě neobejdou bez kruhů
nebo vestiček, měli by se ve vodě pohybovat jen pod stálým dohledem a jen na
místech, kde dosáhnou nohama na dno.
Na kruhy a jiné plovací pomůcky nelze
stoprocentně spoléhat, lze z nich totiž
snadno vyklouznout.
2. pravidlo: Nepřeceňujme své síly!
A to se týká i dobrých plavců. Úsek, který snadno uplaveme, když jsme v dobré
kondici, může být obtížný v příliš studené
vodě, jsme-li unaveni nebo když hned na
počátku zvolíme příliš rychlé tempo. Neměli bychom vůbec plavat, jsme-li nemocní či pod vlivem alkoholu nebo po předchozí intenzivní námaze např. jízdě na
kole či běhu – ve studené vodě hrozí křeče. Nejsme-li si jisti svou kondicí, neměli
bychom se pouštět daleko od břehu.
3. pravidlo: Do neznámé vody vstupujeme opatrně, nikdy neskáčeme, pod
hladinou se mohou skrývat odříznuté větve nebo kmeny stromů, kameny a v blízkosti bývalých stavenišť – jezů – také pozůstatky po stavebních dělnících, např.
armovací ocel, bloky betonu atd. Při skocích do vody, a to i v čisté vodě bazénů,
je nutno dávat pozor, abychom neskočili
na záda někomu, kdo plave pod vodou –

www.praha-suchdol.cz
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je to častá situace u obrátek na koncích
závodního bazénu.
4. pravidlo: V kalné vodě se nepotápíme. Viditelnost ve vodě je navíc ztížena
i v relativně čiré vodě plaveckých bazénů.
Geometrie lidského oka je totiž přizpůsobena kontaktu se vzduchem a ne s vodou, plavecké brýle dosti omezují zorné
pole a málokdy se podaří je udržet úplně
průhledné. Navíc při větším počtu plavců je těsně pod hladinou velké množství
vzduchových bublinek, které rozptylují
světlo a zhoršují viditelnost. Zvlněná hladina nám nedovolí pozorovat, co se děje
jen pár metrů od nás pod hladinou (lom
světla), zejména ne při pohledu proti slunečnímu světlu.
5. pravidlo: Potápění do hloubek
větších než 2 m bychom měli provozovat až po odborném potápěčském výcviku a vždy s náležitým vybavením. I při potápění do menších hloubek bychom nikdy
neměli být sami a všichni členové skupiny
by měli mít o sobě neustálý přehled.
6. pravidlo: Při kanoistice by i dobrý plavec měl být vybaven plovací vestou
(s objemem alespoň 6 litrů) a každý by
měl být obut tak, aby si při vypadnutí z lodi neporanil nohy o kamenité dno. V proudící vodě zaujmeme takovou polohu, aby
nohy směřovaly po proudu vody a hlava
proti proudu. Tím je celé tělo a zejména
hlava nadlehčována, jinak hrozí utopení
a úraz hlavy o kamení na dně. Při projíždění obtížných míst vždy pozorně sledujeme, jak si počínají lodě před námi, kudy jedou a jak reagují. Před projížděním
propustí je lépe si situaci předem v klidu
prohlédnout. Nejsme-li si jisti, podíváme
se, jak obtížnou situaci zvládají jiní. Další možností je hodit do proudu dostatečně velký klacek a dívat se, jak s ním voda
„zacvičí“. Při projíždění míst, kde voda silně proudí, by plovací vesta, přilba a dobrá
obuv měly být samozřejmostí. V příliš silném proudu však ani to nemusí pomoci.
Tady zase platí: nepřeceňujme své síly!
7. pravidlo: Při převržení dbáme na
to, aby nás loď neudeřila do hlavy. Pokud
loď plave a neklesá ke dnu, přidržujeme
se jí a sledujeme, zda se někdo z posádky netopí. Pokud někdo chybí, ihned ho
hledáme – může být i pod lodí – a pomáháme zejména slabším členům posádky. Loď, zejména kanoi, se po převržení
snažíme držet dnem vzhůru, protože díky vzduchovému polštáři uvnitř lodi lépe
plave a hrozí menší riziko poškození. Pamatujte! Vodu nikdy nepřekonáme silou,
ale rozumem a šikovností. Přeji všem příjemnou letní pohodu u vody.
Vladimír Hynek
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Vadí vám stále se zvyšující hluk
letadel nad Suchdolem?
Pak řekněte jasné DOST!
Nad Suchdolem se vznáší hrozba nevídaného ohrožení: jednak se stále
zvyšuje počet letadel, která nám ohlušujícím způsobem přelétávají nad
hlavami, a zároveň se chystá dálniční dopravní okruh, který k nám stáhne mezinárodní kamiónovou dopravu. Dá se tahle neradostná budoucnost nějak odvrátit? Na to jsme se zeptali ing. Václava Vika, člena výboru občanského sdružení o. s. Občané proti hluku a emisím:

„Jistě, nic totiž ještě není rozhodnuto!
Projednávání stavby nové paralelní letištní dráhy bylo i díky 600 připomínkám místních organizací a občanů pozastaveno
a vráceno k přepracování a silniční okruh
přes Suchdol je stále ještě v úrovni územního řízení. Záleží jen na nás, zda a co si
vybojujeme, písemné připomínky občanů
k paralelní dráze a jejich výsledek jsou jasným důkazem, že to jde. I v jiných částech
republiky se občané hlasitě brání stavebním záměrům úředníků a stále častěji bývají úspěšní. Nás suchdoláků není málo, díky
stavebnímu boomu jsme se rozrostli o mladé rodiny, které jistě věřily, že se stěhují do
klidné části Prahy. Ale vše je nyní jinak, je
třeba se spojit a hlasitě protestovat. ”
Už teď prožíváme nepříjemné časy,
v poslední době se zvyšuje noční letecký provoz nad Suchdolem na téměř nesnesitelnou úroveň. Co se to
děje?
„Noční provoz stoupl během jednoho
roku o 20 procent a během noci nám proletí nad hlavou průměrně 23 letadel, v kritických dnech je to mnohem více a to už
začíná pochopitelně vadit i lidem, kteří
dřív nad přelety letadel mávli rukou a snažili se je nevnímat. Přesto občané Suchdola
a dalších obcí mlčí...
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Je to škoda, podívejte se na reakci obyvatel Prahy v oblasti Stodůlek a Bílé hory
během třítýdenní opravy dráhy směrem
na Suchdol, kdy jsme my měli klid. Byl tam
kolem toho velký rozruch, vzniklo tam občanské sdružení Ticho nad Prahou, starosta Prahy 6 slíbil další omezení provozu nad
Prahou, podepisovaly se petice. A to tam
měli tenhle problém jen tři týdny, zatímco
letecký provoz je prakticky celoročně nasměrován na nás!”
Občané mají právo na ochranu zdraví a odborné studie jasně říkají, že
nadměrný hluk oslabuje imunitní systém, zvyšuje krevní tlak, způsobuje
poruchy spánku a může vést až k neurózám. Jak se proti ruzyňské svévoli
můžeme bránit?
„Důsledným trváním na svých právech.
Letiště nás musí chápat jako partnera pro
jednání o budoucnosti svého provozu a my
musíme přinutit státní orgány, aby chránily naše zdraví a čistotu životního prostředí.
To není jenom narůstající hluk, co nás trápí,

ale také emise znečišťující území v okolí letiště. Situace se podstatně zhorší, pokud se
na základě politického rozhodnutí úředníkům podaří prosadit jižní variantu okruhu,
procházející Suchdolem v kombinaci s novou paralelní dráhou. Je třeba si uvědomit,
že nyní je na letišti v Ruzyni odbaveno cca
175 000 letů za rok, po výstavbě paralelní dráhy se provoz minimálně zdvojnásobí
a dvě paralelní dráhy technicky umožní odbavit hodně přes 400 000 letů za rok. Nová dráha se nebude stavět za účelem snižování hluku a pokud nebude omezena
kapacita drah, pocítí to každý z nás.”
Příznivci jižního okruhu křičí, že se
Praha dusí a my se máme obětovat.
Ale nemá si vzít Suchdol na sebe příliš velké břemeno? Letadla a ještě
dálniční okruh?
„Je to extrémní zátěž pro zdraví obyvatel
a její rozsah si zatím většinou ani nedokážeme představit. Vést mezinárodní kamionovou dopravu středem Suchdola a současně nad touto oblastí soustředit veškerý
noční letecký provoz v Ruzyni a polovinu
všech denních letů je především ukázkou
nehorázného přístupu politické reprezentace a vedení příslušných státních podniků
k nám, občanům. Nyní se to týká Suchdola
a dalších obcí, příště to může být problém
právě těch, kteří nás chtějí obětovat.

Mnoho účastníků bohoslužby vyjádřilo přímo na místě svůj postoj k ochraně našeho
životního prostředí připojením svého podpisu pod petici „Ne 10 miliard“
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Podnět k bohoslužbě, kterou celebrovali duchovní Obce křesťanů, katolické a evangelické církve, vznikl v rámci občanské snahy o zachování krajiny na severozápadě
Prahy, ohrožené plánovanou jižní variantou dálničního okruhu. „Nám pomoz, Pane
milý, zažeň temnotu, najdi zbloudilé, oslov hluché, žehnej životu…,“ tak zpívali občané
z různých míst ohrožené lokality

„Přírodním památkám Roztockého háje
a Sedleckých skal hrozí hromadné kácení
vzácných dřevin a úbytek vody v krajině“
řekl mimo jiné starosta Suchdola Petr Hejl
Místo hledání racionálních řešení a věcné argumentace se trvá na starých návrzích. Postavil by si někdo dům podle plánů
z roku 1920? Přesto se v případě mezinárodní komunikace a letiště trvá na původních návrzích, přestože je Praha zcela jiná...
Zřejmě je jednodušší totálně převálcovat
Suchdol než hledat řešení na úrovni 21. století. Co dělala pražská radnice posledních
20 let? – pouze požaduje, aby se Suchdol
obětoval?! Měli bychom využít každé příležitosti a dát úřadům důrazně, jasně a hlasitě na vědomí, že bychom zde nadále chtěli
žít v přijatelném životním prostředí.
Přece nechceme, aby se nás naše děti a vnuci jednou vyčítavě ptali, proč jsme
bez odporu dopustili, aby se ze Suchdola
stalo smetiště republiky. Ty stavby tady totiž budou i za 50 let...
připravila Eva Stenglová

Smysl petice Ne 10 miliard přítomným vysvětloval její spoluautor Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc.
A pro vás, mili suchdoláci, kteří jste na této akci
nebyli, zprostředkováváme jeho slova:
Proč jste uspořádali ekumenickou bohoslužbu
právě zde?
Toto místo bylo určeno magistrátem k devastaci navršením betonu a oceli a má se stát místem vyzařujícím
do okolí nadměrný hluk a emise. Pokusili jsme se ovlivnit budoucí děje i duchovní cestou, protože tato krásná
krajina si to zaslouží.
Myslíte si, že to pomůže? Snažíte se ještě použít
jiné možnosti?
Samozřejmě ano. Ale na prvním místě je věcná argumentace, protože trasa J, kterou nechceme, je ve všech
parametrech horší než trasa Ss. Protože však jde o politické rozhodnutí, věcné námitky
nemají odezvu. Proto používáme i politický tlak. Jednak jsou to jednání s různými politiky, kteří vidí technickou nedokonalost trasy J a podporují naše úsilí, jednak je to petice „Ne 10 miliard zbytečně vyplýtvaných na drahou, dopravně vadnou a vůči životnímu
prostředí škodlivou variantu silničního okruhu na severozápadě Prahy“. Podpisem této
petice dávají občané najevo svůj názor a vyvíjejí tak tlak na politiky. Samozřejmě je potřebné, aby tuto petici podepsalo co nejvíce občanů. Jde o peníze z rozpočtu a to se týká všech občanů republiky, bez ohledu na to, kde bydlí.
A daří se to?
Daří, pokud se občané s touto peticí dostanou do styku. Naše argumenty jsou silné
a věcné. Problém však je dostat text petice k širší části občanů. Jejich informovanost je
malá, protože veřejné sdělovací prostředky jsou pod politickým tlakem a velmi neochotně poskytují prostor pro naše názory. Většinou to podstatné odstřihnou a poslední slovo
dají vždy oponentům, kteří naše názory odmítnou nebo nepřípustně zkreslí. Často kombinují pravdu s vyslovenou lží, kterou nemáme možnost napravit. Vůbec nejhorší jsou
polopravdy, kde zamlčí podstatné části celku, které by zpochybnily jejich argumenty.
Oni se totiž našich argumentů bojí.
Občané nás dokonce podporují významně i ﬁnančně, protože si uvědomují, že chráníme i jejich zdraví a majetky a že na soudní spory, ke kterým nakonec dojde, budeme
potřebovat značné sumy na právníky.
Jak se s vámi mohou občané spojit?
Jednoduše přes webové stránky a e-maily. Tam jsou i naše adresy, číslo konta, mapy dokumentující trasování a spousta dalších užitečných informací a zajímavostí pro
ty, kteří mají zájem. Protože s námi suchdolskými velmi účinně spolupracují i občanská
sdružení a občané z Čimic, Chaber a některých dalších obcí, máme informace propojené. Najdete je na www.sosuchdol.cz , www.drahan.chabry.cz , www.antihluk.cz
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Louka na Sedleckých skalách, odkud se otevírá jedinečný pohled
na údolí kolem Vltavy, se předposlední květnovou sobotu zalila sluncem, které svými paprsky
vítalo každého příchozího. Vykouzlilo dokonalou atmosféru pro
účastníky ekumenické bohoslužby za naši krajinu, kterou uspořádala Ekologická sekce České
křesťanské akademie ve spolupráci s občanským sdružením
Občané proti hluku a emisím.
Magické odpoledne vyvrcholilo společnou motlitbou, aby nádherná příroda kolem nás zůstala
zachována i pro další generace,
a podpisovou akcí proti svévolnému odhodlání pražského magistrátu ji nevratně zničit.
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Cesta kolem Světa
aneb suchdolští hasiči na cestách
Začala se probouzet příroda a parta nadšenců, kteří loni obkroužili na kole horu Říp, se nemohla dočkat, až se vydá na cestu kolem Světa. Přípravy začaly již v zimě, musela se najít vhodná trasa, ubytování, vyřešit přepravu kol a mnoho dalšího.
Nastal dlouho kýžený den. Ještě za ranního svítání jsme
8. května usedli do vlaku a uháněli směrem na Jindřichův Hradec. Tam jsme přestoupili na vyhlášenou úzkokolejku a překrásnou krajinou České Kanady dorazili do Nové Bystřice na
rakouských hranicích. Přímo na nádraží jsme se převlékli do
sportovního, osedlali naše oře a cestou necestou se vydali na
hrad Landštejn, který byl kdysi pomezní pevností na neklidné
českorakouské hranici a střežil zemskou stezku do Vitorazska.
Po prohlídce této mohutné zříceniny jsme pokračovali lesem
až ke zbytkům novodobějšího opevnění, a sice z let těsně před
2. světovou válkou. Tam jsme měli možnost prozkoumat jeden
z tzv. „řopíků“ (železobetonovou pevnůstku č. 127 z roku 1938),
který je v současnosti dobově upraven a slouží jako Muzeum
opevnění. Po cestě jsme se také zastavili v obci Klášter před monumentálním kostelem Nejsv. Trojice, který byl dříve součástí
paulánského kláštera. Na závěr krásného odpoledne jsme ještě
pozdravili kolegy hasiče přímo v Nové Bystřici.
Pátečního rána jsme pokračovali krásnou přírodou po česko-rakouských hranicích kolem lesního hotelu Peršlák směrem
na Třeboň. Cestou jsme se zastavili na návsi v obci Lutová, která je považována za jednu z nejstarších vsí na Třeboňsku, její
krásné domečky jsou zařazeny do památkové zóny. Stezka dále vedla krajinou rybníků, bažin, mokřadů a rašelinišť až do cíle
druhého dne – do Třeboně. Po hrázi rybníka Svět jsme vjeli Novohradskou a Svinenskou branou přímo do areálu pivovaru Regent, kde jsme prach z cest spláchli dobrým kvasnicovým 12°
a 16° pivem.
V sobotu jsme se vydali na cestu kolem Světa, tedy rybníka,
který je dlouhý 12 km. První zastávkou byla návštěva Schwarzenberské hrobky, novogotické stavby ve tvaru pravidelného
šestiúhelníku s předsunutou věží a majestátním dvouramenným schodištěm. Dále jsme pokračovali do Štěpánovic, kde právě probíhalo obvodové kolo v požárním sportu dobrovolných
hasičů. A tak jsme pozorovali, povzbuzovali, debatovali, ale také konzumovali výborné domácí klobásky a strávili kus pěkného
odpoledne. Do Třeboně jsme se vrátili až v pozdním odpoledni,

ale i tak jsme ještě stihli navštívit třeboňský jarmark, ochutnat
staročeské pochutiny, např. čertíka v lokši, a v rámci festivalu
animovaného ﬁlmu, který právě probíhal, jsme viděli i kus ﬁlmu
promítaného přímo na náměstí.
Nedělní ráno se nám už moc nelíbilo – vraceli jsme se totiž
domů. Cesta vedla přes několik malebných jihočeských vesnic,
kolem písečného přesypu u obce Vlkov. Nejprve jsme se zastavili u našeho největšího rybníka z 16. století – Rožmberka. Obdivovali jsme umění stavitele Jakuba Krčína, který vytvořil rybník
s hrází dlouhou 2,4 km a jehož vodní plocha po výstavbě činila cca 1000 ha! V současné době je tato vodní plocha méně
než poloviční – 489 ha, ale i to je dost. Dále jsme projížděli Nadějskou rybniční soustavou, která patří mezi jednu z nejhezčích
částí Třeboňska. Cesta vede po úzkých hrázích s řadami stromů, převážně dubů, a rybníky mají půvabná jména, např. Naděje, Láska, Víra, Skutek, Dobrá Vůle apod. Viděli jsme různé
druhy vodních ptáků, přímo při lovu jsme pozorovali volavku popelavou a v lese jsme také viděli kroužit orla. A potom už jsme
ve Veselí nad Lužnicí nasedli do vlaku: směr domov. Našeho putování se zúčastnilo 12 cyklistů – 4 ženy, 6 mužů, 2 děti, a jeden motorizovaný doprovod. Cestou i necestou jsme ujeli cca
160 km na kole a 320 km vlakem, a to bez jakýchkoli ztrát.
Zuzana Kučerová

CO JSTE, HASIČI, CO JSTE DĚLALI...?
Na oslavu „Čarodějnic“ jsme pro děti z družiny při ZŠ M. Alše připravili ve spolupráci s rodiči ohýnek na opekání buřtů
a předvedli jsme jim hasičskou techniku a vybavení.
Večer jsme si pak pro sebe upekli maso, popili trochu pěnivého moku a při povídání strávili větší část noci, samozřejmě bez
našich kolegů, kteří drželi pohotovost a byli připraveni zasáhnout. Naštěstí nebylo proč, letošní čarodějnice v Praze proběhly bez požárů.
V dubnu se cyklisté připravovali na výlet do Jižních Čech,
věřte nebo ne, ale dalo to hodně práce vše zařídit tak, aby vše
klaplo, a my se nestresovali, že nemáme kde spát a podobně.
Více si o tomto výletě přečtete na této stránce.
Náš sbor se zúčastňuje různých akcí i na Praze 6, ať už to
jsou ukázky techniky a vybavení nebo i zajišťování akcí, které
se pořádají pro děti a občany. Například 8. května to bylo zajištění akce Dejvické slavnosti a 20. května ukázka v ZŠ Žukovského. Povzbudil nás zájem dětí o naši činnost. Každé připo-

10
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menutí událostí, při které asistují hasiči, je určitě přínosem pro
jejich výchovu pro život.
Výjezdy jednotky sboru:
14. dubna 21.21 – požár chaty, PZ Roztoky, CAS 25 K,
CAS 32 1 + 5
30. dubna 19.00 – hotovost na zbrojnici 1 + 3
Vážení spoluobčané,
jako všechno a všichni, tak i my stárneme, a proto hledáme do
svých řad zájemce o tuto záslužnou činnost, která není ničím
honorovaná, ale myslíme si, že je velmi záslužná.
Rádi mezi sebou přivítáme nové členy do výjezdové jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Praha – Suchdol.
Více na http://www.praha-suchdol.cz/hasici
Milan Kučera,
velitel SDH Praha – Suchdol
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c o s e dělo

Pálení čarodějnic
jmu se těšilo i zdolávání klasických překážek pro psy. Po vyhlášení výsledků soutěže
o nejkrásnější masku čarodějnice konečně
došlo na zapálení velké hranice s čarodějnicí vyrobenou dětmi v základní škole. Po
osmé hodině se osazenstvo změnilo – mnohé malé děti se se svými rodiči odebraly
domů a naopak sezení pod slunečníky se
zaplnilo dospělými, kteří si povídali a zpívali dlouho do noci.
Počasí se vydařilo a organizátoři z Komunitního centra při ZŠ Mikoláše Alše,
městské části Praha – Suchdol, sdružení SUCHDOL SOBĚ a restaurace V Ráji
mohli, stejně jako návštěvníci, odejít s příjemným pocitem a začít se těšit na příští
ﬁlipojakubskou noc.
Věra Štěpánková

Poslední dubnový den je tradičně ve
znamení zapalování ohňů a pálení čarodějnic. Příprava na letošní pálení začala
již dříve – soutěží ve výrobě čarodějnic, pořádané mezi žáky základní školy Magdalenou Doubkovou. Výtvory dětí byly roz-

manité – od malých ﬁgurek až po postavu
čarodějnice, s jejímž odnesením měl problém i dospělý člověk. Všechny čarodějnice se dětem opravdu povedly. Prohlédnout
si je mohli nejen školáci, ale i ostatní – jejich výstavka zdobila vstup do nové školní
budovy ještě celý květen.
Na sraz na Suchdolském náměstí dorazilo tolik dětí a rodičů, že zajištění bezpečnosti průvodu, který po Suchdolské
a Kamýcké směřoval do areálu cvičiště
v sedleckém kopci, dávalo zabrat oběma
strážníkům městské policie, kteří nás doprovázeli.
Na velké louce cvičiště byly pro děti připraveny nejrůznější disciplíny, velkému zá-

www.praha-suchdol.cz
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z ve m e Vá s

Vítejte v Rybičce
Už druhý rok se setkávají maminky
na mateřské dovolené v Mateřském klubu Rybička, aby si vzájemně vyměňovaly nápady a rozšiřovaly své dovednosti.
A jejich ratolesti se tu učí nové říkanky,
písničky a jednoduché výtvarné techniky, přitom si nacházejí nové kamarády.
Co pro vás připravujeme v červnu?
V pondělí dopoledne od 9.00 a od
10.15 hod. je pro děti ve věku 1,5–4 roky
připraveno maňáskové divadlo, po pohádce zpíváme, protáhneme se a zacvičíme si, malujeme a modelujeme.
V úterý od 9.00 si přijdou na své maminky s miminky ve věku 0–1 rok. Zpívánky, říkanky a cvičení pro malé ruce
a nožičky připravují Lucie Poláková a Zuzana Dlasková. Na každé setkání si maminky vyberou téma, o kterém budou
diskutovat.

Ve středu dopoledne od 9.30 hod nás
vítá a povídá si s dětmi maňásek Kristýnka (ve skutečnosti Vlaďka Jarešová), formou divadla a různých zajímavých aktivit
se seznámíte s nějakým příběhem z Bible.
V pátek od 9.30 batolata ve věku 1–2
roky uvítá Lenka Navrátilová (v podobě
mámy medvědice) a Dorka Stamenová,
které pro děti připravují příběh ze života
medvědí rodiny, písničky a pohybové hry
šité na míru malým neposedům.
Jednou za měsíc zúčastnit přednášky
a diskuze pod vedením klinické psycholožky Mgr. Kamily Wawroszové, odpoledních
výtvarných kurzů pro maminky a jednorázových akcí pro celou rodinu. V květnu
proběhl kurz první pomoci zaměřený na
situace, které hrozí malým dětem. Maminky si zorganizovaly výlet do Roztok vlakem
s návštěvou muzea.

Balneoterapie jako v lázních
Chcete udělat něco pro své zdraví? Pak
máte novou možnost – v penzionu Horizont si můžete užít balneoterapii! Ano, stejně jako v léčebných lázních, ale za podstatně nižší cenu!
V říjnu loňského roku v penzionu Horizont proběhla přednáška „Piešťany na Suchdole“ o tom, jak lze v téměř „domácích“
podmínkách provozovat lázeňskou léčbu.
Posluchače jsme informovali, že nechceme zůstat jen u povídání a tzv. balneoterapii vyzkoušíme v praxi. A skutečně, v květnu
jsme zavedli zkušební provoz balneoterapie pro klienty stacionáře. Odbornou záštitu převzal MUDr. Bořek Beneš, který byl
i lektorem podzimní přednášky a s možností „lázní v malém“ nás vlastně seznámil.
Ten také ve spolupráci s drogerií U Hrocha

sehnal potřebné soli a minerály pro lázeňský roztok. Zkušební provoz měl obrovský
ohlas, a tak bychom tuto službu rádi nabídli širší veřejnosti, zvláště z řad seniorů.
Tato léčebná metoda je vhodná především
pro lidi s onemocněním páteře a pohybového aparátu. Kontraindikací jsou naopak
závažnější choroby krevního oběhu, srdce,
dekompenzovaná cukrovka apod. O vhodnosti léčby musí samozřejmě rozhodnout
lékařský garant (tedy dr. Beneš) při nutné
vstupní prohlídce.
Cena za jednu lázeň je pouze 100 Kč (cca
2,5x méně než ve skutečných lázních). Koupel se obvykle aplikuje s frekvencí 1–2x týdně, doporučená kůra je 6–10 koupelí. Zájemci se mohou hlásit na čísle 220 921 242,
kde dostanou podrobnější informace.

V červnu nás čeká den dětí se soutěžemi a odměnami a 23. 6. 2008 od 16.00
se v klubu Rybička rozloučíme se školním
rokem zahradní slavností. Bude se malovat, soutěžit a mlsat dobroty, které si
doneseme. Více se o Rybičce dozvíte na
www.klubrybicka.blog.cz,
Najdete nás v Dolním Sedlci na Roztocké ulici č. 5. Tento školní rok pravidelně
navštěvovalo klub Rybička asi 40 maminek a 50 dětí. Provoz mateřského centra
a přípravu programů zajišťovalo dobrovolnicky sedm maminek, díky jejichž práci,
nápadům a ochotě jsme mohli nabídnout
kvalitní a cenově dostupné programy pro
děti a jejich rodiče. Během prázdnin bude
Rybička mimo provoz, budeme sbírat síly na nový školní rok a vylepšovat interiér.
Těšíme se na vás v září!
Jitka Kafková

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

středa 4. 6. – 15.00 – České historické
náměty na nouzových penězích Německa
po 1. sv. válce – přednáška člena České
numismatické společnosti J. Ryanta
pondělí 9. 6. – 15.00 – Ženy 19. století – přednáška dr. M. Secké, ředitelky
knihovny Náprstkova muzea
středa 18. 6. – 15.00 – Byl jsem rok
v Antarktidě – přednáška světoběžníka,
fotografa a novináře M. Mykisky
Vstup volný (omezený jen kapacitou míst),
možnost občerstvení.

www.domovhorizont.cz

me žloutkem, posypeme žmolenkou a upečeme v troubě při 180° C dozlatova.
Na rebarborové chutney: omytou rebarboru oloupeme a překrájíme na menší
kousky. Na pánvi rozpustíme máslo a oresna něj připravenou směs jahod a chřestu tujeme na něm překrájenou rebarboa zabalíme jako jablečný závin. Pomaže- ru, zasypeme cukrem a necháme ho zkaramelizovat, přidáme překrájené jahody
a pomalu rozvaříme. Ke konci přidáme na
dochucení nasekanou mátu.

RECEPT PRO VÁ S

Chřestovo-jahodový závin
s rebarborovo-jahodovým chutney
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Na závin: máslové listové těsto, jahody, vařený bílý chřest, strouhané mandle, krystalový cukr, mletá skořice,
žmolenka, žloutek na pomazání těsta
Na rebarborové chutney: rebarbora 4 ks, jahody, máslo, krystalový cukr,
čerstvá máta
Na závin: v míse smícháme překrájené jahody, nakrájený vařený chřest
a mandle, dochutíme cukrem a skořicí. Těsto lehce rozválíme, rozdělíme

www.prakul.cz
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m ohl o by Vás za jíma t

Suchdolští hokejisté slaví postup!
Sezónu jsme zahájili srpnovým turnajem
v Benátkách, kde jsme obsadili 1. místo.
V první části soutěže PLLH jsme odehráli
11 utkání, 9 vítězných, 2 porážky a s 18 body při skóre 58:33 jsme skončili po první
části na pěkném 2. místě. V lednu jsme
zajeli na tradiční soustředění do Humpolce, kterého se zúčastnilo 12 hráčů, v rámci
soustředění jsme odehráli přátelské utkání
s místním mužstvem vítězně 10:1. V odvetách PLLH jsme odehráli 11 utkání, 7 vítězných, 2 utkání skončila nerozhodně a 2x
jsme prohráli. Celkově jme s 34 body při
skóre 115:69 skončili na 2. postupovém

Oslava 4. postupu (Marek, Stehno, Hradecký, Bělčický)

Jarní myslivecká
zastavení
Duben
Při svých procházkách přijdete i na Holý vrch. Na myslivecké střelnici si zájemci, kteří vlastní zbrojní průkaz na brokové
zbraně, mohou zastřílet na asfaltové terče, stačí se domluvit.
Na chatě jsou vyvěšeny kontakty na správce střelnice. Dole pod
kopcem myslivci hospodaří na rybnících, kde je možnost rybolovu. Podmínky rád vysvětlí pan Pastyřík.
Květen
Kvetou stromy, zelenají se pole a louky, my myslivci čistíme
zásypy, asanujeme vápnem. Jak nám ukládá zákon, pokračujeme v tlumení zvěře, která škodí v myslivosti. Poslední květnový
den tradičně pořádáme Den dětí na Holém vrchu.
Červen
Je měsícem dětí, mláďat, myslivosti. V přírodě přicházejí na
svět srnčata, bažantíci, někde i koroptví kuřátka. Z malých divočáků už jsou zdatní dorostenci. Liščata také pobíhají za svojí
mámou, která je učí lovit.
Přejeme vám, abyste při svých výletech přírodou viděli spoustu zajímavého. Stačí se jen dívat kolem sebe.
Miloslav Slaba,
výbor MS Hubertus – Roztoky

místě za mužstvem Farma Kozel, se kterým jsme obě utkání prohráli.
Nejvíce utkání odehráli: Marek, Holas (19), Spěvák, Hradecký, Kliner, Lhotka
(17), Stehno, Ševeček (16), Dub (15). Kanadské bodování: Marek (39), Stehno (25),
Dub (18), Horáček (15) a Holas (14). Přípravu na 5. rok naší existence (symbolicky
v 5. skupině) zahájíme pohárem 16. srpna
v Neratovicích, který pořádáme k našemu
malému výročí. Cíl do nové sezóny – nemít
starosti se záchranou v soutěži.
Za HC Suchdol sabres
Michal Marsch

KONCERT
pondělí 16. června
ve 20 hodin

radnice Suchdol
vstupné dobrovolné
pořádá Městská část Praha-Suchdol
www.praha-suchdol.cz

Jaroslav Hutka

16. června 2008
Akvarely – písně krajinomalebné

SUDOKU
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inzerce
ZŠ 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
Jsme česká ﬁrma, velkoobchod s elektro zbožím
a pro rozšíření našeho kolektivu hledáme

prodavače, prodavačku
zkušenosti a zájem o obor elektro,
schopnost samostatné práce, nekuřácký kolektiv

asistentku do obchodního oddělení
plný úvazek, střední škola s maturitou, velmi dobrá znalost
práce na PC, Word, Excel podmínkou, alespoň základní
znalost podvojného účetnictví vítáma

tisk banerů
vysoká životnost v exterieru, tvarový ořez + laminace

samolepky na auta

spolupracovníka do oddělení odbytu
příjem a zápis objednávek do systému,
příprava dokladů pro sklad a fakturaci
dobrá znalost práce na PC, alespoň základní orientace
v některém z technických oborů, ideálně elektro osvětlení

samolepky na výlohy
reklamní plachty
polep zadních skel

obchodně-technické zástupce
velmi dobré vystupování, řidičský průkaz,
časová nezávislost, práce na ŽL

Nabízíme
• práci v menším mladém kolektivu a vstřícnou atmosféru
• dobré platové ohodnocení v závislosti na výkonu
• ﬁremní beneﬁty, zajímavé ﬁremní slevy atd.
Pracoviště – PRAHA – SUCHDOL
Životopisy posílejte prosím na e-mail: práce@elmetgroup.cz
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Doučím francouzštinu v Suchdole –
56-letá Mgr., tel. 775 974 056

Uzávěrka příspěvků
a inzerce do dalšího čísla
je 25.
14
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powerprint, Brandejsovo nám. 1219, 165 00 Praha 6 - Suchdol
tel. 220 920 621, e-mail: obchod@powerprint.cz, www.powerprint.cz
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inzerce

S TAROSUCHDOLSKÁ
TAROSUCH DO LS K Á
RE S TAURACE

Klasická česká kuchyně
i speciality, uzavřený
salonek pro 30 osob,
kulečník, pravidelně
topless obsluha, v létě
možnost venkovního sezení
na terase a nohejbalové
hřiště. Na objednávku
selata na rožni.

www.starosuchdolska.czz
www.starosuchdolska.c
Starosuchdolská restaurace, Ke Kozím hřbetům 3/4, Praha 6 – Suchdol, tel.: 220 923 141

ROLETY
ŽALUZIE

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

777 208 491
info@har.cz
Změřte si rozměr skel, zavolejte, nebo zašlete rozměry e-mailem,
my vypočítáme cenu a kalkulaci obdržíte tentýž den.
y yp
ý

SLEVA
SLEVA

55 %

LandART atelier, s. r. o. – kompletní realizace zahrad

prodejní centrum Suchdol nabízí:
trvalky
skalničky
okrasné keře
jehličnany
ovocné stromky

z
z
montáže.
montáže.

roh ulic Kamýcká a Ke Střelnici,
zastávka autobusů 107 a 147 „V Sedlci“
landart@seznam.cz • www.landart.cz • 777 945 744

www.praha-suchdol.cz
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ovocné keře
substráty
hnojiva
osiva
...

otevřeno: po–pá 10–18 hod.
so–ne 9–13 hod.

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

Po předložení
Po
předložení
tohoto
kuponu
tohoto kuponu

Zahradnictví

15
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inzerce
PRODEJNA ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB
ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ

PRAHA 10, Moskevská 4
tel.: 222 214 415
PO – ČT 9 – 18, PÁ 9 – 17

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

Nabízí:
1. Zdravotní obuv – dětskou, dámskou, pánskou
2. Obuv pro diabetiky
3. Individuální ortopedické vložky – ORTOPEDICA
4. Punčochové zboží – ponožky, punčocháče,...
5. Ortopediské pomůcky – bandáže, ortézy,...
6. Rehabilitační a kompenzační pomůcky
7. Inkontinenční pomůcky – Tena, Hartman, ...
8. Diagnostické přístroje – tlakoměry, váhy, ...
9. Program pro matky a děti – potřeby pro kojení,
10. Masážní a relaxační pomůcky – cvičební míče, gumy,...
Služby:
• výdej prostředků zdravotní techniky
• platba platebními kartami
• platba poukázkami ﬁrem:
SODEXHO PASS – vital pass, ﬂexi pass, dárkový pass
ACCOR SERVICES – ticket multi, ticket dárkový, medica
Možnost objednání zboží a dovážku zboží domů!!!!!!!!!!!!!!

Jak se k nám dostanete?
Tram č. 4, 22, 23
zastávka Ruská
roh ulic Francouzská, Moskevská, Ruská

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
LEVNÉ DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ODĚVY Z ANGLIE
SUCHDOLSKÁ 170/11, PRAHA 6, TEL. 775 303 213
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA OD 1. 5. 2008
ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK 10.00 – 17.00

nabízí služby zaměřené na oblast
Prahy 6 – Suchdola a okolí

Prodej * Koupě * Pronájem
domy – pozemky – byty – chaty

U NÁS NAJDETE LEVNÉ OBLEČKY PRO VAŠE DĚTIČKY A NOVĚ I NĚCO PRO DOSPĚLÉ

Kancelář: Gagarinova 246, Praha 6 – Suchdol
Ing. M. Hlava: 602 306 781, hlava@harmonis.cz
P. Hanuš: 724 986 490, hanus@harmonis.cz
16
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Viz mapka zobrazená v regionu
jediný přímý odběratel značky RAKO v okolí 12 km

www.stavebninyprosek.cz

ZAHÁJEN PRODEJ NOVÉ
KOLEKCE OBKLADŮ
A DLAŽEB 2008
VŠE NA NAŠÍ VZORKOVNĚ
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, 602 393 535
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

18
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Stavomontáže, a. s.
nabízí k pronájmu
nebytové prostory v areálu
Sedlec, Kamýcká 234 a 235,
s ostrahou (kanceláře, sklady).
Možnost pronájmu
volné plochy.
KONTAKT
adresa: Kamýcká 234, Praha 6
telefon: 233 323 751, 233 320 586
mobil: 602 207 853
e-mail: cestm@cestm.com

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.

Zajistíme pro Vás
slevy na nákup
plynových spotřebičů
a související služby
Kontaktujte nás:
Pražská plynárenská, a. s.
www.ppas.cz
tel.: 221 092 174
221 092 202
v obchodních kancelářích
Upozorňujeme, že Magistrát hlavního města Prahy
schválil nová pravidla pro poskytování dotací na
přeměnu topných systémů na území hlavního města
Prahy v roce 2008. Tato dotace se mimo jiné
vztahuje i na náhradu neekologického topného
systému ve prospěch zemního plynu a její výše
může v tomto případě činit až 30 tisíc korun
na bytovou jednotku. Více informací získáte na:
www.praha-mesto.cz nebo www.ppas.cz.

MUDr. Runa Glosová
zubní ordinace

přijme
od 1.10. 2008 instrumentářku
na zkrácený pracovní úvazek.
Zaučíme přímo v ordinaci
tel.: 224 383 423, 603 581 477
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
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montáž bezpečnostních systémů
 DOMY  BYTY  KANCELÁŘE  SKLADY
požární hlásiče – kamerové systémy

KUPON NA SLEVU 700 Kč
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