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čtvrtek 11. 9. – 15.00
přednáška prof. M. Balabána
„Ženy v Bibli“– Horizont

čtvrtek 18. 9. – 15.00
koncert J. Škampové –
Horizont

neděle 28. 9. – 9.30
IV. Suchdolské (p)osvícení –
Suchdolské náměstí

sobota 4. 10. – 19.00
Suchdolský pohár v požárním
útoku – Suchdolské náměstí

úterý 7. 10. – 18.00
veřejné plánovací setkání
s občany – Úřad MČ

motto
„Jen dvě věci jsou
nekonečné – vesmír
a lidská hloupost.
Tím prvním si ovšem
nejsem tak jist.“
Albert Einstein (1879–1955), fyzik
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Škola – nový školní rok
Prázdniny utekly jako voda a naše základní škola uvítala ve dvou prvních třídách
téměř padesát prvňáčků. Po ceremoniálu
„pasování na prvňáčka“ na děti čekaly
vyzdobené třídy a všichni – učitelé, rodiče i děti se těšili na nové zážitky. Již druhým rokem se budou děti v naší škole učit
podle nového vzdělávacího programu.
Jaký bude nový školní rok v naší základní škole Mikoláše Alše? Budou děti chodit
do naší školy rády? Budou rodiče s důvěrou
posílat děti do naší školy? Budou mít učitelé u žáků autoritu? Budou dětem chutnat
obědy ve školní jídelně? Budou děti ve třídách kamarády nebo se budou navzájem
šikanovat?
Mnoho dalších otázek si musí městská
část jako zřizovatel školy klást. Odpovědi
na ně mají v rukou především zaměstnanci školy, ale v nemenší míře je máme i my
rodiče. Na nás do velké míry také záleží,
jak a kam se bude naše škola vyvíjet. Škole může jen pomoci aktivní přístup rodičů
např. při přípravě projektů nebo i při řešení případných problémů.
Na rodičích také záleží, jak se děti
chovají při cestě do nebo ze školy, jestli
se při obou cestách zastaví v kuřárně na
cestě pod školou. Těžko se argumentuje
čtrnáctileté žačce, že nesmí kouřit, když
odpoví „doma kouřím s mámou“. Hloupá mámo, mysli na její kamarádky, kte-

ré hloupě podlehnou a jdou si s ní také
zapálit!
Za zřizovatele naší základní školy přeji všem učitelům, všem dětem i rodičům
úspěšný celý školní rok 2008/09.
Radar
Městská část koncem července pořídila informační radar, který předpokládala
umísťovat postupně na různé komunikace,
aby signalizováním skutečné rychlosti napomohla zklidnění provozu, a tím zvýšení
bezpečnosti na komunikacích na území
městské části. Radar kromě zobrazování
rychlosti zaznamenával do paměti též počty projetých vozidel.
Radar byl ve čtvrtek 24. 7. krátce po poledni nainstalován na sloup před otočkou
autobusů na Kamýcké a měřil rychlost přijíždějících aut od Černého Vola. Druhý den
ráno radar ze sloupu někdo ukradl.
Provoz po Kamýcké stále roste a v posledních měsících výrazně stoupl počet těžkých nákladních aut vyvážejících zeminu ze
stavby tunelů městského okruhu na skládku
mezi Horoměřice a Statenice. Zřejmě nějakému řidiči, který po Kamýcké často rychle
jezdí, radar překážel. Krádež zařízení považujeme za projev velké hlouposti a omezenosti zloděje. Rada městské části rozhodla
o nákupu nového radaru, který by měl být
nainstalován v první polovině září.
Pokračování na str. 3
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z radnice
z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha – Suchdol na
svém 11. zasedání dne 26. června
2008 schválilo:
vyhlášení záměru na prodej pozemků
parc. č. 1225/1, 1225/2, 1225/3, k. ú.
Suchdol, roh ulic Stehlíkova a Internacionální
projednání Závěrečného účtu MČ Praha – Suchdol za rok 2007
vyhlášení záměru na prodej pozemku
parc. č. 1197/2, k. ú. Suchdol, ul. Internacionální

z jednání rady
Rada MČ Praha – Suchdol na svých zasedáních od 26. května do 25. srpna 2008 projednala kromě jiného následující body:
vyzvala spoluobčany, aby nepoužívali hlučné přístroje (sekačky trávy, okružní
a řetězové pily, apod.) celodenně v neděli
a o svátcích
vzala na vědomí, že do uzávěrky podání projektů k Programu podpory vzdělávání v příspěvkových organizacích zřízených
městskou částí Praha – Suchdol bylo podáno 6 žádostí o grant, z nichž pouze jedna (žádost MŠ Gagarinova) splnila formální podmínky požadované programem.
Rada požádala grantovou komisi o posouzení žádosti MŠ Gagarinova o grant na
LEGO Education. Rada na základě doporučení hodnotící komise udělila Mateřské
škole Gagarinova na projekt LEGO education na podporu nových forem výuky ﬁnanční prostředky ve výši 52.563 Kč
vyhlásila II. kolo grantového řízení
v rámci „Programu podpory vzdělávání
v organizacích zřízených městskou částí
Praha – Suchdol pro rok 2008“
projednala s pí ředitelkou Mgr. Ivanou
Lacinovou aktuální problémy MŠ K Roztokům. Vzhledem k tomu, že Mgr. Lacinová k 30. červnu 2008 skončila ve funkci
ředitelky, poděkovala jí Rada za její dlouholetou činnost a práci pro děti i městskou část
projednala s nastupující ředitelkou
Mgr. Jaroslavou Barkovou-Hešíkovou její plány na činnost v MŠ K Roztokům pro
příští období. Rada vyjádřila souhlas
s použitím prostředků z rezervního fon-

du MŠ K Roztokům ve výši 120.000 Kč
na opravu sociálního zařízení v přízemí
a v 1. patře školy
vyjádřila souhlas s tím, aby se městská
část Praha – Suchdol připojila k stížnosti
k Evropské komisi na porušení komunitárního práva ve věci hlukových map
uložila vedoucímu OHSOM podat Radě zprávu o postupu řešení nevyjasněných majetkových vztahů na pozemcích
ve správě MČ Praha – Suchdol včetně
způsobu jejich využití
vypsala odměnu ve výši 15 000 Kč za
informace vedoucí k navrácení radarového ukazatele rychlosti, odcizeného ze
sloupu veřejného osvětlení na Kamýcké
ulici v noci z 25. na 26. července. Rada
MČ plánovala postupně umísťovat radar na různá místa, aby signalizováním
skutečné rychlosti řidičům napomohla
zklidnění provozu, a tím zvýšení bezpečnosti na komunikacích na území městské části
rozhodla v důsledku krádeže radaru o opětovném nákupu měřiče rychlosti 70.50RS, dodavatel REWIKO systems, s. r. o. za dotační cenu s 40%
slevou 49.980 Kč s DPH
projevila zájem o umístění kontejneru na velký elektroodpad na území MČ
Praha – Suchdol. Rada uložila starostovi, aby s p. Kačírkem projednal umístění
kontejneru v prostoru sběrných surovin.
Rada uložila Ing. Novotnému vytipovat
další místa pro umístění kontejnerů a návrhy projednat s ﬁrmou REMA Systems
na základě požadavku podmínek pro
předložení žádostí o grant v rámci programu „5P pro Prahu“ předběžně vybrala dodavatele architektonické studie Suchdolského náměstí s participací veřejnosti
ﬁrmu ProstorPlus.EU s. r. o. Rada schválila předloženou smlouvu o dílo na provedení architektonické studie Suchdolského
náměstí s ﬁrmou ProstorPlus.EU s. r. o.,
v celkové ceně díla 88.600 Kč – úhrada ze
zdrojů grantu 5P pro Prahu. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy
vzala na vědomí, že Dozorčí rada správy Letiště Praha s.p. zamítla v roce 2008
městské části Praha – Suchdol poskytnutí
daru z programu „Žijeme zde společně“.
Rada uložila starostovi informovat o ne-

poskytnutí daru Zastupitelstvo MČ Praha
– Suchdol na příštím zasedání a navrhnout revokaci usnesení č.j. 10/6/2008 ze
dne 15. 5. 2008, které bylo přijato v souvislosti s poskytnutím daru
souhlasila se změnou začátku provozní doby MŠ Gagarinova, která bude od 1. 9. 2008 následující: po–pá od
7.00 hod. do 17.00 hod.
vzala na vědomí Vyhlášení Programu
„Dobré sousedství“ – možnost poskytnutí sponzorských darů Letiště Praha
s. p. na projekty obcí a městských částí
hl. m. Prahy. Rada uložila starostovi, aby
o vyhlášení programu informoval subjekty, kterých se program týká a uložila členům Rady, aby předložili náměty na projekty pro městskou část
vzala na vědomí Zápis z jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury ze
dne 5. 8. 2008
vzala na vědomí vyhlášení Celoměstských programů pro oblast volného času
dětí a mládeže a oblast sportu a tělovýchovy na rok 2009
vyjádřila souhlas s návrhem následujících žádostí o dotace z rozpočtu HLMP:
• přeložení přípojky kanalizace MŠ
Gagarinova na obecní pozemek
včetně rekonstrukce tlakového zařízení – 2 mil. Kč
• přístavba sociálního zařízení ZŠ
M. Alše ve staré budově – 2 mil. Kč
• rekonstrukce výtahu ZŠ M. Alše –
1 mil. Kč
• odvodnění ul. Starosuchdolská,
zřízení dešťové kanalizace, oprava havarijního stavu opěrné zdi –
2,5 mil. Kč
• rekonstrukce objektu MŠ Gagarinova, nástavba pavilonu – rozšíření
kapacity – 15,4 mil. Kč, celkové náklady 18,9 mil. Kč
• oprava havarijního stavu opěrné
zdi ulice V Ořeší – 900 tis. Kč
• kanalizace Starý Suchdol –
15 mil. Kč
• kanalizace Budovec – 70 mil. Kč
• kanalizace Výhledy – 80 mil. Kč
vybrala z cenové nabídky k návrhu na
výměnu oken a vchodových dveří v bytovém domě Stehlíkova ul. č. p. 928, 929, 930
ﬁrmu PARS Building, cena 1.653.724 Kč

V úterý 29. července 2008 jsme si v Alšově kabinetě v budově úřadu naší městské části připomněli
Ing. Janu Müllerovou tak, jak jsme ji znali a jak vstoupila do našich životů.
Jana Müllerová měla ráda život, přírodu, se zájmem sledovala vše, co se kolem ní a ve světě dělo,
a uměla si vždy vytvořit svůj vlastní názor. Velice ráda fotografovala a z jejích fotograﬁí jsme se mohli
těšit na dvou výstavách pořádaných právě v Alšově kabinetě. Fotograﬁe z jejích procházek Suchdolem
teď zdobí schodiště úřadu. Vše, co dělala, dělala, jak nejlépe mohla – ať to bylo v práci nebo v době, kdy
byla zvolena členkou rady naší městské části nebo když se věnovala jako lektorka výuce angličtiny.
S lítostí jsme přijali zprávu, že po statečném a vytrvalém boji s těžkou a dlouhou nemocí paní Jana
Müllerová zemřela ve svých 47 letech ve středu 23. července v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích. Byla osobností, na kterou se nezapomíná.
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z radnice

Zářijové „radosti“...
(Dokončení ze str. 1)
Zóna třicet
Jak jsme vás již informovali v minulém
čísle, všechny ulice Suchdola a Horního
Sedlce kromě Kamýcké, jsou zahrnuty do
„Zóny 30“. Tímto by mělo dojít k výraznému zklidnění provozu a snížení rizika
možných havárií či úrazů například dětí.
Převážný podíl dopravy v těchto částech
s především vilovou zástavbou není průjezdní, takže dodržování tohoto opatření
bude záležet na nás všech.
Dopravní opatření
na Brandejsově náměstí
Na přelomu května a června proběhlo
jednání s představiteli magistrátního odboru dopravy ohledně úprav na Brandejsově náměstí. Projednávali jsme požadavek obyvatel bydlících v okolí křižovatky,
které objektivně ruší provoz nákladních
aut, která rychle přejíždějí montované
prahy na Kamýcké.
Byla dohodnuto, že před sejmutím příčných prahů dojde k instalaci semaforů
a dělicího panelového ostrůvku na přechodu při příjezdu od města a dále k umístění
radarem ovládaného semaforu při příjezdu k náměstí od Černého Vola.
Přes mnohé urgence ze strany měst-

ské části, nebylo do konce srpna z navržených opatření realizované „ani ň“. Prý
nejsou peníze!!!
Hlavní město hospodaří s rozpočtem
okolo 40 miliard korun, leckteré ministerstvo má rozpočet menší. To je sice velký
balík peněz, ale podstatné je, na co se
prostředky vynakládají. Lze si jen domýšlet, proč na projekty, které ovládají ﬁrmy
„kamarádů“ peníze jsou, a na normální
zakázky jako instalace dopravních opatření v Suchdole, sekání trávy na pozemcích spravovaných hlavním městem, rozšíření mateřské školky, stavba kanalizace,
výstavbu chodníků a nových povrchů ulic
atd. peníze nejsou.
Nyní se už i v novinách a televizi (Ekonom, MFDnes, ČT24) uvádějí informace,
o kterých se před časem jen hovořilo
a to, že Praha je řízena z paláce Blaník
na Václavském náměstí a ne z radnice.
Články uvádí jména nájemce paláce
Blaník Romana Janouška nebo právníka
Karla Muzikáře a hovoří o jejich vlivu na
primátora Béma a také o zájmu policie
o tyto vlivné pány a jejich aktivity.
Dálnice
Těsně před skončením letních prázdnin, v pátek 29. srpna 2008, vynesl Ma-

www.praha-suchdol.cz
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gistrát hlavního města Prahy rozhodnutí,
že dálniční okruh kolem Prahy bude moci
Ředitelství silnic a dálnic postavit skrz
severozápadní okraj Prahy, v tzv. jižní
variantě. A to přesto, že na této trase by
došlo k trestuhodnému míchání osobní
městské a tranzitní evropské kamionové
dopravy. A to přesto, že by naopak na ní
chybělo občany již mnoho let očekávané
a požadované místní spojení mezi Dejvicemi a Bohnicemi. A to přesto, že jižní
trasa je nebezpečná. A to přesto, že jižní
trasa je o 8 miliard korun dražší než ta
severní.
Bohužel vlivem politických tlaků úřady
nerozhodují řádně a zřejmě dojde z jejich viny a kvůli přístupu investora (ŘSD)
k oddálení výstavby potřebného okruhu
kolem Prahy.
Proti neřádnému rozhodnutí
stavebního odboru je možné podat do 28. září odvolání.
Nastanou lepší časy? Pevně v to doufám a přeji nám všem do
budoucna lepší zprávy,
než byly tyto zářijové.
Petr Hejl,
starosta
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10. DÍL – Novela
živnostenského zákona
Dne 1.července 2008 nabývá účinnosti zákon č. 130/2008 Sb.,
který po mnoha desítkách dřívějších novelizací avšak jako třetí
v historii živnostenského zákona skutečně razantním způsobem
mění některá ustanovení této základní právní normy podnikatelů
na území ČR.
Mezi nejvýznamnější změny patří zejména následující:
Úplně se ruší živnostenské listy jako průkazy živnostenského oprávnění a budou nahrazeny jediným dokumentem, výpisem ze živnostenského
rejstříku. Dosavadní živnostenské listy zůstávají v platnosti do okamžiku,
kdy podnikatel z různých důvodů po
1. červenci naváže první komunikaci
s živnostenským úřadem, při této příležitosti bude podnikateli vydán i živnostenský výpis.
Nově vznikne jediná volná živnost, která nahradí 125 dosud platných předmětů podnikání (živností volných). Tato nová a jediná volá živnost obsahuje
80 oborů s tím, že podnikatel pouze
oznámí obor činnosti, který bude
v rámci této jediné živnosti vykonávat.
K podnikání v rámci živnosti volné již
nebude potřebovat několik živnostenských oprávnění a nebude platit poplatek za každý obor své činnosti.
Uvedeným se sníží výše správních poplatků, které bude podnikatel povinen
zaplatit za jednotlivá živnostenská
oprávnění. Bude jedno, zda podnikatel oznamuje jednu živnost nebo více, zaplatí vždy pouze jeden správní
poplatek. A to u nových podnikatelů
1000 Kč a u stávajících dokonce pouze 500 Kč.
Podmínky pro vydání živnostenského
průkazu pro výkon živnosti volné jsou
pouze tyto: dosažení věku 18 let, plná
způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost (prokazuje se výpisem z evidence Rejstříku trestů). Výpis z evidence Rejstříku trestů si zajišťuje již sám
živnostenský úřad. Pro živnost volnou
není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.
Pro živnosti řemeslné nebo vázané zůstává podmínka odborné způsobilosti
zachována.
Pro podnikatele ohlašující reglementované živnosti se výrazně snižují nároky
na povinnou praxi, např. u řemeslných
živností bude stačit pouze vyučení
v oboru.
Nově se ruší místní příslušnost živnostenských úřadů. Podnikatelé budou
moci ohlašovat živnosti, podávat žá-
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dosti o koncesi a plnit své ohlašovací
a oznamovací povinnosti na kterémkoli obecním živnostenském úřadě na celém území ČR, podle svého výběru.
Oznamovací povinnost podnikatele
vůči živnostenskému úřadu se bude týkat jen změn takových údajů, které nejsou živnostenské úřady schopny získat
z databází, které má veřejná a státní
správa k dispozici (např. z obchodního
rejstříku či evidence obyvatel).
Přehledy jednotlivých živností jsou uváděny jako doposud v přílohách zákona:
v příloze
č. 1 živnosti řemeslné
č. 2 živnosti vázané
č. 3 živnosti koncesované
č. 4 živnost volná
č. 5 seznam živností, jejichž výkon je
podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími
odbornou způsobilost, a odborné
způsobilosti pro výkon těchto činností
Vzhledem k tomu, že největší změna
nastala v obsahu živnosti volné – jedna
živnost nahradila 125 živností volných
dosud platných, a tuto živnost využije
převážná část podnikatelů, uvádíme aktuální znění přílohy č. 4:
Předmět podnikání: Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona (takto zní aktuální název živnosti volné po 1. 7. 2008)
Obory činností náležející
do živnosti volné
1. Poskytování služeb pro zemědělství,
zahradnictví, rybníkářství, lesnictví
a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře
3. Vyhotovování lesních hospodářských
plánů a osnov
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou
živočišné výroby)
6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny
a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení

9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského
a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných,
korkových, proutěných a slaměných
výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky
a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygraﬁcká
výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce,
prodej, pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových
výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového
kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa,
drahých a neželezných kovů a jejich
slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
27. Povrchové úpravy a svařování kovů
a dalších materiálů
28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotograﬁckých
přístrojů a zařízení
29. Výroba elektronických součástek,
elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro
domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky,
instalace, údržba, opravy, modiﬁkace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních
zařízení
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35. Výroba drážních hnacích vozidel
a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
37. Výroba a opravy čalounických výrobků
38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských
kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího
záření
41. Výroba školních a kancelářských
potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodů a kanalizací
a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební
práce, specializované stavební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich
příslušenství
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma
železniční a silniční motorové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti
v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním
řízení
54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství
v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Realitní činnost, správa a údržba
nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost,
zpracování odborných studií a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických
návrhů, graﬁcké a kresličské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních
a technických věd nebo společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotograﬁcké služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní
správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury
a průvodcovská činnost v oblasti
cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení,
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování
sportovní činnosti
75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu
a osobního zboží
76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Přistavení velkoobjemových
kontejnerů v MČ Praha – Suchdol
svozové místo
24. 9.
22. 10.
K Roztokům x K Drsnici
0
X
Výhledské náměstí
0
X
V Údolí
0
X
Suchdolská – Sběrné suroviny
0
X
Internacionální
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.

Uvedená novela živnostenského zákona má v řadách odborné veřejnosti
i své kritiky, kteří zejména zpochybňují
přínos v úpravě místní příslušnosti živnostenského úřadu či zavedení jediné
živnosti volné.
Přestože si podnikatel totiž může
podle nového znění živnostenského zákona zvolit pro vyřízení svých záležitostí jakýkoli živnostenský úřad na území
ČR, ostatní záležitosti podle jiných zákonů zůstávají spojeny jen s úřady příslušnými podle jeho bydliště nebo sídla
(sociální správa, dopravní úřad) a musí
stejně kvůli doložení případných dokladů pro živnostenský úřad cestovat do
místa svého bydliště. Rovněž tak první živnostenský výpis podle nové právní úpravy nemůže podnikatel obdržet
jinde než na svém místně příslušném
živnostenském úřadu dle svého bydliště nebo sídla, ne tedy kdekoli podle své
volby.
Jako další problém označuje odborná veřejnost zavedení jediné živnosti
volné s 80 samostatně nezpoplatněnými obory činnosti. Tato úprava umožňuje zaregistrovat si za jediný poplatek
1–80 oborů, ať už je podnikatel vykonávat bude nebo nikoliv. Povinnost hlásit
skutečně vykonávaný obor činnosti jsou
v úpravě vypuštěny. Pro podnikatele toto může být zjednodušením, ale nikoli
pro spotřebitele nebo třeba zadavatele
veřejných zakázek, kteří potřebují znát,
zda někdo jimi žádanou činnost skutečně vykonává, jak dlouho a zda je i dostatečně „odborně kvaliﬁkován“ právě
na tu kterou činnost. Obdobná úprava
platila před časem i na Slovensku, ale
bylo od ní z důvodu neprůhlednosti odstoupeno. Proto lze podle názorů odborné veřejnosti očekávat
i zde budoucí praxí vynucení si další změny živnostenského zákona.
JUDr. Zlata Kohoutová

Volby 2008
Ve dnech 17.–18.října 2008 se uskuteční volby do krajských
zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Do zastupitelstev krajů se bude volit ve všech krajích
s výjimkou Prahy. Do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se volby
konají ve 27 obvodech, v Praze se bude volit pouze
v Praze 1, Praze 5 a Praze 9.
Na území Prahy 6 a Prahy – Suchdola se volby
v tomto termínu nekonají.

www.praha-suchdol.cz
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První veřejné plánovací setkání s občany
- projekt 5P Suchdolská náměstí
Změna Suchdolského náměstí začala
nabírat svou podobu. Dne 9.6.2008 se
v budově místního úřadu konalo první
veřejné plánovací setkání, kde si občané
společně se zástupci nadace Partnerství
a panem Ing. arch. Petrem Klápštěm
mohli pohrát s myšlenkou budoucího
vzhledu tohoto prostranství. Setkání se
zúčastnilo přibližně 25 lidí, kteří měli veliký zájem o budoucí podobu centra naší
městské části.
Na tomto setkání byly zmiňovány klady Suchdolského náměstí (např. rozsah
zeleně, prostor, který slouží pro kulturní
akce, centrum Suchdola atd.), ale i zápory (nekoncepčnost zeleně, rozdělení

datum

počet
hodin

vyřešeno
přestupků

ve výši

Měření rychlosti
v Kamýcké ulici
červen 2008

1. 6.

3

13

25.000 Kč

6. 6.

2

12

19.500 Kč

9. 6.

2

16

25.000 Kč

11. 6.

1

6

9.000 Kč

18. 6.

2

14

27.500 Kč

24. 6.

3

8

13.000 Kč

30. 6.

2

10

15.000 Kč

Za měsíc červen se v prostoru ulice
Kamýcká měřilo celkem 15 hodin.
Bylo zjištěno 79 dopravních přestupků spojených s nedodržením povolené rychlosti, která je v tomto úseku
snížená dopravní značkou na rychlost
30 km/hod. Byly uloženy pokuty v celkové výši 134.000 Kč.
Dne 4. 6. 2008 proběhla ve spolupráci se ZŠ Suchdol dopravní akce
„jezdíme s úsměvem“, která se konala
v prostoru ulice Internacionální. Na
této akci bylo zkontrolováno celkem
65 řidičů, bylo zjištěno 11 přestupků,
za které byly uloženy pokuty ve výši
8.000 Kč. Jeden řidič řídil motorové
vozidlo pod vlivem alkoholu.
ppor. Bc. Miroslava Krejčová,
Policie ČR

6
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náměstí ulicí Internacionální na dvě
části, intenzita dopravy, nedostatečné
osvětlení, apod.).
Občané rovněž využili možnost sdílet
s panem architektem nápady jako např.
omezení intenzity autobusových linek
a s tím spojené zklidnění ulice Internacionální, zastínění odpočinkových ploch, rozdělení náměstí na čtyři různé tematické
sektory (dětské hřiště, odpočinek, zeleň,
kultura), přidání laviček (odpočinkových
míst), vodní prvek apod.
Nakonec byli přítomní rozděleni do
dvou skupin, které nad fotograﬁckým plánem náměstí diskutovaly a vytvářely „svůj
sen” o podobě Suchdolského náměstí.

Více se o tomto plánovacím setkání
můžete dočíst v zápise na webových
stránkách městské části.
Jaroslav Lehoučka

Zveme Vás na druhé veřejné
plánovací setkání s občany,
které se bude konat
v úterý 7. října 2008
od 18 hodin
ve velké zasedací místnosti
v budově úřadu.

Ovlivňuje hluk
ceny nemovitostí?
K dnešnímu dni se ceny nemovitostí odvíjí v podstatě ve dvou rovinách. V té první
se cena stanoví podle platného cenového
předpisu, který vydává ministerstvo ﬁnancí
ČR, v té druhé je cena zásadním způsobem
ovlivněna poměrem nabídky a poptávky.
Cenový předpis se uplatňuje především
při styku se státní správou a jeho důležitost dlouhodobě pozvolna klesá.
O ceně nemovitostí rozhoduje ve většině případů takzvaná cena obvyklá (také se
užívá termín tržní), jejíž deﬁnice je v zákoně o oceňování majetku.
Rozhodující pro cenu obvyklou – její výši
– je poměr mezi nabídkou a poptávkou na
trhu nemovitostí v dané lokalitě. Diference
cen nemovitostí mezi různými lokalitami je
uživatelská „kvalita“ těchto lokalit. Do těch
se především promítají pozitivní a negativní vlivy, které jsou na lokality navázány
(pozitivní např. blízkost rekreačních ploch,
lesy, vodní plochy, infrastruktura; negativní
– zatížení emisemi jako je prach, hluk, neúplná infrastruktura aj.).
Každý, kdo se pohybuje na trhu s nemovitostmi (především v situaci jejich pořízení) při možnosti volby mezi lokalitou, která
není zatížena negativními vlivy a možností,

kde negativní vlivy působí, volí vždy jednoznačně tu lokalitu, kde je zatížení negativními vlivy menší. Z toho vyplývá, že poptávka
po nemovitostech v lokalitách s negativními vlivy klesá a tím klesá i jejich cena.
Tato skutečnost se již začíná v lokalitách
zatížených hlukem z provozu letiště Praha
– v tržním sektoru nemovitostí pro bydlení
(stavební pozemky, obytné domy, rodinné
domy, byty) projevovat. Naopak u nemovitostí souvisejících s provozem a zázemím
letiště (zejména sklady, parkovací plochy,
technické zázemí apod.) jejich cena roste.
Již dnes začíná být patrný rozdíl v růstu
cen nemovitostí ve srovnatelných lokalitách Prahy s lokalitami zasaženými hlukem z letiště (např. v Hostivaři ceny rostou
v průměru o 4–6 %, zatímco na Suchdole,
v Nebušicích či Horoměřicích okolo 2 %).
Kvaliﬁkovaný odhad pracovníků realitních kanceláří jednoznačně vypovídá
o tom, že do budoucna se růst cen nemovitostí v lokalitách zasažených hlukem z provozu letiště zastaví a při rozšíření letiště
začnou jejich ceny klesat.
Ing. Petr Bezděk, CSc.
znalec v oboru stavebnictví a ekonomiky
ceny a odhady nemovitostí

Prodloužení trasy noční linky 502
Od 30. 8. 2008 byla trvale prodloužena trasa noční autobusové linky 502
z Vítězného náměstí přes zastávky Vozovna Střešovice, Vypich
a Nemocnice Motol až na Sídliště Stodůlky.
Podrobné informace najdete na zastávkách nebo na www.dpp.cz.
informace č. 4/2008
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Jak se k nám chová soused letiště?

Během letních
měsíců Správa letiště
Praha, s.p. vypracovala ve
spolupráci s odborníky na
žádost Ministerstva dopravy
akční plán na snižování hluku
vyžadovaný směrnicí Evropské
unie, který byl následně převzat
Magistrátem hlavního města
Prahy do návrhu protihlukových
opatření v Praze a okolí.
Opatření pro boj s hlukem podle představ letiště a jejich dopad na Suchdol vypadají takto:
1. Hluk snížíme vybudováním paralelní dráhy
Výsledek: Hluk v okolí Prahy a na
Suchdole zvlášť bude vyšší a nad Suchdolem bude létat úplně vše.
2. Hluk snížíme aktualizací
ochranného hlukového pásma
(dále jen OHP) - aktualizace znamená rozšíření OHP až k Vltavě
včetně území Suchdola.
Výsledek: Provoz a hluk nad Suchdolem bude neomezený, pro obyvatele
Suchdola přestanou platit hygienické
limity pro venkovní hluk, stěžovat si nebude možné.

3. Snižujeme od roku 2007 noční hluk pomocí hlukové kvóty
– hluková kvóta znamená pouze
nepřekračování limitů hluku za
hranicí OHP.
Výsledek: Již za rok 2007 a 2008 noční provoz narostl i při současném OHP.
V případě rozšíření OHP by nárůst nočního hluku na Suchdole byl enormní,
ale z hlediska zákona i hygieniků by bylo vše v pořádku.
4. Zásadně omezíme provoz na
dráze 13/31 směr Praha, Kladno
(Pozn. provoz je zásadně omezen až zastaven již dnes…)
Výsledek: Provoz nad Suchdolem bude průběžný celých 52 týdnů v roce,
nad Suchdolem bude létat vše a Praha 6 se zbaví „nesnesitelných“ 3–4 týdnů provozu v roce. Obyvatelé Suchdola
dle představ magistrátu jsou odolní
a zřejmě přežijí vše.
5. Provedeme zvukoizolační opatření – výměna oken
Výsledek: Venkovní hluk se nesníží,
objekty budou nejen zvukotěsné ale
i vzduchotěsné a o otevřených oknech
budeme pouze snít.

6. Provedeme aktualizaci poplatků za letecký hluk – změny
poplatků za letecký hluk, který
lidem v okolí poškozuje zdraví
Výsledek: Využívání peněz z těchto
poplatků probíhá bez kontroly veřejnosti a ﬁnanční toky těchto peněz do městské části Suchdol jsou následující:
Rok 2007
0,00 Kč, tedy nic
Rok 2008
0,00 Kč, opět nic
V rámci programu letiště „Žijeme zde
společně“ tedy Suchdol kromě zvýšení
hluku nedostal vůbec nic.
Takto si společný život s letištěm nepředstavujeme.
Vzhledem k takřka zničujícím důsledkům navržených opatření pro Suchdol
občanské sdružení Občané proti hluku
a emisím uplatnilo zcela zásadní připomínky, námitky i požadavky v zájmu přijatelného životního prostředí na Suchdole – viz www.antihluk.cz
Sousedství podle představ letiště by
bylo nesnesitelné, a proto Vás žádáme
– ozvěte se, stěžujte si, protestujte. Pokud se včas, hlasitě a důrazně neozveme,
nikdo a zejména privatizované letiště na
nás nebude brát ohled. Naše nejmenší
děti i školáci tráví na Suchdole 24 hodin
denně, udělejme něco pro jejich zdraví.
Je to bohužel jen na nás.
Stanislava Veselková,
Výbor občanského sdružení
Občané proti hluku a emisím

Kdo mlčí, ten souhlasí!
Je možné, aby si většina obyvatel
Suchdola přála rozšíření letiště a zvýšení hluku? To je nemožné, ale pro vládu,
magistrát a letiště to tak bohužel nyní vypadá. Skoro všichni obyvatelé Suchdola
totiž mlčí a nechávají tak o sobě a svých
dětech rozhodovat úředníky, kterým na
nás nezáleží.
Státní úřady jsou evidentně připraveny
Suchdol obětovat pro větší zisky budoucího majitele letiště, což je vidět i z návrhu
na zařazení záměru výstavby paralelní
dráhy do Politiky územního rozvoje České
republiky.
Pokud Vám není budoucnost Suchdola
lhostejná, máte do 25. září 2008 možnost se proti tomuto návrhu ozvat a bude
Vás to stát jen pár korun a minut Vašeho
času. Pošlete SMS, kterou vyjádříte svůj
nesouhlas s tímto návrhem.

Odesláním SMS ve tvaru: EPS RUZYNE
JMENO PRIJMENI na tel. č. 903 09 08
bude na ministerstvo pro místní rozvoj
automaticky doručena připomínka v tomto znění:

z přelétávajících letadel. V současné době není dosud dokončeno posouzení vlivů
této stavby na životní prostředí, a proto
nelze říci, že ji lze realizovat. Její zařazení
do Politiky je tak zcela předčasné.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Mlčení znamená v tomto případě zelenou pro zvýšený hluk nad Suchdolem.
o. s. Občané proti hluku a emisím

Věc: Připomínka k návrhu Politiky územního rozvoje (bod 131, str. 62)
Nesouhlasím se zařazením záměru
vybudování nové paralelní vzletové a přistávací dráhy letiště Praha – Ruzyně do
Politiky územního rozvoje. Tato stavba by
velmi závažným způsobem poškodila naše životní prostředí, a to zejména v souvislosti s nadlimitním zatížením hlukem

www.praha-suchdol.cz
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Cena jedné SMS je 8 Kč včetně DPH.
Bližší informace získáte na infolince
775 154 088 (v provozu ve všední dny
9–16 hod., jinak záznamník). Na infolince,
případně mailem na pur_ucastnik@eps.cz
můžete nahlásit, že si nepřejete dostávat
informační SMS o aktuálním vývoji v přípravě Politiky územního rozvoje. Technický
správce systému je agmo cz, s. r. o.

7

10.9.2008 11:30:20

z m ate ř sk ý ch ško l

Módní přehlídka
Poslední červnový pátek se denní místnost u „broučků“ v přízemí mateřské školy Gagarinova proměnila v přehlídkové
molo. Více než dvě desítky dětí ze školky,
doplněné „absolventy“ – již žáčky základní školy zde předváděly nádherné modely
výtvarnice Olinky Stráníkové.
Když jsem se od organizátorek chtěla
dozvědět o Olince Stráníkové něco více,
moc se mi líbila její publikovaná charakteristika:
„Šťastná to žena“ řekli by někteří. A jiní zase: „Nešťastná to žena.“ A měli by
pravdu první i druzí. O kom je vlastně řeč?
O bytosti veskrze křehké, a přitom obdivuhodně pevné. Náročné, a přitom velkorysé, skromné. Posedlé svou vášní, a přitom
nadmíru obětavé. Obdarované víc než
štědře – jak talenty, intelektem, intuicí
i krásou, tak břemeny těžkými, která však
cestou neodkládá. Nápaditá a starostlivá
máma. Ta, co omluvně říká: „Jsem nemožná.“ Věčně pochybující, a přitom nesoucí
světlo. Tak ji aspoň vidím já...

Autorka pracuje výhradně s přírodními
materiály (bavlna, zdravotně nezávadné barvy…), její výtvory jsou opravdovou

„pastvou pro oči“. Nelze se proto divit, že
o jednotlivé kousky byl velký zájem i mezi
„modelkami“.
Samotnou přehlídku provázely zvuky
afrických bubnů. Někteří z účinkujících
při pohledu na početné publikum museli
přemáhat ostych, jiným by naopak i některé profesionálky mohly závidět šarm,
vervu a pohybové schopnosti. Nápaditá
choreograﬁe Jany Brandejsové, která
s dalšími aktivními maminkami (ale i několika ochotnými tatínky) celou přehlídku
za podpory ředitelky Marcely Hanákové
zorganizovala, sklidila zasloužený aplaus.
Před koncem odpoledne se po většině modelů z prodejní galerie jen „zaprášilo“.
Pokud jste neměli šanci se zúčastnit
v červnu, určitě se přijďte podívat v neděli
28. září odpoledne na Suchdolské náměstí, kde v rámci IV. SUCHDOLSKÉHO
(P)OSVÍCENÍ budou předvedeny další modely z dílny Olinky Stráníkové, které byste
si měli moci v případě zájmu také koupit.
Věra Štěpánková

Mateřinka v novém šatě
Čeho si však jistě všimnete je, že se mateřinka rozzářila i navenek – dětské sluníčko se na nás směje a úsměv doplňují i červeně natřené okapy a svody.
Těším se na rodiče, kteří dokončí dílo radosti v rámci podzimní brigády – odměny za nejlepší natěrače plotu a branek je jistě
potěší. Jste-li zvědaví, jakou bude mít plot barvu, přijďte se na
konci září podívat.
Zkrátka naše školička má nové šatičky. Zásluhu na tom má
vedení městské části (konzultant a dodavatel části penízků),
doc. Vovsová ze Suchdola (poradkyně), Jirka a Ondra (studenti
sprejeři) a také šikovní řemeslníci (někteří z nich jsou absolventi
naší školky, takže si zavzpomínali), kterým po celou dobu velel
manžel naší úžasné kuchařky Petr Bůžek. Všem patří velký dík!
A v příštím vydání zpravodaje se dozvíte, co nového chystáme v rámci výchovně vzdělávacího programu.
Mgr. Jaroslava Barková-Hešíková
ředitelka mateřské školy K Roztokům
Doba prázdnin je pro mnohé z nás zaslouženou dobou odpočinku. U školských zařízení to tak vždy nebývá, neboť je to
období vhodné k realizaci větších rekonstrukcí.
Letošní léto v naší mateřince bylo veskrze pracovní – proběhla rekonstrukce umýváren, obklady a dlažby z 80. let byly nahrazeny novými s moderním designem. Byly vyměněny rozvody
vody, staré bojlery i zařizovací předměty. Vše je veselé oranžovo-zelené – a jak podotkl jeden z pracovníků, takovou koupelnu
nemám ani doma.
Co děti jistě nejvíce ocení, jsou obrázky nastříkané spreji
a doplněné barvami podél schodiště do patra. Studenti AVU se
vyřádili – děti přivítá veselý drak, mohou si zalétat na koni s křídly a zamávat sluníčku, které rozpustile rozfoukává mraky.
Toto však zůstává kolemjdoucím návštěvníkům Roztockého
háje ukryto (samozřejmě se ale můžete přijít podívat, stačí jen
zaklepat).
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Jak odcházejí ředitelky?
Každá asi jinak, já jsem odcházela dlouho. Protože Rada městské části již v únorovém zpravodaji zveřejnila, že ředitelka
MŠ K Roztokům bude v červnu končit, trvalo mé odcházení půl roku. Rozjetý školní
rok v mateřské škole však neponechává
mnoho času na ﬁlozoﬁcké úvahy a zpytování minulosti. Překulily se Velikonoce, vynesli jsme Babici Zimici, připravili jsme se
na školu v přírodě u Slavonic, a už tu byl
červen, s výletem do Perníkové chaloupky a pravidelným plaváním. V průběhu
června jsem zaznamenala ve školce tajný
ruch, který probíhal mezi paní kuchařkou
a mnoha rodiči, ale netušila jsem, čeho
se jejich diskuze týkají. Mojí poslední akcí,
kterou jsem ve školce s velkou péčí připravovala, byla „Zahradní slavnost na rozloučení se školním rokem a s ředitelkou“. Na
první pohled slavnost vypadala jako jiné
domlouvání pro mne totiž rodiče vybrali
lázeňský pobyt v Bertiných lázních v Třeboni. Nejméně tři roky si prohlížím v katalozích cestovních kanceláří tyto lázně a říkám si – „tam bych ráda jela“. Můj úžas
nad poukazem byl proto nepopsatelný.
Velmi si tohoto daru vážím, protože vím,
že nebyl formální, ale že se o něj zasloužilo mnoho rodičů i zaměstnanců školky.
V Třeboni jsem už o prázdninách byla. Je
to úžasné místo, kde jsem si moc odpočinula. A v týdnu od 9. srpna určitě škytali
všichni rodiče ze školky, když jsem na ně
denně s láskou vzpomínala.
Děkuji ještě jednou všem učitelkám, zaměstnancům i rodičům, kteří mi svou prací, svými nápady a připomínkami pomáhali po celých 20 let mateřskou školu vést.
Ivana Lacinová
slavnosti, které u nás již více než 15 let
s rodiči připravujeme. Maminky a babičky
si však tentokrát daly opravdu velmi záležet a jejich výrobky na závěrečnou hostinu byly výstavní, téměř cukrářské kousky,
navíc přibylo do programu divadelní představení „Sedm Sněhurek a jeden trpaslík“
s Jiřím Krytinářem. Slavnost tradičně začíná cestou rodičů s dětmi po lese, kde plní
společně úkoly. Na školní zahradě jsou
pro ně přichystány další zábavné úkoly.
Lovit magnetické rybičky z úzkého nerezového hrnce, přejet po houpacím prknu na
koloběžce, žonglovat s plastovým talířem,
seřadit magnetické kuličky do kroužku tak,
aby se neseběhly k sobě, prolézt papírovým tunelem, který rodiče postupně doplňují a dostavují... Jaká byla atmosféra
naší poslední slavnosti nejlépe ukazují fotograﬁe. Panu Krytináři se společná oslava
velmi líbila a zejména ocenil sounáležitost

celého společenství lidí sdružených kolem
mateřské školy.
Po skončení divadla začalo opravdové
loučení. Pan starosta Petr Hejl s radní pro
školství paní Věrou Štěpánkovou mi předali jménem městské části poděkování
a velikou kytici. Největším a mě nejmilejším překvapením pro mne byl dar, který
jsem dostala od rodičů a zaměstnanců
školy. Teprve nyní se objevil důvod nezvyklých červnových rodičovských aktivit
kolem paní kuchařky. Rodiče celý červen
navrhovali a domlouvali nejvhodnější dárek na rozloučenou. A protože se svému
výběru věnovali velmi pozorně a patrně
s velkým úsilím, podařilo se jim vybrat dárek, na který jsem sama pro sebe pomýšlela již několik let, ale nikdy mi nezbyl čas.
Nevím, jestli to byla náhoda nebo nějaké
propojení kolektivního myšlení lidí naladěných na stejnou emoční vlnu. Po dlouhém

www.praha-suchdol.cz
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CO JSTE, HASIČI, CO JSTE DĚLALI...?
Během prázdninových měsíců činnost hasičů neutichá,
neustále je co dělat. Naše akce připravujeme ve velkém
předstihu. Mezi ně patří např. další ročník soutěže v požárním útoku – Suchdolský pohár, který bude od letošního roku
pojmenován po našem bývalém dlouholetém členovi „Memoriál Františka Malého“. Také již připravujeme v pořadí
118. Hasičský ples, musíme zařídit hudbu, sál a další organizační záležitosti.
Člen našeho sboru Jiří FALBER získal dne 23. června 2008
v Přibyslavi čestný titul „Zasloužilý hasič“ jako poděkování za
jeho dlouholetou práci (více než 50 let) v požární ochraně.
Jednotka sboru taky přes prázdniny nezahálí. Mimo výjezdy jsme uskutečnili výcvik s motorovým člunem a absolvovali jsme tři odborné stáže u HZS hl. m. Prahy, konkrétně na
stanici č. 3 – Holešovice, v délce 12 hodin (vždy od 7.00 do
19.00 hod.). Tyto stáže vykonáváme ve svém volném čase,
bez nároku na odměnu či jiné výhody. Členové jednotky jsou
zde zařazeni na výjezd s profesionálními hasiči a spolu s nimi zasahovali u tří případů – při požáru spálených potravin,
otevření bytu a požáru stromu.

Výjezdy jednotky sboru:
29. dubna

19.22 dopravní nehoda – PZ Horoměřice
CAS 32, 1 + 2
18. července 16.33 spálené potraviny –P8 Vysočanská
CAS 25 K, 1 + 3
25. července 18.43 technický zásah – P6 V Šáreckém údolí
CAS 25 K, 1 + 2
3. srpna
09.06 otevření bytu – P8 Lodžská
CAS 25 K, 1 + 4
5. srpna
16.25 požár obilného pole – PZ Roztoky
CAS 25 K, CAS 32, 1 + 3
7. srpna
17.59 požár obilného pole – P6 Př. Kopanina
CAS 32, 1 + 1
22. srpna
21.43 požár kontejneru – P6 Suchdol
CAS 25 K , 1 + 1
24. srpna
12.35 požár stromu – P8 Teplická
CAS 25 K, 1 + 6
Milan Kučera (tel. 606 232 074)
velitel SDH Praha - Suchdol

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy do výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha – Suchdol.
Více na http://www.praha-suchdol.cz/hasici

10

labut_0408.indd 10

informace č. 4/2008

10.9.2008 11:30:22

z veme Vá s

Městská část Praha – Suchdol, Sbor dobrovolných hasičů a Sdružení Suchdol Sobě
Vás zvou na

IV. SUCHDOLSKÉ
(P)OSVÍCENÍ
NEDĚLE 28. ZÁŘÍ 2008
SUCHDOLSKÉ NÁMĚSTÍ
BUDOVA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
09.30 Svatováclavský běh (start u základní školy)
registrace běžců od 9.00 do 9.25 hodin
13.00 Suchdolská letka – skládání a házení
vlaštovek
14.00 zahájení tvůrčí dílny – svítilny
14.30 Suchdolský pěvecký sbor
15.00 mini – módní přehlídka
15.30 Suchdolský tahoun 2008
16.00 Klec – klezmer kapela
16.30 Suchdolský tahoun 2008 - ﬁnále
17.00 Klec – II. část
17.30 vyhlášení vítězů
18.30 Róza, strážné strašidlo v podání
Ochotných Suchdolníků
19.15 rituál Osvícení
19.30 koncert Vít Bareš (didgeridoo) a pěvecký
komorní soubor Oculi erinacei

SUCHDOLSKÝ ROHLÍK, ROHLÍČEK…
soutěž pro nadšené pekařky/pekaře, registrace
soutěžních vzorků od 14 do 15 hodin na náměstí

SUCHDOLSKÝ TAHOUN 2008
Soutěž v přetahování pětičlenných družstev
Suchdolský tahouneček – soutěžící do 125 cm
Suchdolský tahounek – soutěžící do 15 let a do 170 cm
Suchdolský tahoun – ostatní soutěžící
A dále stánky s drobnostmi, možnost občerstvení, posvícenská polévka...
Změna programu vyhrazena. Program bude aktualizován na www.praha-suchdol.cz.

www.praha-suchdol.cz
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Nový školní rok v Rybičce
Co se během prázdnin změnilo?
Pracovali jsme na vylepšení interiéru,
aby byly prostory pro děti útulnější a také zajímavější. Díky návrhu a malbám na
zdech výtvarnice Hanky Jedličkové oblékly stěny místnosti nový kabátek... Myslím,
že budou překvapeny nejen děti, ale i vy.
Mateřský klub Rybička se stal členem
Sítě mateřských center.
Dolaďovali jsme náplň jednotlivých
kroužků a plánovali jednorázové akce pro
maminky s dětmi i pro celou rodinu.
Co jsme pro vás připravili?
Školní rok zahájíme dnem otevřených
dveří v pondělí 8. 9. 2008.
Dopolední programy pro děti s rodiči
budou vedeny stejnými zkušenými lektorkami jako v minulém pololetí.
Každé pondělí vítáme děti (2–4 roky)
v kroužku Žabky od 9.00 a od 10.15 hod.
Úterky od 9.00 patří mimiklubu Hvězdičky, kde si na své přijdou maminky s miminky 0–1 rok. Každou středu od 9.30
připravujeme křesťansky laděný kroužek
Želvičky (1,5–3 roky). V pátek od 9.30
zase čeká na malé neposedy (1–2 roky)
medvědice s medvídkem Péťou, aby si
zacvičili a zazpívali.
Kromě těchto pravidelných dopoledních kroužků pro děti máte možnost
navštívit přednášky klinické psycholožky
Mgr. Kamily Wawroszová, výtvarné dílny
pro maminky pod vedením Zuzky Krum-

pholcové, přednášky o prevenci bolestí
zad, masáže kojenců a aromaterapie.
Spolu s tatínky se můžete zúčastnit
drakiády (21. 9.) nebo si zasoutěžit a vydovádět se během bramborového dne
(29. 9.).
V říjnu budeme opakovat kurz první
pomoci zaměřený na situace s malými
dětmi, který se v květnu setkal s velkým
zájmem maminek.
A už teď si můžete připravit oblečení,
hračky a dětské sportovní potřeby na
prodej v říjnovém bazaru.
Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.klubrybicka.blog.cz
nebo na tel. 603 461 893 (Jitka Kafková).

Podzim a zima na krku,
co s malými dětmi?
Jestli máte doma malé dítko, kterému
je v tomto období každý byt nebo dům
malý, máme pro vás nabídku jak jej zabavit. Připravily jsme pro všechny
aktivní rodiče a děti od 2 let ze
Suchdola pravidelná dopolední zdravotní cvičení na gymbalonech. Od října 2008 se
můžeme potkávat každou
středu dopoledne v sokolovně na Suchdole (za
základní školou u konečné zastávky autobusu).
Hodina je plná říkanek,
písniček a zdravotního
cvičení na gymbalech
a na konci hodiny nechybí ani oblíbená „opičí dráha“. Vaše děti
si procvičí běhání, skákání, obratnost
i jemnou motoriku. Je to ten pravý pro-

12

labut_0408.indd 12

stor na užití si zimního dopoledne. Hodina je pro max. 15 dětí ve věku 2–4 roky, proto je nutné si místo předem rezervovat.
Volná místa máme od 9 hod. a od
10 hod. Můžete si zakoupit zvýhodněnou pololetní permanentku nebo si můžete
kupovat měsíční vstupenky. Permanentky
jsou přenosné a většina
zdravotních pojišťoven na
zdravotní cvičení dětí do 3
let přispívá. Rezervace míst
a bližší informace získáte na
mobilu 724 116 947, e-mailu
neposedna.pastelka@seznam.cz nebo na
www.neposedna-pastelka.wz.cz
Martina Sasková
Studio Neposedná pastelka

Adresa: Roztocká 5, Praha 6 – Sedlec
Díky tomu, že jsou námi nabízené aktivity v roce 2008 spoluﬁnancovány z prostředků hlavního města Prahy a přípravu
kroužků zajišťují dobrovolníci, můžeme
vám naše služby nabídnout za velice příznivé ceny.
Pravidelní návštěvníci mohou využít
zvýhodněných permanentek. Hodina
je pak vyjde na zhruba 30 Kč, ostatní
účastníci zaplatí za hodinu 40 Kč.
Věřím, že si z naší nabídky vyberete.
Už teď se na vás těší odpočatí dobrovolníci plní nápadů a elánu! Rádi vás uvidíme, přijďte se podívat.
Jitka Kafková

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

čtvrtek 11. 9. – 15.00 – přednáška prof. ETF UK Milana Balabána „Ženy v Bibli“ – další část volného cyklu
o postavení žen v různých dobách
a kulturách
pondělí 15. 9. – 15.00 – dokumentární odpoledne: Mexiko a Venezuela – ﬁlmy především o přírodě a památkách
předkolumbovské Ameriky
čtvrtek 18. 9. – 15.00 – koncert Jaromíry Škampové „Láska v hudbě“
pondělí 29. 9. – 15.00 – dokumentární odpoledne: Maroko – ﬁlmem si
připomeneme březnovou přednášku
našich skautských přátel
Vstup volný (omezený jen kapacitou míst),
možnost občerstvení.

www.domovhorizont.cz

informace č. 4/2008

10.9.2008 11:30:26

z veme Vá s

Sokolení – aktivní zábava
a sport pro všechny

V sobotu 20. září od 9 do 12 hodin
máte možnost na hřišti před suchdolskou
sokolovnou zábavnou formou zjistit, v jaké jste kondici, vyzkoušet si různé opičí

dráhy nebo si zahrát hry se svými dětmi.
Pestrý sportovní program je připraven
pro zájemce od 1 do 99 let. A je připravena spousta odměn!

V případě zájmu zkušení cvičitelé poskytnou informace o sportovních volnočasových možnostech (rekreačních i výkonnostních) pro Vaše děti i pro Vás.
Sokolení v Suchdole bude probíhat v příjemném okolí sokolovny (ulice Za sokolovnou 440). V případě nepříznivého počasí
program proběhne přímo v sokolovně.
Sokolení je projekt pro rodiny s dětmi
a mládež; je to příležitost zábavnou formou si vyzkoušet různé druhy sportovních činností. Různorodý sportovní program probíhá po celý třetí týden v září na
14 místech v Praze, v blízkosti sokoloven.
Další informace najdete na stránkách
www.sokol.eu, akce Sokolení.
Pojďte si zdravě protáhnout tělo a užít
zábavu!
Akce probíhá za podpory Magistrátu
hlavního města Prahy a ve spolupráci
s městskými částmi.
Informace: Česká obec sokolská,
Věra Vránová, tel.: 257 007 285,
e-mail: vvranova@sokol.eu

Pražská vlastivěda
Z programu vlastivědných vycházek v září 2008 vybíráme:
14. ne. Břevnovský klášter. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek akce v 15.00
před kostelem sv. Markéty (tram. č. 22 „Břevnovský
klášter“). Vstup 50 Kč + vstupné do objektu 50/30 Kč
(Marie Vymazalová).
16. út. Za památkami starých Bohnic. Pořádáno
k 850. výročí obce Bohnice. Spojeno s prohlídkou
kostela sv. Petra a Pavla, farní zahrady a procházkou
po okolí. Začátek akce v 17.00 na konečné stan. autobusu č. 102 „Staré Bohnice“ (jede od metra C „Nádraží Holešovice“, „Ládví“, „Kobylisy“). Vstup 50 Kč
(PhDr. Jarmila Škochová).
20. so. Kdo straší v Ungeltu? Vycházka pro děti v rámci
cyklu „Děti, poznejte Prahu!“. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Zajímavé povídání
o památkách Starého Města spojené s návštěvou
Prašné brány. Na závěr čeká děti malý vědomostní
kvíz se sladkou odměnou. Začátek akce v 10.00 na
Kafkově náměstí (u kostela sv. Mikuláše na Starém
Městě). Vstup děti 40 Kč/ dospělí 50 Kč + jednotné
vstupné do objektu 20 Kč (Mgr. Zuzana Tlášková).
Královskou cestou z Pražského hradu ke Karlovu mostu.
Začátek akce ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Vstup 50 Kč (Helena Lukešová).
Kde byla butovická sopka? Procházka přes staré Jinonice a kolem kostelíka sv. Vavřince povede ke
zkamenělým sopečným vyvřelinám této části Prahy.

Začátek akce ve 13.30 ve vestibulu stanice metra B
„Jinonice“. Vstup 50 Kč (Božena Švejnohová).
27. so. Baba – vzorová vilová osada. Po stopách funkcionalistické bytové kultury. Začátek akce ve 14.00
u restaurace Na staré faře (Na Fišerce 20/17, Praha 6 - Dejvice) u stanice aut. č. 131 „U Matěje“ (jede
od metra A „Hradčanská“). Vstup 50 Kč (Mgr. Helena Mandová).
Barokní opevnění Prahy. Povídání nejen o tom,
jak byla Praha v baroku opevněna, co z opevnění zůstalo, ale i o tom, kde se pěstovaly moruše. Začátek
akce ve 14.00 u horní stanice lanové dráhy na Petříně. Vstup 50 Kč (Hedvika Čenková).
Novoměstská radnice a její okolí. Celková
prohlídka zahrnuje návštěvu věže, radniční kaple,
Obecní síně, mázhausu. Začátek akce ve 14.00 před
vchodem do radnice z Karlova náměstí. Vstup 50 Kč
+ vstupné do objektu 50/25 Kč (Monika Koblihová).
Vycházky se konají, sejde-li se nejméně deset účastníků. Maximální počet je 80 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak). Přednost mají ti, kteří přijdou dříve. Vstupné do objektu si
hradí účastníci sami. Dětem do patnácti let, studující mládeži,
seniorům a invalidům poskytujeme slevu. Maximální kapacita
sálu PIS je 30 osob.
Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny lze ověřit na tel. 800 19 18 17
nebo na http://www.dpp.cz.
Vlastivědný útvar Pražské informační služby
Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00,
tel.: 221 71 41 52, 221 71 41 51, fax: 221 71 41 51.

www.praha-suchdol.cz

labut_0408.indd 13

13

10.9.2008 11:30:27

m o h lo by Vá s za j íma t

KLAS – klub aktivního stáří
Pro informaci občanům uvádím, že náš
KLAS pracuje a zajišťuje akce, které jsou
pro návštěvníky přínosem již od založení
v roce 1985.
Velkou zásluhu na vzniku měla paní Marie Rusá, která byla řadu let vedoucí Osvětové besedy a kronikářskou obce.
Vedoucí KLASu byla od roku 1996
pí Ema Chyšková, která zemřela v roce
2007.
Od té doby organizuje činnost pí Járová, kterou si na setkání KLASu ženy vybraly
jako vedoucí.
Účetnictví a hospodářku ke vší spokojenosti vykonává pí Hana Mašková, která na
každé setkání zajišťuje občerstvení a pro
účinkující květiny.
V průběhu podzimu 2007 a letošního
půl roku byly zajištěny tyto akce, které byly
zvlášť velmi srdečně přijaty.
beseda s herečkou pí Květou Fialovou,
pí Naďou Konvalinkovou, pí Veronikou
Stropnickou – Žilkovou, p. Tomášem Valíkem, herečkami z divadla VERBA
vyprávění o významných místech v Praze např. letohrádek Hvězda, o známých
osobnostech, o tradicích vánoc a velikonoc, o Indonesii, Bolívii s účastnicemi
delšího pobytu v těchto zemích, o stav-

bě lodi „VIKTORIA“, která objela celý
svět a to všechno včetně velkoplošného
promítání zážitků z těchto cest
výměna různých receptů, vč. receptu
pro zdraví
pozvání přijali operetní zpěváci ze souboru ALBATROS
příjemné odpoledne 2x do roka zpestřují profesoři zpěvu manželé Mrázkovi se
svými žáky – studenty
dále manželé Fišerovi zpěvem a hrou na
akordeony
vystoupení dětí z mateřské školky Gagarinova
Všechny uvedené akce jsou přítomnými
velice kladně hodnoceny.
Setkání KLASu se koná každých 14 dnů
(kromě prázdnin) vždy v úterý od 15.00 hodin ve velké zasedací síni budovy ÚMČ. Je
vytvořeno opravdu příjemné prostředí, kde
se všechny cítí jako doma, vaří se káva nebo čaj, zákusek, a když má některá oslavu
životního jubilea, přinese i něco dobrého
na zub. Každá oslavenkyně obdrží písemné
blahopřání a kytičku. Vypráví se příběhy ze
života, výletů, radosti i starosti. Navštěvují
se výstavy, které se uskutečňují v Alšově kabinetu v budově Úřadu MČ.

Paní Olga Šantrůčková ochotně zajišťuje vstupenky do divadel a to na dopolední
premiéry divadla Pod Palmovkou, Na Fidlovačce event. Národního divadla.
Vzhledem k ﬁnančnímu příspěvku z rozpočtu městské části, za což moc děkujeme,
můžeme uskutečnit 2x do roka zájezdy, které včetně průvodcovské činnosti velmi pečlivě zajišťuje paní učitelka Olga Borová, za
což jí patří náš vřelý dík.
Škoda, že mezi nás nechodí také muži,
docházel pouze jeden v poslední době,
a to p. profesor Šantrůček, který nám hrál
na piano, ale i ten z našich řad odešel navždy.
Je velmi dobrá spolupráce s vedením
Horizontu, kam docházíme na různé přednášky, velkoplošné promítání, event. možnosti denních výletů.
Na závěr. I nadále se budeme snažit
zajišťovat takové akce, které budou naše
občany zajímat a přijdou mezi nás.
Dagmar Járová

Nejbližší setkání KLASu
se koná v úterý
23. září od 15.00 hod.

Domácí chovatelé pěstují
stále více králíků
Kdyby Karel Čapek dnes psal pohádky o domácích zvířátkách, tak by
dort nevařili pejsek a kočička, ale možná tropický had s králíčkem.
Právě chov těchto zvířat se v posledních letech v České republice velmi
rozšířil. Jen na Suchdole už navštěvují veterináře nejen majitelé běžných druhů domácích mazlíčků jako jsou psi, kočky nebo malí hlodavci,
ale do ordinace přichází také chovatelé králíků. Ti dnes tvoří již téměř
jedno procento klientů. Králík chovaný doma je totiž příjemným společníkem, který není náročný na čas.
Stejně jako u psů nebo u koček, i u králíků se ale setkáváme s mnoha různými
druhy onemocnění. Nejčastěji se u tohoto živočišného druhu objevují parazitární
onemocnění, bakteriální záněty horních
či dolních cest dýchacích nebo virová
onemocnění. Tyto nemoci léčíme vždy speciﬁckou léčbou podle vyvolávací příčiny.
U mladých králíků také nesmíme zapomenout na očkování proti zmíněným virovým
onemocněnním jako je králičí mor a myxomatóza. Obě nemoci přenáší bodavý
hmyz, špatně se léčí a jsou ve většině případů smrtelné. Do čtyřech až šesti týdnů
věku přetrvává u mláděte imunita získaná
od matky přes mateřské mléko, vakcinace
se pak provádí nejlépe mezi šestým a de-
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sátým týdnem života. Dospělí králíci se očkují dvakrát ročně, což je změna oproti domácím zvířatům jako je pes nebo kočka.
Králíci nejsou nároční na stravu, jejím
základem je voda, seno, směs obilí a čerstvá zelenina. Narozdíl od obilí můžete
králíkům dávat neomezené množství sena po celý den. Dospělým králíkům by
chovatelé měli dávat pouze několik lžic
obilí denně, při předávkování hrozí totiž
nadměrné tloustnutí a nemoci jater, ledvin, srdce nebo může dojít k chronickému
www.animalclinic.cz
Suchdolské nám. 1249/8
Praha – Suchdol
tel.: 220 920 117, 774 113 553

průjmu. Ten se léčí úpravou nebo změnou
krmení , které králík dostává. Pozor na krmení zelenou trávou. Když na trávu není
zažívací trakt adaptovaný, tak může dojít
k akutnímu nadýmání nebo průjmům.
Průměrný život králíka je pět až devět
let. U mladých králíků dochází mezi třetím
a sedmým měsícem k pohlavnímu dozrávání jedince. Samečci si označují teritorium
rozstřikováním moči, což se dá nejlépe vyřešit kastrací. Jedná se o základní operaci,
ze které se zvíře brzy zotaví. U samiček se
kastrace doporučuje jako prevence agresivity v pubertě proti vlastnímu majiteli.
U starších králíků vznikají často zdravotní komplikace se zuby. Tomu lze předejít především stravou, měli bychom králíkovi dávat hodně sena a tvrdý chleba.
Někdy se nevyhneme zákroku, při kterém
je nutno postižené zuby vytrhnout. Čím je
zvíře starší tak je větší pravděpodobnost
výskytu nádorového bujení. V takovém
případě je nejlépe co nejdříve vyhledat
odbornou pomoc.
MVDr. Leoš Krkoška, PhD.
Veterinární ordinace Praha-Suchdol
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Fotbalový oddíl
Slavoj Suchdol

Hokejový oddíl
Suchdol Sabres

V ročníku 2007/08 jsme odehráli v 2. třídě skupiny C 22 mistrovských utkání, 13 vítězných,
7 utkání skončilo nerozhodně a ze
2 utkání jsme odešli poraženi. Při
celkovém skóre 66:31 jsme se 46
body obsadili konečné 2. místo
za mužstvem Tempa B, když k návratu do 1.B třídy nám chyběl jen
jediný bod. To je snad dobrá pozvánka na nadcházející ročník 2008/09.

V sobotu 18. srpna jsme uspořádali před zahájením naší již
páté sezóny v soutěžích pražské ligy ledního hokeje turnaj Sabres cup v Neratovicích za účasti 6 mužstev: HC Sněhuláci Praha, HC Torpédo, EKB, DKV Praha, HC Suchdol Sabres. Mužstvo
Variom se i přes zaplacení startovného turnaje nezúčastnilo.

Podzimní rozpis A mužstva na domácím hřišti (2.C tř.)
datum

čas

soupeř

3. září (st)

17.00

Suchdol – Ruzyně (Pohár PFS)

6. září (so)

17.00

Suchdol – Modřany

20. září (so)

16.30 Suchdol – Ruzyně

27. září (so)

16.30 Suchdol – Podolí

11. října (so)

17.00

25. října (so)

14.30 Suchdol – Benice

8. listopadu (so)

14.00 Suchdol – Šeberov

Suchdol – Kunratice

B mužstvo odehrálo ve 3. třídě 24 utkání. 8 vítězných,
1 nerozhodné a z 15 jsme odešli poraženi při celkovém skóre 35:78 a s 25 body jsme skončili na 10. místě.
Michal Marsch, Slavoj Suchdol

Výsledky a pořadí sabres cup 2008
EKB – DKV Praha
Suchdol Sabres – Torpédo
Torpédo – Sněhuláci Praha
Suchdol Sabres – EKB
Sněhuláci Praha – DKV Praha
Totpédo – EKB
Suchdol Sabres – Sněhuláci Praha
DKV Praha – Torpédo
Sněhuláci Praha – EKB
Suchdol Sabres – DKV Praha
Pořadí
1. DKV Praha
2. Torpédo
3. Suchdol Sabres
4. EKB
5. Sněhuláci Praha

3:4
1:3
2:0
3:0
0:1
3:1
1:1 ts 1:0
2:2 ts 1:0
1:3
1:2

Nejlepší brankář:
Radek Slivko (Torpédo)
Nejlepší střelec:
Marek Hrdina (DKV)
Nejlepší hráč:
Martin Stehno (Sabres)

Webové stránky turnaje: www.sabres-cup.estranky.cz
Michal Marsch, HC Suchdol Sabres

Hráškový krém s parmezánovým chipsem
(pro 4 osoby)

RECEPT PRO VÁ S

Vývar: cibule 2 ks, olivový olej, řapíkatý celer, petržel,
mrkev, pórek, celý pepř 5 ks, snítka tymiánu
Hráškový krém: 2 pol. lžíce másla, šalotka 5 ks nebo
2 středně velké cibule, 300 g hrášku (čerstvý nebo mražený), sůl, pepř, pol. lžíce cukru, 2 pol. lžíce créme fraiche,
100 g hráškových lusků, čerstvé máslo, pažitka na ozdobu, strouhaný parmezán
Šalotku nakrájíme a na rozpáleném másle ji zesklovatíme. Pozor, nesmí zhnědnout. Zalijeme ji zeleninovým
vývarem, přivedeme k varu a vsypeme hrášek. Osolíme,
opepříme a dochutíme cukrem. Vše vaříme 1 minutu. Po
delší době varu by hrášek zešedl. Pomocí výkonného mixéru vše důkladně rozmixujeme. Přecedíme přes jemné
síto. Hráškový krém dochutíme créme fraiche, nebo podmáslím, solí, pepřem, případně cukrem.
Vývar: Z cibule oloupeme horní slupku, spodní slupku
na ní necháme. Vývar tak bude mít hezkou barvu. Cibuli rozpůlíme a dáme do rozpáleného rendlíku na olivový
olej zkaramelizovat. Mrkev, petržel a řapíkatý celer oloupeme, pokrájíme na větší kusy a přidáme je do rendlíku
k cibuli. Přidáme pepř a tymián. Vše zalijeme studenou
vodou a přivedeme k varu. Po zavaření stáhneme teplotu
a na mírném ohni necháme pomalu vařit jednu hodinu.
Vývar následně scedíme přes jemné síto.

Parmezánový chips: Na teﬂonovou pánev na 1/3 výkonu
sporáku vsypeme po malých dávkách mletý parmezán do koleček o průměru asi 3 cm. V okamžiku, kdy parmezán povolí
a začne hnědnout kolečka sundáme z pánve a na talíři necháme vychladnout.

www.praha-suchdol.cz
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Dětský den 31. 5. 2008
v Mysliveckém spolku
Hubertus – Roztoky
Jako každý předchozí rok, opět připravili myslivci dětem
jejich den. Dopoledne plné her, soutěží. Ukázku výcviku
služebních psů předvedli kynologové ze Suchdola. Šermířská skupina „Skeleton“ z Roztok byla jako vždy perfektní.
Soutěž připravili také dobrovolní Lysolajští hasiči. Svoje
smyčky stahoval kolem dětských tělíček každým rokem
delší hroznýš. Sokolník z Ruzyňského letiště předvedl dětem raroha, sokolovitého dravce, kterého používá k vyhánění nežádoucích holubů a havranů při ochraně letištních
ploch. Zajímavou soutěž tentokráte pro rodiče připravila
agentura zabývající se průzkumem ﬁnančních služeb. Vítěz vyhrál zapůjčení na víkend – automobil Smart s plnou
nádrží. Paní, která zvítězila, blahopřejeme. Myslivecké ženy a také maminky, babičky dětí, napekly cukroví, koláče,
perník. Dostalo se na všechny i na rodiče. Svačinu a občerstvení připravili myslivci dětem v klubovně, kde je také
kantýna. Ve ﬁnále dostal každý malý človíček nebo malá
slečna pamětní list a tašku plnou dárků.
Protože v přírodě musí být pořádek, uklidila děcka
i louku, kde soutěžila. Našla tam hromady bonbonů, hraček a spoustu další drobností.
Úspěch dne pomohla zajistit velmi početná skupina sponzorů. Finančně i věcnými dary. Děkujeme jim za podporu.
Miloslav Slaba

JINDŘICH BLÁHA
a hosté

VÝSTAVA
„SUCHDOLSKÉ SETKÁNÍ”

Jindřich Bláha

Pizzeria „Sklípek”, olej, 55x53 cm

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – SUCHDOL
(budova Úřadu MČ, Suchdolské nám. 734, Praha – Suchdol)

Alšův kabinet
OD 8. ZÁŘÍ DO 15. ŘÍJNA 2008
VERNISÁŽ 8. září 2008 v 17 hodin

OTEVŘENO po dobu výstavy:
pondělí, středa: 10.00–17.30 hod. | úterý, čtvrtek: 10.00–15.30 hod.
pátek: 10.00–14.00 hod.

VSTUP ZDARMA

G R AT U L AC E
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v třetím čtvrtletí tohoto roku slaví významné životní jubileum

Jarmila Vašková Jana Fafejtová Irena Martínková Hana Knýřová Miroslav Sedláček Leonie Kynclová Jaroslava
Soukupová Milada Zajíčková Libuše Sedláková Miloš Semorád Olga Kamarýtová Jitka Amortová Věra Babulíková
Jaroslava Aunická Danuše Vojtíšková Alena Matějková Marie Pavelková Karel Král Miroslav Čížek Venuše
Miklová Zdenka Mohaplová Stanislav Beneš Alexandra Šimková Eva Krajčiová Helena Straková Josef Vavřík Jiří
Musil Jaroslava Tejčková Božena Kotěrová Vladimír Laštovka Drahomíra Rathouská Vlasta Salabová Božena
Průšková Věra Guthová Václav Vodička Emilie Došková Věra Třesková
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ProLogis park Úžice
u Kralup nad Vltavou, dálnice D8

Významná mezinárodní logistická spolenost pijme do nového distribuního centra
v Úžicích u Kralup nad Vltavou

SKLADNÍKY
- P na VZV
- zrunost
- odpovdnost, samostatnost, spolehlivost
Nabízíme:
- zázemí silné mezinárodní spolenosti
Nabízíme:
- odpovídající
zázemí silné mezinárodní
ohodnocení spolenosti
- zamstnanecké
odpovídající ohodnocení
benefity
- zamstnanecké
benefity
píspvek na dopravu
- píspvek na dopravu
Kontakt: Jana Tšínská, mob: 602 213 552, e-mail: jana.tesinska@fiege.com
Kontakt: Jana Tšínská, mob: 602
213 552, e-mail: jana.tesinska@fiege.com
www.fiege.cz
www.fiege.cz
Požadujeme:

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Ing. nabízí individuální doučování na Suchdole pro žáky 2. až
4. třídy ZŠ. Výběr předmětů dohodou. Tel. 774 740 308.
Na(do)učím francouzštinu v Suchdole + čeština pro
cizince + logopedie: terapie afázií. 57letá Mgr., tel.
775 974 056.

Uzávěrka příspěvků a inzerce
do dalšího čísla je
ve středu 8. října 2008
redakce@praha-suchdol.cz
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. 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 9. 9. 2008. Náklad: 3300 výtisků

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

Po předložení
Po
předložení
tohoto
kuponu
tohoto kuponu

www.praha-suchdol.cz
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SLEVA
SLEVA

55 %

z
z
montáže.
montáže.
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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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PRODEJNA ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB
ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ

PRAHA 10, Moskevská 4
tel.: 222 214 415
PO – ČT 9 – 18, PÁ 9 – 17
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
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Jsme česká ﬁrma, velkoobchod s elektro zbožím
a pro rozšíření našeho kolektivu hledáme:

Prodavače, prodavačku
Se zkušenostmi a zájmem o obor elektro, schopného samostatné
práce do nekuřáckého kolektivu hledáme. Možno i důchodce na
částečný úvazek.

tisk PF

Asistentku do obchodního oddělení
Na plný úvazek, střední škola s maturitou, velmi dobrá znalost
práce na PC, Word, Excel podmínkou, alespoň základní znalost
podvojného účetnictví uvítáme.

a vánočních přání, velký výběr vzorů

kalendáře

Spolupracovníka do oddělení odbytu

nástěnné a stolní z vašich vlastních fotek

potisk triček
puzzle, hrnků, dresů a další již od jednoho kusu

Pracovní náplň – příjem a zápis objednávek do systému, příprava
dokladů pro sklad a fakturaci. Požadujeme dobrou znalost práce
na PC, alespoň základní orientaci v některém z technických oborů,
ideálně v oboru elektro osvětlení.

Obchodně - technické zástupce

...a dárky nemusíte řešit!
Brandejsovo nám. 1219, Praha 6 - Suchdol
Po - Pá 8.00 - 18.00 • www. powerprint.cz
Tel.: 220 920 621, info@powerprint.cz

velmi dobré vystupování, řidičský průkaz, časovou nezávislost,
práce na ŽL
Nabízíme
- práci v menším mladém kolektivu a vstřícnou atmosféru
- dobré platové ohodnocení v závislosti na výkonu
- ﬁremní beneﬁty,zajímavé ﬁremní sleva atd.
Pracoviště – PRAHA 6 – SUCHDOL
Vaše životopisy posílejte prosím na e-mail: práce@elmetgroup.cz

MUDr. Riad Sabra, CSc.
urologická ordinace

Dana Šimková

• zakázkové

krejčovství
pánské a dámské
z kůže a látek
• opravy oděvů
a galanterie
• barvení kůže
• čistírna

přijme

ZDRAVOTNÍ SESTRU
(i v důchodovém věku)
pro pracoviště Praha 6 – Suchdol a Petřiny
Telefon: 233 018 240, 220 921 574

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.

LEV
VNÉ
NÉ D
DĚ
ĚT
TS
SKÉ
KÉ A DOSPĚ
DOSPĚL
LÉ
OD
O
DĚ
ĚVY
VY Z A
ANGL
N G L IE
IE
SUCHDOLSKÁ 170/11, PRAHA 6, TEL. 775 303 213
ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK 10.00–17.00

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

www.praha-suchdol.cz
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Realitní kancelář – Irena Šípová
Právní servis – AK JUDr. Ivana Staňková

Koupě, prodej a pronájmy nemovitostí
Zprostředkování hypotečního úvěru
Zajištění znaleckých posudků pro daňové účely
Bezplatné poradenství během obchodního případu
privat: Armádní 38, P6 – Suchdol, mobil: 602 610 382
kancelář: Nad Krocínkou 13, P9, tel./fax.: 286 891 028

Sokol – Jan Sokol
H+P+J
provede kvalitně rekonstrukce

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