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letiště
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Přechod
nájmu bytu
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5.A + 5.B =
MONOTYPIE
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stojí za zapsání
čtvrtek 25. 10. – 15.00
Dvořák a Brahms – koncert
J. Škampové – Horizont

sobota 3. 11. – 10.00
modelování ﬁgurek
do obecního betlému

středa 7. 11. – 15.00
povídání o Kanadě –
V. Moosová – Horizont

čtvrtek 8. – pátek 9. 11.
Dny otevřených dveří
výzkumných ústavů AV ČR

středa 21. 11. – 15.00
klavírní koncert T. Holmerové
– Horizont

sobota 1. 12. – 15.30
zahájení obecního betlému

motto
„Stále naříkáme, že
máme málo času, ale
žijeme tak, jako bychom
ho měli nazbyt.”
Lucius Annaeus Seneca
(4 př. n. l. – 65 n. l.)
římský ﬁlosof, dramatik a politik
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ZDARMA

Suchdolský podzim
V uplynulých týdnech se na Suchdole
uskutečnilo hned několik společenských
akcí. Nejprve to bylo v sobotu 22. září Sobotní Sokolení pořádané místní TJ Sokol
Suchdol – Sedlec. Bohužel jsme se o připravované akci dozvěděli jen několik dní
před jejím konáním a nebylo tak možno zajistit její větší propagaci ze strany
městské části.
O týden později, v pátek 28. září, se za
mnohem horšího počasí konalo již tradiční SUCHDOLSKÉ (P)OSVÍCENÍ, tentokrát
na Suchdolském náměstí. Den začal dopoledním Svatováclavským během a za
náznaku lepšího počasí pokračoval odpoledne divadelním představením, vystoupením pěveckého a ﬂétnového sboru, proběhla soutěž „Suchdolský tahoun“,
dále pekařská soutěž „Suchdolská bábovka“ a další atrakce a vystoupení. Na dobré organizaci se již tradičně podíleli sdružení Suchdol Sobě a suchdolští hasiči.
O další týden později, již v říjnu, připravili hasiči „Suchdolský pohár“, noční soutěž v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev a nejrychlejší bylo družstvo
hasičů z Velké Chuchle, které dráhu zdolalo za 38,84 vteřin. Suchdolská družstva se

umístila na pátém a šestém místě.
V srpnu se na vedení městské části obrátilo s podáním 58 občanů vyjadřujícími nesouhlas s umístěním retardérů na
Brandejsově náměstí, které způsobují při
průjezdu především nákladních aut velký hluk, a požadujícími odstranění retardérů a celkové řešení dopravní situace jiným přijatelnějším způsobem.
Rada městské části tento podnět projednala a rozhodla o ponechání retardérů
z důvodu zachování bezpečnosti přecházejících chodců včetně dětí docházejících
do školy či na zájmové kroužky, přestože si
je vědoma velké hlukové zátěže, které prahy ve svém okolí způsobují.
V současné době se připravuje rozpočet hlavního města na příští rok a v jeho
návrzích je zařazena i stavba kruhové křižovatky na tomto náměstí. Pokud by se
v roce 2008 podařilo kruhovou křižovatku
postavit, tento velmi obtěžující stav by pominul a přitom by se zachovala bezpečnost přecházejících chodců.
Petr Hejl
starosta

Návrh ochranného
hlukového pásma
letiště Praha Ruzyně
pro výhledový letecký provoz
s paralelní dráhou RWY 06R/24L
Letiště Praha Ruzyně představilo vedení
městské části návrh hlukové zóny a návrh
ochranného hlukového pásma letiště pro
výhledový letecký provoz s novou paralelní dráhou RWY 06R/24L s tím, aby MČ
tento návrh projednala s obyvateli městské části.
Návrh vychází z plánovaného stavu
v roce 2020, kdy by měla být postavena
nová paralelní dráha, jejíž osa prochází na areálem ČZU, Budovcem a Horním
Sedlcem. Z návrhu vyplývá, že více než

1/4 stávající zástavby městské části by byla zasažena hlukem v denní době v rozmezí 60 až 65 dB a zhruba 3/4 zástavby hlukem 55 až 60 dB.
Při nočním provozu by byla zasažena
asi 1/3 zástavby hlukem v rozmezí 45 až
50 dB a část Starého Suchdola hlukem
mezi 50 až 55 dB.
Hygienický limit hluku ve venkovním
prostoru způsobený leteckým provozem
se vztahuje na charakteristický letový den
Pokračování na str. 2
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z radnice

z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha – Suchdol na
svém 5. zasedání dne 20. 9. 2007 projednalo kromě jiného následující body:
vzalo na vědomí zprávu o plnění
a čerpání rozpočtu MČ Praha – Suchdol
za 1. pololetí roku 2007
vzalo na vědomí návrh nevyrovnaného rozpočtu MČ Praha – Suchdol na rok
2008
schválilo posílení rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha – Suchdol na rok 2007 ve

výši 1.300.000,- Kč z vedlejší hospodářské
činnosti za účelem dokončení rekonstrukce a vybavení nově zřizovaného 4. oddělení MŠ Gagarinova a úpravu náhradních
nebytových prostor pro dosavadní nájemce upravované části MŠ Gagarinova a doplnění chybějících prostředků na opravu
kanalizace v ulici Vysokoškolská
vzalo na vědomí zprávu o činnosti
Rady MČ Praha – Suchdol za 1. pololetí
roku 2007

z jednání rady
Rada MČ Praha – Suchdol na svých zasedáních od 3. 9. do 8. 10. 2007 projednala kromě jiného následující body:
schválila podmínky a postup pro zadání a vyhodnocení veřejné zakázky na
dodavatele stavby dle zákona o zadávání veřejných zakázek akce „Stavba
č. 3106 TV Suchdol, Etapa 0007 komunikace – Výhledy Splašková kanalizace –
stoka A, A1, A2, A3“. Rada dále schválila termíny jednání komise pro otevírání
obálek (12. 9.) a komise pro vyhodnocení nabídek uchazečů o dodávku uvedené akce na 13. 9. 2007
vzala na vědomí rezignaci paní Ludmily Hevákové na funkci zastupitelky
MČ Praha – Suchdol
projednala zápis z jednání Komise
územního rozvoje a infrastruktury (Dokumentace k územnímu řízení – stavba
bytového domu na parc. č. 1058 a 1059
v ulici Suchdolská, investor JENA; Dokumentace k územnímu řízení Rekonstrukce a nástavba zdravotního střediska ČZU na parc. č. 1627/1 a 1627/19
k. ú. Suchdol v ulici Kamýcká, investor
ČZU Praha 6 – Suchdol; vypořádání
se s částmi pozemků pod opěrnou zdí
v ul. Starosuchdolská a zastavěné části v užívání majitelů sousedních pozemků)
vzala na vědomí rezignaci pana Antonína Ptáčka staršího na funkci zastupitele MČ Praha – Suchdol a prohlásila
náhradnicí Mgr. Olgu Borovou
schválila nákup implementace systému e-spis včetně modulu e-podatelna,
úřední deska a smlouvy z obchodní nabídky ﬁrmy ICZ
schválila delegaci starosty MČ Praha
– Suchdol Ing. Petra Hejla do výkonné rady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy za MČ Praha – Suchdol
vzala na vědomí informaci, že v rámci výběrového řízení na pozici „vedoucí
Odboru realizace staveb, dopravy a životního prostředí“ nebyl vybrán žádný
vhodný kandidát
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vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci stavebních prací na akci „Stavba č. 3106
TV Suchdol, Etapa 0007 komunikace –
Výhledy Splašková kanalizace – stoka A,
A1, A2, A3“ a na základě výsledku hodnocení uvedeného ve jmenované zprávě
vybrala pro realizaci prací ﬁrmu Prockert & Hynek, a. s. Rada po úpravách
schválila návrh smlouvy o dílo na uvedenou akci a pověřila starostu podpisem
smlouvy
schválila následující priority MČ Praha – Suchdol pro kapitolu 02 – městská
infrastruktura rozpočtu hl. m. Prahy na
rok 2008: etapa 002 – kanalizace Budovec, etapa 006 – kanalizace Starý Suchdol, etapa 007 – komunikace / kanalizace Výhledy (celkem 204.500 tis. Kč),
etapa 001 – komunikace Nový Suchdol
(v ceně 33.500 tis. Kč)
uložila starostovi, aby informoval
Mgr. Benýška o usnesení zastupitelstva
MČ č. j. 5/15/2007 ze dne 20. 9. 2007
a předložil mu návrh dohody, která bude v souladu s usnesením zastupitelstva
č. j. 5/15/2007
uložila p. Koryntovi, aby zajistil 3 nabídky na zpracování studie na využití alternativních zdrojů energie pro ZŠ
se zaměřením na čerpání prostředků
z operačních programů
vzala na vědomí zápis z jednání v MŠ
Gagarinova – rekonstrukce a provoz
DDM v prostorách MŠ
rada vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny dostupné prostředky, které by vedly k vyřešení nájemního vztahu s neplatičem nájemného J. K., uložila
starostovi, aby jménem MČ podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 6 žalobu o vyklizení bytu
vzala na vědomí informaci o návrhu
hlukových pásem v souvislosti s novou
paralelní dráhou letiště Ruzyně. Rada
uložila starostovi uveřejnit informaci návrhu na webových stránkách a v časopisu MČ

Návrh ochranného
hlukového pásma
letiště Praha Ruzyně
Dokončení ze str. 1
a je stanoven ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,16h pro celou denní dobu
na 60 dB – průměr za 16 hodin – a pro
celou noční dobu na 50 dB – průměr za
8 hodin (viz nařízení vlády č. 148 ze dne
15. března 2006 o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací).
V říjnu 2006 proběhlo měření hluku
přistávajících letadel v ulici Nad Mohylou a byla naměřena hladina hluku pro
denní dobu v úrovni 48,7 ±3 dB a pro
noční dobu 43,3 ± 3 dB (protokol z měření hluku z 10. října 2006 v ulici Nad Mohylou je přístupný na webových stránkách městské části).
Intenzita hluku se vyjadřuje v decibelech (dB) – nárůst této veličiny není lineární, jak jsme zvyklí třeba u jednotek
hmotnosti nebo délky. Decibel je logaritmická veličina – nárůst hluku o 3 dB
znamená zdvojnásobení hladiny hluku.
Při nárůstu o 10 dB je hluk desetinásobný, při nárůstu o 20 dB stonásobný. To
znamená, že rozdíl mezi 20 dB a 40 dB
je mnohem menší než rozdíl mezi 40 dB
a 60 dB. Pokud je například hluk o několik decibelů nad limitem, působí tato
informace na první pohled mylným dojmem, že jde jen o mírné překročení. Další informace o hluku jsou na webových
stránkách městské části – sekce „Zajímavé odkazy“.
Návrh hlukového pásma zahrnuje
prakticky celé území městské části Praha
– Suchdol.
Zahrnutí území do hlukového pásma
přináší na jedné straně „výhody“ (výměna
oken v obytných místnostech), na druhé
straně je využití takového území do značné míry omezeno. Podrobnější informace
naleznete ve zprávě T/Z 209/07 vypracované ﬁrmou Techson. Ukázku z materiálu
přinášíme na straně 3, kompletní znění
je pak přístupné na webových stránkách
městské části nebo si celou zprávu včetně izofonických grafů můžete vyzvednout
na CD v podatelně úřadu.
Požádali jsme vedení ruzyňského letiště, aby odborně prezentovalo a případně v detailech vysvětlilo návrh hlukového pásma veřejnosti při setkání s občany
městské části.
Další informace naleznete na suchdolských webových stránkách:
www.praha-suchdol.cz
v sekci Letiště.
Petr Hejl
starosta

informace č. 5/2007
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z radnice

Ze zprávy ﬁrmy Techson vybíráme...
Denní doba (06–22 hod.)

NÁVRH REŽIMŮ V OCHRANNÉM
HLUKOVÉM PÁSMU
Ochranné hlukové pásmo letiště PRAHA
RUZYNĚ vymezuje území, na němž dosahuje hluk z leteckého provozu širokého rozmezí hodnot. V souladu s platnou legislativou se
však uvažují dopady hluku vztažené na delší (půlroční) časový interval, během něhož
se okamžité nebo krátkodobé zátěže zprůměrňují. I tak je rozpětí ekvivalentních hladin
akustického tlaku na území OHP značné.
Vzhledem k rezervám, aplikovaným v návrhu hranice ochranného hlukového pásma LKPR
(příloha D), nebude zřejmě hygienický limit hluku z leteckého dovozu na části území ochranného hlukového pásma dosahován. Existují však
i velké plochy s prokázaným překročením limitu, někde i významným. Na celém území OHP
je tedy jednoznačný a trvale platný výrok o překročení nebo dodržení hygienického limitu hluku z leteckého provozu zcela nedosažitelný.
Kromě toho neexistuje legislativně podložené
oprávnění diferencovat využití území nebo staveb podle jejich citlivosti vůči hluku; hygienický
limit hluku je universálně platný pro chráněný
venkovní prostor a pro chráněný venkovní prostor staveb.
Z těchto důvodů je účelné vymezit vlastní
způsob jak tuto reálnou situaci řešit a naplnit tak deklarovanou funkci ochranného hlu-

kového pásma. Jedná se o zamýšlený soubor
opatření, kterým se vymezuje způsob využití
území ochranného hlukového pásma a zpřesňují se podmínky pro rozhodování o umístění staveb. Vycházíme z těchto principiálních
stanovisek:
a) Strategické územní plánování, do kterého
jako podklad vstupuje i ochranné hlukové
pásmo letiště, nemůže připustit nárůst počtu obyvatel trvale vystavených hluku z leteckého provozu.
b) Je nežádoucí do území, zatíženého hlukem
z leteckého provozu, umísťovat funkční plochy, které si přirozeně generují vlastní akustické prostředí o hodnotách nižších než je
speciﬁcký hluk z leteckého provozu.
c) Pokud není hygienický limit hluku z leteckého provozu pro chráněný venkovní prostor
staveb významně překročen, je možné připustit individuální výstavbu s podmínkou
souhlasného vyjádření příslušných orgánů a při dodržení hygienického limitu hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb.
Na území ochranného hlukového pásma
letiště PRAHA RUZYNĚ se doporučují tato režimová opatření:
a) úplné vyloučení výstavby větších sídelních
celků na celém území OHP LKPR
b) výstavbu a rozsáhlou rekonstrukci bytových a rodinných domů, staveb pro školní

a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných
staveb, podmínit souhlasem provozovatele letiště (LP, s. p.) a místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví; tolerantnější přístup lze uplatnit v blízkosti
hranice OHP LKPR
c) souhlasné stanovisko k výstavbě je možné
poskytnout po ověření, že překročení hygienického limitu hluku z leteckého provozu v dané lokalitě je málo významné (do
5 dB), nebude se zvyšovat v důsledku očekávaných změn v leteckém provozu a stavebník se zaváže, že provede potřebná
opatření pro dodržení hygienického limitu
hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby; benevolentní přístup se nedoporučuje
v okolí RWY a trajektorií pro přílety a odlety letadel (v blízkosti prodloužené osy obou
RWY), kde se mohou projevovat proměnné vlivy šíření hluku, hluk ze stacionárních
zdrojů na letišti apod.
d) stavby, které nejsou uvedeny v bodu b),
a na které se nevztahuje hygienický limit
hluku, je možno realizovat se souhlasem
provozovatele letiště (LP, s. p.); jedná se
např. o komunikace, parkoviště, obchodní, skladové a výrobní prostory, sportoviště
pro motorové a kolektivní sporty a funkčně
obdobné stavby.

Noční doba (22–06 hod.)

www.praha-suchdol.cz
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Svatý Václav na Suchdole
Ty, kdo šli v sobotu po třetí hodině ke
Kozím hřbetům, zdálky vítaly fanfáry.
Před kaplí sv. Václava na Suchdole slavnostně zahajovaly pouť. Muzikanty s trubkami nepřehlušil ani zvuk letadel, která si
tu burácí ve svém koridoru středem obce
svátek nesvátek, pouť nepouť. To znají i jiné obce blízko letiště Praha – Ruzyně.
Slavnost sv. Václava začala mší. Sloužil
O. Petr Bubeníček. Mše byla sloužena za
Suchdol a za celý národ. Základem homilie byla, podle prvního čtení tohoto svátku, moudrost. Příkladem ojedinělé moudrosti mocných byl kníže Václav. Příkladem
nemoudrosti mocných jsou mnozí.
Slova Starého i Nového zákona mohou
připadat lidem ve třetím tisíciletí zastaralá, archaická. Slovo moudrost mi takové
nepřipadá, je to slovo jasné a srozumitelné. Internetová encyklopedie Wikipedia
moudrost deﬁnuje
...jako ﬁlosoﬁcký pojem označující
směs nadhledu, racionality a zkušenosti, který je jako takový obtížně deﬁnovatelný. Moudrost není totožná se stářím
ani s vyšším vzděláním, přestože s nimi je
mnohdy spojená. Člověk může jednat rozumně (racionálně), např. soudce avšak
nemusí to být spravedlivé a už vůbec ne
moudré.
Kdy jsem naposledy slovo moudrost
slyšela vyřčené? Kdy jsem ho sama na-

posledy vyslovila? Nemohu si vzpomenout. Říkám o někom, že mnoho ví, nebo
zná, nebo že je dobrý. Slyším a sama říkám ten a ten je chytrý, ten a ten je inteligentní, vzdělaný. Udělal něco dobře nebo chytře. Stejně se vyjadřovat slyším jiné.
Ostýchám se říct o někom, že je moudrý.
Jakoby slovo moudrost patřilo k těm archaickým, která se dají už jen přečíst v životech, které skončily, nebo v knihách
z minulosti. Je to tak i s obsahem tohoto
slova?
Po mši představil Otec Petr Václava
Pavlíka, který přednesl legendu o sv. Václavu. Jeho působivé čtení doprovázela
hudbou na varhany Markéta Lutková. Jejich výkon byl mimořádný. Zpěv Svatováclavského chorálu mohutně obohatil pan
Jan Smrček. Překvapil všechny, kdo sice ví,
že také hraje na varhany nebo ho znají jako editora farních INFORMACÍ. Petr Lutka zazpíval jednu ze svých písních, zahrál
k tomu na kytaru a jeho žena Markéta ho
doprovodila na varhany. Program poutě
pokračoval před kapličkou, kam se všichni mohli přemístit, protože počasí se po
pátečním slejváku polepšilo. Znova zazněly mohutné tóny STRNAD BANDU. Soubor vede Miroslav Strnad (trubka). Jeho
kolegové Miroslav Blažek a Michal Wolf
hrají také na trubku, Roman Bumbálek
na akordeon. Hrál s nimi i Jindřich Mašín

z Únětic (trubka). Zahráli nejen slavnostní
fanfáry, ale pořádnou posvícenskou muziku. Petr a Markéta Lutkovi si i zatancovali. Petr ještě zpíval a hrál střídavě se STRNAD BANDEM. Všichni mohli ochutnat
posvícenské občerstvení, které ochotné
hospodyně připravily a všem nabízely.
Tak jsme jedli, zpívali, povídali, dobrou
vůli spolu měli, na pouti o sobotě po Svatém Václavu, 29. září Léta Páně 2007.
Magdalena Vovsová

Bude Suchdol zahradou?
Každá dobře pracující samospráva
každé obce či městské části se snaží,
aby právě ta jejich vypadala co nejlépe
a aby se každý rád prošel jejími ulicemi,
stromořadími či dokonce parky. Taková
je i má vize jako radního odpovědného
za zeleň a vzhled obce – udělat ze Suchdola městskou část, kde bude zeleň navzájem sladěna a bude působit vlídným
a přátelským dojmem.
Bohužel jako i ve většině oblastí spojených se zelení se i zde potýkám s nedostatkem ﬁnančních prostředků, nicméně
i přesto si mohla městská část koncem
září dovolit zadat odborníkovi v oblasti zeleně Ing. Janu Dřevíkovskému zpracování studie zeleně pro ulici Kamýckou.
Jsem pevně přesvědčen, že právě tato ulice nabízí široký prostor pro vytvoření této
studie a především pro následnou realizaci, a právě proto bude vyhotovena jako
první. Podobné studie jako je tato, by měly být v budoucnu postupně zpracovány
a realizovány pro celý Suchdol.
Nicméně toto není jediný krok, nezahálím a nevymlouvám se na nedostatek
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ﬁnančních prostředků, který tu bohužel
reálně je a znemožňuje realizaci mnoha
nejen mých vizí. Městská část prostřednictvím pracovníků městského úřadu zahájila jednání s Českou zemědělskou
univerzitou o možnosti poskytnutí pozemků, které spravuje městská část, pro
studijní účely, o kterých by studenti ať
už v rámci diplomových či semestrálních prací zpracovali studie a následně
i tyto studie realizovali. Věřím, že právě
tento projekt se skutečně stane realitou
a i zaměstnanci a studenti České zemědělské univerzity pomohou se „zkrášlením“ Suchdola.
Městská část, jak vidíte, se v této problematice snaží udělat, co jen může, ale
zároveň bych všechny z Vás, kteří vlastníte zahrady či jen malé zahrádky, chtěl
požádat o alespoň minimální údržbu.
Jsem přesvědčen a během léta rozkvétající květiny u suchdolských domů mě
o tom ujistily, že většina z Vás se o své
zahrady stará, a právě proto je obrovská škoda, když procházíte ulicí, jejíž
domy mají před sebou rozkvetlé záhon-

ky či „jen“ posekanou trávu, a tento pohled zničí zahrada plná kopřiv a travou
zarostlá.
Bohužel ani neudržovaná zeleň není v Suchdole tím nejhorším a nejnebezpečnějším; můžeme se zde i setkat
s místy, kde stromy či křoviny nevhodným způsobem zasahují nejen na chodníky, kde se jimi kolemjdoucí musejí častokrát komplikovaně „proklestit“.
Pokud jste tedy majiteli podobně neudržované zeleně, dovolil bych si Vás požádat, nikoli o její odstranění (na to samozřejmě nemám právo – ani to nechci),
ale o pouhé prořezání a tím plnohodnotné zprůchodnění sousedících chodníků
a zlepšení bezpečnosti komunikací. Zároveň bych Vás všechny požádal, kdybyste
byli tak laskaví a informovali mě o místech, která podle Vás ničí tvář městské
části, abychom si opravdu
jednou mohli společně říci:
„Suchdol je zahradou!“
Jaroslav Lehoučka
radní
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5. DÍL – Přechod nájmu bytu
V posledních dvou číslech Informací byl tento sloupek věnován bytovému právu, a to novému režimu
výpovědi z nájmu bytu a společnému nájmu bytu. Dnešním dílem, věnovaným přechodu nájmu bytu, tuto problematiku uzavíráme.
Přechod nájmu nedružstevního bytu je
upraven v § 706 odst. 1 obč. zákoníku. Toto ustanovení bylo podstatně změněno novelou, účinnou od 1. 3. 2006. Podle tohoto
ustanovení, jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů,
stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, partner (ve smyslu zákona o registrovaném partnerství), rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili
v den jeho smrti ve společné domácnosti
a nemají vlastní byt.
Nájemci (společnými nájemci) se stávají také vnuci nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou,
jestliže prokáží, že s ním žili ve společné
domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu
tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt.
Toto ustanovení platí i v případě, jestliže nájemce opustí trvale společnou domácnost.
Občanský zákoník tedy rozlišuje dvě skupiny osob, na které může nájem bytu přejít. První skupinu tvoří taxativně vyjmenovaní příbuzní nájemce, druhou skupinu
vnuci nájemce a osoby tzv. cizí, tj. všichni
ostatní příbuzní nájemce a osoby bez příbuzenského poměru. Právě přeřazení vnuků ze skupiny příbuzných, na něž přechází
nájem za výhodnějších podmínek do skupiny druhé, je hlavní změnou účinnou od
března 2006. Je-li oprávněných více, vznikne při splnění stanovených podmínek společný nájem bytu všem oprávněným.
Pro všechny osoby platí podmínka, že
žily s nájemcem trvale, bez předem určeného časového omezení ve společné domácnosti a dále, že nemají vlastní byt.
Vlastním bytem se rozumí jak vlastnictví
bytu, tak i právo užívání (nájem, společný nájem, právo z věcného břemene, právo založené nepojmenovanou smlouvou).
Podmínka, že osoba nemá vlastní byt, mu-

sí být splněna ke dni smrti nájemce, nepostačí, že se tak stane později.
V případě první skupiny osob, tedy příbuzných nájemce, postačuje pouhé soužití
ve společné domácnosti. Není nutné, aby
náklady na své potřeby takovéto osoby
hradily společně s nájemcem, musí však
jít o trvalé společné soužití v bytě nájemce. Doba, po kterou se tito příbuzní musejí nacházet ve společné domácnosti, není
stanovena. Musí být ale tak dlouhá, aby
se zřetelem k dalším rozhodným okolnostem toho kterého konkrétního případu bylo možno učinit závěr, že mělo jít o spolužití v jednom bytě a tedy o příslušnost ke
společné domácnosti zemřelého uživatele bytu. Nestačí tedy jen občasné návštěvy nebo přechodná či příležitostná pomoc
v domácnosti.
Pro přechod nájmu bytu na osoby ve
druhé skupině, tedy vnuky nájemce a osoby cizí, jsou podmínky stanoveny přísněji.
Zde se vyžaduje vedení společné domácnosti včetně společné úhrady nákladů na
potřeby osob, které tuto společnou domácnost tvoří. Soužití s nájemcem ve společné
domácnosti musí trvat alespoň po dobu
tří let před dnem přechodu nájmu. V praxi převažuje názor, že musí jít o nepřetržité
tříleté soužití. Další podmínkou je, že osoba
nebo osoby, na které má nájem bytu přejít,
pečovaly o společnou domácnost nájemce
nebo alternativně na něho byly odkázány
výživou. Může jít o zákonnou vyživovací povinnosti nebo o faktickou odkázanost.
Jde-li o vnuky nájemce, může soud z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že se stávají nájemci, i když soužití ve
společné domácnosti s nájemcem netrvalo
tři léta. Jde-li o osoby, které nájemce do bytu přijal až po sjednání nájemní smlouvy, je
přechod nájmu platný pouze tehdy, jestliže
se na tom nájemce a pronajímatel písemně
dohodli; to neplatí, jde-li o vnuky nájemce.
Podmínka soužití ve společné domácnosti je splněna i tehdy, jestliže z vážných
důvodů se uživatel bytu zdržoval mimo domov, tedy např. pracoval v zahraničí, byl
v léčebném zařízení, vykonával vojenskou
základní službu apod. Při dnešním způsobu života, při možnosti pracovat v zahraničí, to bude velmi důležité.

Stejně tak je podmínka vedení společné
domácnosti zachována, pokud se nájemce
bytu z vážných důvodů zdržoval v době své
smrti mimo svůj byt, např. zemřel v nemocnici. Zde je ovšem velmi důležité zdůraznit,
že soužití ve společné domácnosti zdůvodněnou nepřítomností v bytě sice přerušeno
není, ale taková dlouhodobá nepřítomnost
v bytě vylučuje to, co zákon jako podmínku
přechodu nájmu požaduje u jiných osob
než přímých příbuzných, totiž péči o společnou domácnost.
Všechny podmínky musejí být splněny
současně, jinak k přechodu práva nájmu
bytu podle § 706 odst. 1 obč. zákoníku nedojde. Dokazování jejich splnění v případném soudním sporu je vždy na tom, kdo
tvrdí, že na něj nájem bytu přešel.
Přechod nájmu bytu představuje právní nástupnictví (sukcesi) svého druhu. Na
dědice zemřelého nájemce tak přechází
např. povinnost zaplatit nájemné za dobu
do smrti původního nájemce, povinnost
poskytnout pronajímateli úhradu podle § 693 obč. zákoníku za odstranění závad a poškození v bytě, které způsobil nájemce, ale naopak i právo nájemce podle
§ 691 obč. zákoníku na náhradu účelně
vynaložených nákladů vůči pronajímateli.
Na osobu nebo osoby, na které přešlo právo nájmu, přecházejí jiná konkrétní práva
a povinnosti předchozího nájemce, např.
povinnost odstranit závady a poškození
způsobené v bytě nájemcem apod.
Pro právní poměry osob podle § 706
odst. 1 obč. zákoníku je příznačné, že jsou
i nadále určeny základními obsahovými
složkami původního právního vztahu, jakými jsou jeho předmět (byt a jeho příslušenství), nájemné, jakož i určení doby, na kterou je nájem sjednán.
Přechod nájmu družstevního bytu je
upraven v § 706 odst. 2 obč. zákoníku. Zde je uvedeno, že zemře-li nájemce
družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství
v družstvu a nájem bytu na
toho dědice, kterému připadl členský podíl.
JUDr. Zlata Kohoutová

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

Marie Lehnerová Jaroslav Bláha Jana Zimová Václav Blabolil Ferdinand Wohlmuth Jiřina Zimová Olga Vdolečková
Miloslava Kvirencová Milan Neumann Jindřich Bažant Rudolf Josífko Vlastimil Polanecký Miloslav Nerad Josef
Hrstka Miroslav Brkal Jaroslav Valda Miloslava Římková Jana Burianová Miloslava Krejčová Marie Vopálenská
Hana Hájková Maria Barešová Naděžda Píčová Ludmila Bártů Eva Belšánová Eva Prádlerová Eva Pokorná
Jaroslav Píč Oldřich Husák Jaroslava Kulhálková Marta Řeháková Ladislav Vermach Božena Novotná Růžena
Černochová František Čoček Miluška Papežová Erminia Dvořáková Emilie Míková Marie Dvořáková Ludmila Bouřilová
Josef Borůvka Bohuslav Veselý Vlasta Kýčková Karolina Miková Božena Klímová

www.praha-suchdol.cz

labut_0507.indd 5

5

17.10.2007 22:08:16

z ák ladn í ško l a

Projektové vyučování na ZŠ M. Alše
O projektovém vyučování se hovoří již
velmi dlouho, avšak v široké veřejnosti tento pojem ani jeho cíl a obsah zatím příliš
známý není.
Přitom projekty bývají na školách dnes
již poměrně běžnou záležitostí. Zařazují se v průběhu roku v různých podobách
a v různém rozsahu.
V naší škole se v minulosti uskutečnily
mimo jiné následující projekty:
projekt věnovaný vstupu ČR do EU, který probíhal půl roku
jednodenní projekty: Den zvířat, Proužkovaný den – Světový den škol jako komunitních center a další.
V jednotlivých třídách vyučující integrují
předměty ve výuce pomocí rozličných metod a potřeb dané třídy. Integrovaná výuka
se nejvíce uplatňuje na 1. stupni ZŠ, kdy je-

den učitel vyučuje většinu předmětů a může tak souvislosti v jednotlivých předmětech dětem vhodně přiblížit.
V letošním roce se ve čtvrtých třídách
pokoušíme zavádět prvky programu Začít spolu (www.sbscr.cz). Tento program je
zvlášť užitečný pro žáky se speciálními potřebami (žáky nadprůměrně nadané, žáky
s vývojovými poruchami i pro žáky z různých etnických skupin).
Ve své třídě se pokouším zařazovat týdenní projekty pravidelně dvakrát měsíčně. Při projektech pracují děti ve skupinách
– centrech aktivit. Každé centrum se zabývá jednou činností – většinou jedním předmětem. Takovéto práci musíme přizpůsobit i uspořádání lavic ve třídě.
Projektový týden vyžaduje velmi náročnou přípravu. Úlohy do center aktivit zadá-

váme tak, aby vedly ke spolupráci a vzájemné pomoci. Tím zaměstnáme všechny
žáky – rychlejší, kteří se stávají poradci, i ty
pomalejší, kteří mohou pomoc využít. Při
práci v centrech aktivit nastává ve třídě situace, kdy se paralelně vedle sebe odehrávají různé činnosti.
Jednou z největších předností projektového vyučování je, že se děti učí přemýšlet v souvislostech. Práce v centrech
aktivit vede děti k samostatnosti, dbá
na jejich čtenářskou gramotnost. Děti
musí rozumět tomu, co se po nich chce,
a vědět, kde mají hledat. Žáci vyhledávají ve slovnících, učebnicích a společně hledají řešení jednotlivých problémů.
Učí se tak spolu komunikovat a pracovat jako tým.
Hana Zemanová, IV.B

Školní družina při ZŠ Mikoláše Alše
Ve školní družině ZŠ Mikoláše Alše vyzpovídali
žáci třetích a čtvrtých tříd své nejmladší
kamarády, abychom se dozvěděli, jak se mají
po prvním měsíci ve škole. Některé odpovědi
malých kluků a holčiček z prvních tříd jsme
vybrali i pro Vás.

Již v září mezi nás do školní družiny přišel příslušník Policie ČR
z Preventivně informační skupiny správy hl. m. Prahy, který nám
přiblížil zásady bezpečného chování, např. při chůzi ze školy, když
najdeme neznámou nebezpečnou věc, nebo když nás osloví neznámá osoba apod. Zásady bezpečného chování je důležité nejen znát, ale také se podle nich řídit. Beseda byla nejen poučná,
ale i zábavná díky bezprostřednímu vyprávění zážitků a zkušeností z praxe při výkonu služby. Velký úspěch měly ukázky různé
výzbroje a výstroje. Mohli jsme na vlastní oči vidět např. granát,
náboj velké ráže, pistoli, výstroj jednotky rychlého nasazení nebo
historické přilby.
Ve školní družině myslíme nejen na své zdraví a bezpečnost,
ale také na zvířátka ve volné přírodě. Proto pro ně sbíráme kaštany a žaludy k zimnímu dokrmování, a to nejen v ŠD, ale i s rodiči.
Věříme, že nasbírané zásoby budou zvířátkům chutnat.
Děkujeme všem, kteří nám se sbíráním dobrot pomáhají.
Blanka Ševčíková
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Kolik ti je? 6 a 3 měsíce.
Snídáš ráno? Jo, rohlík s nutelou.
Jak se ti líbí ve škole? Dobrý.
Co je nejlepší? Tělocvik, výtvarka a matika.
Co se učíte? Počítat do pěti.
Učíte se něco náročného? Cviky v tělocviku.
Co je nejhorší? Český jazyk a prvouka.
Co se ti líbí ve škole? Moje paní učitelka a úkoly, které mi
dává.
A v jídelně? Líbí se mi, že si můžu objednat jedna, dva, tři.
(= výběr ze tří jídel)
Co máš nejraději na oběd? Špagety, houby ne.
Co děláte ve školní družině? Hrajeme si se stavebnicí, hračkami a počítačem.
Děláte něco s paní učitelkou? Pracujeme s kaštany, děláme muchomůrky, ježky a budíky.
Co se ti v družině líbí? Hřiště s prolézačkami.
A co ne? Že musíme pracovat.
Máš nějaký kroužek? Keramiku, učil jsem se dělat misku
s červenou barvou.
Máš někoho rád? Lucii.
Hraješ na počítači? Jo, na internetu.
Umíš žonglovat? Ne.
Kolik máš zubů? 18.
Už ses někdy líbala? Ještě ne.
Jaký je tvůj oblíbený hrdina? Spiderman.
Co máš nejradši za knihu? 101 dalmatinů.
Co si přeješ? Jet na hory. Abych byla dospělá.
Jaká je paní učitelka? Hodná.
Za II. a IV. oddělení ŠD
Blanka Ševčíková a Michaela Haluzová
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Nenechte si ujít 5.A + 5.B
v graﬁcké dílně

Asi znáte, co to znamená vzít si děti do
práce. Ne snad, že byste je neměli kam
„dát“. Prostě se k vám přijdou podívat.
Aby něco viděly. Kdyby to šlo, aby si i něco zkusily. A třeba se i trochu těšily, vždyť
je to ve všední den místo školy. Školní rok
se jednou koncem května už skoro chýlil
ke konci a v tu dobu probíhala v hale Moderní galerie AVU výstava studentských
prací Arte Emoción, která byla přístupná veřejnosti. Přiznám se, že to nebyl můj
nápad a když jsem uviděla ve Stromovce
dvacet šest dětí, které přivedla Pavla se
svou kolegyní paní učitelkou Pláničkovou,
lehce jsem zakolísala v kolenou. Nejdříve
jsem jim chtěla vysvětlit, že jsou tu vlastně ze známosti. Také jsem chodila na ZŠ
Mikoláše Alše v Suchdole jako ony. A s jejich paní učitelkou Lenertovou jsme kamarádky, jak krátce říkáme, z Betlému.
Ale děti z 5.A a z 5.B. už to všechno věděly a napovídaly mi. Tak jsme si všichni prohlédli výstavu. Také jsme si prošli
budovu, je přece historická. A máme tady sochy, třeba model koně sv. Václava
od J. V. Myslbeka, vzácné antické odlitky i odlitky známých soch F. M. Brokofa
a M. B. Brauna i jiné. Zkrátka na místě
velkém jako hřiště na házenou u Sokolovny se nám vejdou sochy z antiky, gotiky,
baroka i devatenáctého století. V graﬁckých dílnách byli už připraveni moji kolegové a naštěstí jsme tam v tu dobu měli dvě praktikantky ze střední školy. Však
jich bylo zapotřebí. Děti se přišly nejen
koukat, ale i tvořit. Chopily se razantně připravených tiskových matric, barev
i nářadí a nestačili jsme koukat a kmitat
zase my. Malovaly na desky, nosily si je
k hlubotiskovému lisu, kde vlastnoručně
tiskly, odnášely tisky. Je pravda, že když
po 2–3 hodinách jejich práce skončila,

my jsme 2–3 hodiny myli špachtle, pulty,
barevníky a vše další od barev...
Ve středu 19. září 2007 byla zahájena v ALŠOVĚ KABINETĚ výstava z těchto
prací. Anička Vacková a Dája Honková ze
souboru SUFLÉ, který vede Dáša Aimová,
nám ve velké zasedací síni zahrály na zobcové ﬂétny. Všechny skladby, které zazněly, publikum ocenilo nadšeným potleskem.
Vernisáž pohotově vyfotografovala Věra
Štěpánková a rovnou, jako místostarostka, nám ALŠŮV KABINET a tedy i výstavu
otevřela. Všude se totiž otevírají výstavy,
ale lidé už jsou uvnitř a nic se vlastně neotevírá. U nás na Suchdole výstavu otevírá opravdickým klíčem starosta, nebo zástupce naší městské části.
Jaká výstava je? Pro názornost jsme vystavili i pomůcky a nářadí pro práci, včetně instalace, která demonstruje tisk na
hlubotiskovém lisu.
Jednotlivé výtvarné discipliny se velmi
často těsně dotýkají, významně se ovlivňují, prolínají. Tyto vzájemné vztahy přispívají k jejich obohacení, rozšíření výrazových prostředků i vyjádření obsahu.
Vytvořené dílo na pomezí dvou oborů nese prvky obou a výtvarná teorie pro něj
nalézá název jako pro disciplinu samostatnou. Příkladem takové šťastné konjunkce je m o n o t y p i e. Jako samostatná technologie stojí na hranici mezi
malbou a graﬁkou.
Je to malba? Ano. Jedná se totiž o volné nanášení barvy na plochu.
Je to graﬁka? Ano. Výsledný obraz se
získá tiskem, otiskem.
M o n o t y p i e v sobě nese jistá omezení pro malbu i pro graﬁku. Nánosy bar-

www.praha-suchdol.cz
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vy nemohou být pastózní, reliéf malby by
neodolal tlaku. To děti zjistily, když jim
barva vytekla. Na rozdíl od graﬁky autor nemůže své dílo reprodukovat, protože malba není na tiskové matrici pevně
zaﬁxovaná, jak je tomu v jiných graﬁckých technologiích. Pokud se deska znova otiskne, barvy jsou již jiné, méně intenzivní, obraz se „ztrácí“. Každý tisk je tak
pouze jediným, původním originálem.
Vystavené práce dětí vzbuzují úžas nevšedním užitím barev a originalitou svého stylu. Jsou absolutně abstraktní, jejich autoři užívají jednoduché konstrukce
v jakoby přesně vypočítaném vztahu formy a barvy. Jsou čistou prezentací moderního umění jak je známe z první poloviny 20. století. To nejdůležitější řekl pan
učitel Papež.
„Děti byly svobodné, dostaly volnost,
spoustu barev, se kterými nemusely šetřit, nemusely plnit žádný úkol. Byla to pro
ně radost a štěstí...“ Přijďte se podívat,
jak ji prožily.
Pavla Lenertová
Magdalena Vovsová
Výstavu

5.A + 5.B = MONOTYPIE,
kterou pořádá
MČ PRAHA – SUCHDOL
A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BETLÉM
můžete navštívit
v úředních hodinách
do 23. listopadu 2007
v ALŠOVĚ KABINETĚ v budově
Úřadu MČ Praha – Suchdol,
Suchdolské náměstí 734/3
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Péče o srst psích kamarádů
Každý, kdo uvažuje o pořízení pejska,
ať už třeba dospělého nebo štěňátka od
chovatele či z útulku, stojí před náročnou
otázkou: jakého pejska si vybrat? Je třeba uvážit několik faktorů, mezi něž patří kromě ﬁnančních možností (kdy pořizovací cena je jedna z nejmenších položek,
kterou během života pejska investujeme)
i estetický vzhled, temperament a povaha zvířete. Je velikou chybou pořízovat si zvíře určitého plemene jen proto,
že se nám prostě líbí na fotce v encyklopedii psů. Je velice důležité rozmyslet si,
k jakému účelu si pejska chceme pořídit
– zda to bude pracovní pomocník, sportovec nebo jen dobrý kamarád a společník, který nás bude všude doprovázet.
Musíme realisticky zhodnotit svoje vlastní síly a prostředky, které chceme a můžeme do vztahu „já a pes“ vložit, a podle
toho si náležitě vybrat, jakého psa si koupíme. V neposlední řadě je rozumné brát
na zřetel i budoucí péči o srst pejska, kterého jsme si vysnili. Vždyť takového psího kamaráda si pořizujeme ne na rok či
dva, ale klidně nám může dělat společnost mnohdy třináct let i více!
Péče o srst a základní hygienické návyky zpočátku nemusí vypadat důležitě, ale
věřte, že pokud si pořídíte pejska, který
má trochu náročnější srst na údržbu, nějaký čas vám zabere, aby vypadal krásně
a čistě! Pokud jste si tedy přes všechna
pro a proti vybrali pejska, který bude vyžadovat péči o srst, je dobré být na to připraven hned od počátku. Mezi základní
domácí vybavení patří hřeben nebo kartáč, kvalitní šampon případně i kondicionér a možná i fén. Po příchodu nového
psího člena do rodiny, kdy uplynulo pár
dní, zvíře se rozkoukalo v novém prostředí a Vám se podařilo získat jeho důvěru,
je třeba začít se zvykáním na péči o jeho kožíšek.
Ze začátku bude stačit měkoučký kartáč na šaty, a i když se bude zdát, že na
štěňátkovém kožíšku není co česat, je to
výborná příležitost, jak naučit pejska, že
kartáčování není nic nepříjemného. Ba
naopak! Je to velmi příjemné a ještě za to
pak „kápne“ nějaký ten piškotek. Pejska si
postavíme na stůl na neklouzavou podložku a trpělivě pročesáváme, tím i příjemně masírujeme kožíšek. Ze začátku se
bude mrňous ošívat a zlobit, ale pomocí
pamlsků, vlídného zacházení a nezbytné
pravidelnosti (která zpočátku znamená
každý den) se nám podaří zvířátko navyknout na tuto manipulaci, kterou pak
bude považovat za běžnou a hlavně příjemnou součást svého života. Ovšem musíme důsledně trvat na spolupráci i přes
protesty malého psíka. Zároveň je dob-
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ré zvířátku prohlížet oči, uši, tlapky a zadeček, aby si zvykl na základní hygienu
a kontrolu, kterou budete provádět třeba
při hledání klíšťat apod.
Zvíře nikdy neošetřujeme nebo neupravujeme v jeho teritoriu, tzn. v pelíšku
nebo pod stolem tam, kde hledá útočiště a cítí se tam bezpečně. Vždy je vhodné umístit ho při takovémto ošetření na
vyvýšené místo, ale musíme dbát na bezpečnost pejska, aby nám nespadl a neublížil si.
www.animalclinic.cz
Suchdolské nám. 1249/8
Praha – Suchdol
tel.: 220 920 117, 774 113 553

Všechen tento nácvik je výborný pro
utužení vztahu s pejskem a musí být kladně motivován, což znamená pozitivní intonaci hlasu, pochvalu a pamlsek.
Co se týče koupání, které je dalším krokem ke krásnému a udržovanému kožíšku, platí pro přivykaní stejné zásady: do
vany nebo sprchového koutu umístíme
protiskluzovou podložku a zpočátku tam
štěňátko jen pokládáme, uklidňujeme
a přivykáme na prostředí pomocí pochvaly, hry a pamlsků. Zase se vyplatí pravidelnost, důslednost a zpočátku i každodenní nácvik. Postupně začneme pejska
sprchovat a šamponovat, vše musí být
spojeno s příjemnými pocity a pozitivní
motivací. V případě koupání platí, že čím
máme kvalitnější šampon, tím si můžeme
dovolit koupat častěji. Pro běžné soužití
pejsků s páníčky v bytě stačí pravidelně
koupat jednou měsíčně. V dnešní době je
výběr psí kosmetiky velice bohatý a různé druhy šamponů se používají podle typu srsti, balzámy, kondicionéry a ostatní
doplňky běžně používané u lidí jsou dnes

i u psí kosmetiky samozřejmostí. Je vhodné nechat si poradit od odborníka, jaký kosmetický prostředek je pro Vašeho
pejska nejvhodnější, obecně lze říci, že po
použití šamponu nesmí být kůže podrážděná a srst vysušená nebo lámavá, ale
hezky lesklá a snadno rozčesatelná.
Stříhání a složitější úpravu srsti je také dobré nechat na odbornících, se kterými se domluvíte, jak byste si přáli pejska
upravit. Pokud víte, že na domácí úpravu pejska nemáte příliš času, je nejlepším rozhodnutím nechat pejska ostříhat
na krátko, zejména partie nejnáchylnější
na zacuchání a špínu, jako jsou nožičky,
bříško, uši a tlamička. Když totiž budete
trvat na ozdobách v podobě dlouhé srsti na určitých partiích a nebudete se o ně
patřičně starat, koupat a pročesávat,
stanou se takovéto ozdoby velice snadno
zplstnatělými nevzhlednými zacuchanci,
do kterých se bude zachytávat všechna
špína. Každý pokus o rozčesání takovéto ošklivosti bude pro pejska velice nepříjemný, nehledě na to, že srst po rozčesání bude nevzhledná a poškozená.
Některá plemena vyžadují i pravidelnou péči o srst kolem oči, po níž stékají
slzy. Ráno je vhodné pravidelně odstraňovat z koutků ospalky a pravidelně vystříhávat srst v okolí očí, aby chloupky
nevnikali do očí a nedráždily rohovku.
Můžeme také oči vyplachovat borovou
vodou. Stejně tak i v uších mohou růst
chloupky, které ucpávají vnější zvukovod,
ucho pak nevětrá a v nahromaděném ušním mazu se může vytvářet zánět. Je tedy dobré pejska naučit na pravidelné odstraňování chloupků z uší. V neposlední
řadě musíme kontrolovat i tlapičky, protože psům roste srst i mezi polštářky a tam
se velmi snadno hromadí různé nečistoty, trávy a zvyšují tak riziko zapíchnutí cizího předmětu do meziprstí, což můžeme
omezit pravidelným vystříháváním srsti
v meziprstí a důkladnou kontrolou při hygieně paciček.
Všechny tyto rady se týkají nejen štěňátek, ale také starších psů, kteří nejsou na
výše popsané „procedury“ zvyklí. Zde neplatí, že starého psa novým kouskům nenaučíš, a při troše trpělivosti může být péče o srst vítanou zábavou pro každého.
Jak vidno, péče o pejska není jednoduchou záležitostí a je tedy velice důležité,
aby s námi pejsek spolupracoval a byl na
všechny tyto procedury od štěňátka zvyklý, což nám ušetří spoustu času i nervů.
Proto se vyplatí investovat čas do výcviku štěňátka a odměnou bude krásně vypadající pejsek!
Ing. Michaela Sunegová
Animal Clinic, s. r. o.
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Stres – nutná součást života
nebo důsledek?
Co se Vám vybaví, když Vám někdo
řekne, že měl dnes „šílený“ stres nebo že
je ve stresu?
Současný „moderní“ způsob života nás
nutí ke stále rychlejšímu tempu komunikace, jednání, chování, nakupování i úkonů
běžného dne. Krátkodobý stres v přiměřené míře sice člověku dodává motivaci
a stimuluje ho k výkonům (tzv. eustres),
pokud ale na náš organismus působí příliš dlouho v nadměrné míře (tzv. distres),
začíná být škodlivý. Výzkumy v této oblasti ukázaly, že chronický stres narušuje imunitu i normální funkce organismu
a dělá jej náchylným ke vzniku závažných
onemocnění.
Co tedy stres vlastně je?
Popisuje se jako stav živého organismu,
který je vystaven nepříznivým životním
podmínkám – stresorům. Jeho následné
obranné reakce mají za cíl zachování stability vnitřního prostředí a zabránění poškození nebo smrti organismu. Psychické
reakce na distres zahrnují na jedné straně přizpůsobení se a na straně druhé neschopnost soustředění, úzkost, nervozitu,
neklid, popudlivost, neschopnost soustředění, podráždění až zlobu, pesimismus
až depresivní chování. Fyzická reakce organizmu se může projevovat celkovou
únavou, nespavostí, ztrátou chuti k jídlu, žaludeční nevolností až s pocitem na
zvracení, průjmem nebo zácpou, bolestmi hlavy, ztrátou zájmu o sex, pocitem
bušení srdce až s tlakem v krku nebo na
hrudi, zarudnutím až svěděním kůže i snížením imunity.
Mozek, který vyhodnocuje zátěž, řídí
nejen chování, které má za cíl tuto zátěž
překonat, ale vyvolává v těle i fyziologické reakce umožňující krátkodobě aktivovat rezervy pro útěk nebo boj. To umož-

ňuje v případě nebezpečí přežití jedince
v přírodě a podávání vysokých fyzických
výkonů jinak běžně neuskutečnitelných.
Stejné reakce se však spouští i v případě,
kdy je „současný“ člověk vystaven psychickým tlakům, které nejsou skutečnou
hrozbou pro fyzickou existenci a na které nemůže reagovat bojem nebo útěkem.
Ty nejprve přispívají ke snížené kvalitě života, později se podílejí na rozvoji tzv.
psychosomatických onemocnění, což vystihuje skutečnost, že stav duše (psyché)
a těla (soma) se vzájemně ovlivňují.
Mezi obvyklé stresové faktory (stresory) patří:
fyzikální faktory: nízká nebo vysoká
teplota, nadměrný hluk, prudké světlo aj.
události: úmrtí v rodině, rozvod, únos,
narození dítěte, sňatek, válka, stěhování, znásilnění, ztráta zaměstnání nebo
životní role, chronické onemocnění aj.
osobní vztahy: konﬂikt, nevěra, zklamání týrání, aj.
zodpovědnost: nezaplacené účty, nedostatek peněz aj.
práce nebo škola: zkoušky, konečné
termíny úkolů, dopravní špička aj.
životní styl: přejídání, kouření, nadměrné pití alkoholu, nedostatek spánku, nezdravé složení stravy, nedostatek pohybu aj.
věk a frustrace z nesplněných očekávání v životě
vystavení stresu v raném věku může
trvale zvýšit odpověď na stres např.
v rozvedených manželstvích, u týraných a zneužívaných dětí aj.
Ke zdravotním důsledkům vycházejícím z dlouhodobého působení stresu se
řadí nejčastěji se vyskytující onemocnění
trávicího traktu, které se projevují bolest-
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mi žaludku, pálením žáhy, průjmem nebo
zácpou, zvracením, zvýšenou chutí k jídlu, vředem žaludku. Důsledky dlouhodobého stresu působí i na zhoršování nebo rozvoj cukrovky, zvýšeného krevního
tlaku, ischemického onemocnění srdce,
bolesti hlavy, nespavosti, sexuálních poruch, neschopnosti soustředění se, únavy, depresivního postoje k životu, bolestí
páteře, astmatických obtíží, poruch imunity s častějšími infekcemi, atopických ekzémů a lupénky. Tyto potíže a projevy se
mohou navzájem kombinovat a někdy
dochází i ke střídání jednotlivých potíží –
např. po obdobích astmatických obtíží se
objeví kožní.
Při léčbě dlouhodobého stresu a jeho
důsledků nám pomáhá mimo přerušení
působení stresorů na organizmus i široká škála relaxačních technik a farmakoterapie.
Výše zmíněným otázkám o důsledcích
a projevech dlouhodobého stresu se bude od pondělí 29. 10. 2007 v odpoledních
hodinách pravidelně věnovat MUDr. Štědrá v „Poradně pro disharmonii a poruchy
paměti“ v prostorách ordinace praktického lékaře MUDr. J. Čupky, která byla přestěhována o cca 100 m na novou adresu
– viz níže.
MUDr. Jozef Čupka –
Praktický lékař pro dospělé
Suchdolské nám. 7/445,
165 00 Praha – Suchdol
(vchod ze strany budovy)
tel.: 739 016 305, 220 920 416
http://praktici.zdravcentra.cz/jozef.cupka
Telefonické objednávání pacientů
v ordinačních hodinách:
pondělí, středa, pátek 7–12 hod.
úterý, čtvrtek 13–18 hod.

S U C H D O L

v úvodu vám všem chci popřát jménem Komunitního centra Suchdol šťastné vykročení do nového školního roku.
Měsíc září jsme věnovali monitorování vašich potřeb, zájmů a hledání zkušených lektorů. Výsledkem našeho snažení
je, že svou činnost zahájilo k dnešnímu dni celkem 22 volnočasových aktivit, do kterých se přihlásilo 291 zájemců.
Jsme velice rádi, že cestu k nám našli v tak hojném počtu žáci nejen naší školy, ale i děti z jiných škol a obzvláště
jsme potěšeni „dospěláky“ z řad široké suchdolské veřejnosti. (Přehled zájmových kroužků pro školní rok 2007/08
naleznete na www.zssuchdol.cz).
Další akcí, kterou jsme pro vás v prostorách tělocvičny ZŠ M. Alše, připravili je vystoupení kouzelníka a iluzionisty
Romana Placzka v sobotu 24. listopadu od 15.00 do 16.30 hod. Vstupné je 50 Kč na osobu a rodinám s dětmi
je poskytována sleva. Srdečně vás zveme a těšíme se na vás!
Za KC Suchdol Magdalena Doubková
P.S.: Pokud máte doma divadelní rekvizity, např. klobouky, masky,loutky, maňásky... atd, které již nepotřebujete a jste ochotni je věnovat našemu Dramatickému kroužku, pak je rádi přijmeme na adrese školy: ZŠ M. Alše, Suchdolská 360, Praha –
Suchdol (konečná autobusu č. 107) nebo je přímo zanechte u paní hospodářky ve škole (nová budova). Děkujeme všem!

www.praha-suchdol.cz
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Vážení obyvatelé Suchdola, milé děti,
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III. Suchdolské (p)osvícení

Některé dny zkraje podzimu jsou
krásné, jiné ještě krásnější a většinou je jen pár těch, které naplňují organizátory akcí konaných
pod širým nebem pocity zmaru,
a slabší povahy i pocity naprosté
beznaděje... A přesně takový den
nastal i na zářijový státní svátek.
Již třetím rokem je právě 28. září dnem konání SUCHDOLSKÉHO
(P)OSVÍCENÍ.
Tradiční zahájení posvícení – Svatováclavský běh – je popsán v samostatném článku. Na tomto místě jen stručně
shrneme vítěze jednotlivých kategorií: tři
kilometry nejrychleji zdolali Editka Radvanská (dívky), Patrik Hrabě (chlapci)
a Dan Stibor (muži). Na pětikolometrové trati pak zvítězili Tomáš Kopta
(chlapci), Tereza Poláková (ženy) a Tomáš Kálal (muži).
Na Suchdolské náměstí byla odpoledne jako první na pořadu nově vyhlášená
soutěž ve skládání a házení vlaštovek
– SUCHDOLSKÁ LETKA, jež se při své premiéře musela vypořádat s nepříznivými
povětrnostními vlivy. Závod byl operativně
přesunut do velké zasedací místnosti Úřadu MČ. Mladí konstruktéři a následně piloti prokázali značnou zručnost – nejlepší
vlaštovky překonaly vzdálenost deseti metrů a bylo proto třeba rozšířit vlaštovkové
letiště o delší dráhu – přesunout závod ze
zasedací místnosti na chodbu. Prestižní
putovní pohár za 1. místo nakonec vybojoval Ondra Gondolán.
Doprostřed náměstí byl přistaven
návěs – pódium pro jednotlivá kulturní
vystoupení. Jako první na něm vystoupili Ochotní Suchdolníci s představením

10

labut_0507.indd 10

Děti z Bullerbynu na motivy populární
knížky Astrid Lindgren. Jelikož se letošní
divadelní premiéra v červnu konala před
publikem, tvořeným kromě suchdolských
i obyvateli italského městečka Sarmede,
byl český text doplněn italskými slovíčky
či kousky vět. Představení tak získalo neopakovatelné kouzlo a ač na posvícení
až na Massima žádní další Italové nedorazili, cizojazyčná slůvka v textu zůstala.
Závěrečná scéna s italským popěvkem
o Falunské uzence, té nejlepší pak znamenala symbolické předání štafety od
mluveného slova k hudbě. Krásné skladby
i známé písničky nám zapískali členové
ﬂétnového souboru SUFLÉ pod vedením
Dáši Aimové, a na ně navázalo vystoupení

Suchdolského pěveckého sboru s převážně lidovými písněmi.
Tou dobou již začala další tvůrčí dílna,
jejíž účastníci vyráběli z přírodnin světýlka, aby jimi večer mohli při rituálu osvícení symbolicky osvětlit Suchdol.
Očekávanou částí odpoledne byla
další soutěž – SUCHDOLSKÝ TAHOUN.
Po loňských zkušenostech se zájmem
i mladších ročníků byl letos nově vyhlášen SUCHDOLSKÝ TAHOUNEK (pro děti
do 14 let). I přes počasí, které slavnosti
příliš nepřálo, se do tahounka přihlásila
tři družstva a do tahouna dokonce družstev šest. Boje byly opravdu líté a mnozí
závodníci, povzbuzováni okolím, do nich
dali skutečně vše. Vítěz však může být jen
jeden a tak tahounka vyhrálo družstvo
Kingové a tahouna pak minulí ﬁnalisté
– Suchdolská kladiva. Srdce a velkou
podporu publika si získalo družstvo Tahouni, které bylo tvořeno nejmenšími
dětmi. Pokud zájem těch nejmladších
siláků vydrží i příští rok, jsme připraveni
vyhlásit již třetí kategorii – SUCHDOLSKÝ
TAHOUNEČEK.
Chladný a deštivý podvečer rozjasnila
svým vystoupením skupina Klec, jejíž písničky rozehřály všechny přihlížející. Velká
část publika neodolala a za zvuků klezmeru tančila či jinak křepčila.
K posvícení samozřejmě patří dobré
jídlo, a tak je třeba vzpomenout skvělou
posvícenskou polévku, kterou pro nás letos vybraly a hlavně velmi chutně připravily již z loňska osvědčené kuchařky Vlastička s Maruškou. Mnozí z nás o polévce
kaldoun dříve ani neslyšeli, natož abychom ji měli šanci ochutnat. Na náměstí
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c o s e dělo
doo za doprovodu klavíru. Ač nás na poslední vystoupení již nedorazilo mnoho,
ti kdo přišli, si opravdu vychutnali krásný
závěr celého dne.
Za Sdružení SUCHDOL SOBĚ bychom
rádi poděkovali našim spolupořadatelům – Sboru dobrovolných hasičů a Městské části Praha – Suchdol. Velké díky patří i pravidelné sponzorce paní Pittnerové
a za darované kuřecí maso do polévky děkujeme prodejně RYBY – DRŮBEŽ. Velmi si
ceníme i pomoci všech, kteří se podíleli na
přípravách a organizaci celé akce.
Jsme rádi, že se ukázalo, že posvícení
má věrné publikum, které se nenechá odradit rozmary počasí. Doufáme ale, že za
rok, v neděli 28. září 2008, se setkáme
v ještě větším počtu a za krásného slunečného dne.
Za sdružení SUCHDOL SOBĚ
Věra Štěpánková
měli návštěvníci samozřejmě možnost se
občerstvit, zakoupit tradiční koláče, pochutnat si na pražených mandlích či koupit drobnosti z korálků.
Vítězové jednotlivých soutěží mohli ochutnávat také vzorky odevzdané do
soutěže SUCHDOLSKÁ BÁBOVKA. Suchdolským ženám se splnil sen, podařilo se
jim po mužské nadvládě v předchozích letech zvítězit v této prestižní soutěži – cenné vítězství „vypekla“ díky své Banánové
revoluci z remosky Lenka Lovicarová.
Vzhledem k nepřízni počasí byl odpolední program upraven a tak jsme se po
osvícení vytvořenými světýlky (tentokrát
díky větru značně limitovaném) a vyhlášení vítězů přesunuli do zasedací místnosti Úřadu MČ, kde jsme si vychutnali
hru Vítka Bareše na didgeridoo. Úžasným zpestřením pak byl poslech didgeri-

www.praha-suchdol.cz
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TJ Sokol Suchdol – Sedlec Týden
knihoven

V sobotu 22. září se před sokolovnou
konal zábavný rodinný program Sobotní
Sokolení aneb Den otevřených dveří. Akci pořádaly pražské župy na 15 místech
v Praze a návštěvníci si mohli vyzkoušet
a porovnat svoji zdatnost. Naše jednota
připravila pro malé i velké 6 ﬁt testů zaměřených na některé motorické schopnosti a tělesnou zdatnost – skok daleký z místa, hluboký předklon v sedu, leh
– sed opakovaně, rychlostní vytrvalost
(1 minutu stoj-klik-stoj-dřep), zachycení
padajícího předmětu a celostní motoric-

ký test (2 minuty stoj-leh na břiše-stoj-leh
na zádech). Výkon byl hodnocen přesnými tabulkami podle pohlaví a věku od 6
do 60 let. Děti cvičily s velkým nadšením,
dospělí dosahovali nadprůměrných výsledků – s bolavými svaly. Všichni získali diplomy a prospekty, děti navíc dárečky a sladkosti. Za krásného slunečného
počasí někteří relaxovali u stánku s občerstvením. Naše jednota má otevřené
dveře celý rok a ráda uvítá nové členy
a cvičitele.
Michaela Haluzová, náčelnice

Slovo o Svatováclavském běhu
Když jsem se jako nominovaný rozhodčí po deváté hodině navlékl do ﬂanelové
košile, teplého svetru, nepromokavé bundy místo oﬁciálního saka a pro jistotu se
ještě obalil igelitovou pláštěnkou, myslel jsem, že pořadatelé budou proti závodníkům v přesile. Hezky hustě pršelo.
Po příchodu k ZŠ jsem byl hned nadvakrát mile překvapen. Sobecky tím, jak naši
hasiči zabezpečili místo startu včetně přístřešku pro pořadatele, takže jsme nemokli. Objektivně pak tím, že na start přišlo 22 závodníků. Měkkosrdcatá Adriana špitala něco o posunutí startu. Ještě že jsem se nedal zlomit. Lilo čím dál tím víc.
Takže přesně v 10.00 bylo odstartováno hasičskou pistolí a pro těch 22 začala
zkouška pravdy o fyzičce a hlavně vnitřní morálce. Navíc vedoucí chrti u kapličky
chytili kufr, peloton až na tři čestné výjimky se nechal strhnout, takže všichni ostatní absolvovali delší 5 km trať. Při představě, jak místo seběhu bruslí po blátě k Únětičáku, mně běhal mráz po zádech, ale odnesl to jen jeden podvrtnutý kotník. Výběh od Spáleňáku na poloblátě byl již o té morálce a pak jsme 19 statečných vítali
postupně v cíli. Bylo vidět, že i ti trénovaní si opravdu hrábli. Déšť s lijákem se střídaly po celý závod. Nejraději bych každému ten jeho čas nejméně o pětiminutovku
vylepšil, ale bál jsem se, že bych ty výsledky mohl zmatit.
Věřte, že všichni doběhnuvší, bez rozdílu pořadí, mají obdiv nás všech, co jsme
se u toho ochomýtali. A těšíme se, že jim to počasí za rok vynahradíme absolutním
modrákem.
Všem děkuje Mirek Kněžek
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V měsíci říjnu probíhá již tradičně Týden knihoven. Většinou má dané ústřední téma, které si mohou knihovny upravit podle svých představ a možností. Jaké
aktivity si v tomto týdnu zvolí, je zcela na
jejich rozhodnutí.
Letošní motto „Knihovnická bašta“
jsme pro naši knihovnu volně upravily
a po dohodě s paní učitelkou Břečkovou
jsme uspořádaly besedu s dětmi z 6.A
na téma „Není bašta jako bašta“. Děti
přistoupily k zadanému úkolu velmi zodpovědně. Svědčí o tom i výsledek hledání
pojmu „bašta“. Slovo bašta je francouzského původu a znamená v češtině součást opevnění nebo původní označení
pro hlídače rybníka, kterému se říká baštýř. V současné době je též označením rybářských hospod. Kromě toho je Bašta
částí obce Starý Kolín, přírodní památkou
v okrese Rokycany a také jménem rybníka nedaleko Týnce. To uvedl D. Cieslar.
Bašta je podle Šárky Váchové samozřejmě i výborné jídlo, ale nejen to: „Každý si pod pojmem bašta představuje něco jiného. Někdo dobré jídlo, třeba právě
v rybářské baště dobře připraveného
pstruha, někdo zase pěkný sportovní výkon. Já si pod slovem bašta představuji
Vánoce. Jsou to nejkrásnější svátky v roce spojené s vánočními obyčeji jako je pečení perníčků, cukroví, zdobení stromečku, připravování sváteční večeře, balení
dárků a podobně. Velmi se na tyto staročeské zvyky těším. Protože mám malou sestřičku Elišku, které budou teprve
tři roky, moc se těším, až budeme spolu
rozbalovat dárky a dívat se na pěkné pohádky. Moc se mi líbí každoroční atmosféra vánoc.“ Bylo to opravdu hezké popovídání se všemi dětmi.
Kromě této besedy jsme přivítaly letos poprvé v Týdnu knihoven předškoláky z mateřské školy v Gagarinově ulici.
Připravily jsme jim knihy přiměřeně věku a povídaly si o nich. Většinou byly pro
ně neznámé. Společně jsme četly Štaﬂíka
a Špagetku. Na dotaz, kdo jim doma čte,
odpověděly, že bohužel nikdo. Jen někdy
maminka či sourozenec.
Otevřely jsme také dveře knihovny
handicapovaným ze Stacionáře v Sedlci.
Po dohodě s vychovatelkami jsme uspořádaly dvě besedy o knihovně a umožnily jim prohlížet knihy podle vlastního zájmu. Protože se připravovali na zájezd na
Šumavu uvedly jsme několik zajímavostí z Pošumaví. Besedy byly pro naši práci
obohacením a inspirací.
Lenka Benešová a Inna Pašková
knihovnice
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Suchdolský pohár 2007

Jak se již stalo tradicí, tak i letos uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole v pořadí
již 7. ročník Suchdolského poháru v požárním útoku. Také letos
se konal přímo uprostřed městské části, na Suchdolském náměstí, ale přeci jen trochu jinak,
konal se totiž jako noční soutěž.
Start byl až v 19 hodin a přihlášeno
bylo celkem 11 družstev, z toho 1 družstvo žen a 1 družstvo mužů se strojem
PS8. Náměstí se postupně zaplňovalo
diváky. Někteří přišli povzbudit své kamarády, jiní se jen tak podívat, co se to
tam zase děje. Každopádně nikdo nebyl
ochuzen o pěkný sportovní zážitek.
Jako první se na start připravilo domácí družstvo, bohužel se start musel
opakovat, protože byla porucha na časomíře. Při opakovaném startu pak došlo k technickému problému na terči

a tak rozhodčí rozhodli, že pokus se bude opakovat na konci závodu. Po malých technických problémech v úvodu,

vše probíhalo podle plánu. Závodníci
při překonávání záludností dráhy – stroj
je umístěn na podstavci a sání je možné
jen pomocí vývěvy, proudaři překonávají okno, a to vše v PSII a těžké obuvi –
ukázali, že je hned tak něco nezaskočí.
Lysolajská děvčata předvedla pěkný výkon, za který by se nemuseli stydět ani někteří chlapi a v celkovém hodnocení skončila na pěkném 7. místě.
Vítězem letošního ročníku se již potřetí v historii poháru stalo družstvo z Velké Chuchle. Domácí skončili na místě
5. a družstvo se strojem PS8 na 6. místě! Jen tak pro zajímavost celkový věk
tohoto družstva byl 283 let a mašina je
z 60. let minulého století, a to si jistě zaslouží obdiv.
Po ukončení závodu a uvolnění ulice
pro veřejnou dopravu, došlo k vyhodnocení celé soutěže před zbrojnicí a poté
v hasičských garážích pokračovala volná zábava s hudbou.
Zuzana Kučerová

Obecní betlém 2007
Advent na Suchdole tradičně zahajuje obecní betlém. V sobotu 1. prosince
v 15.30 bude zahájen již po sedmé.
Reﬂektory i vašimi svíčkami osvětlené
ﬁgurky zde budou zářit do neděle 6. ledna 2008, kdy bude rozebrán a uložen.
Mnoho krásných postav vymodelovaly děti z mateřské školky, žáci ze Speciální školy v Sedlci, účastníci keramických kroužků
v Domě dětí a mládeže i kroužků v keramické dílně ZŠ, ale i ostatní suchdolští.
Máte zde už také „svou” ﬁgurku? Nechcete si zkusit nějakou vymodelovat?
Nenechte se odradit pochybnostmi
o vlastních schopnostech a modelujte
s námi. Rádi vám pomůžeme. Práce s keramickou hlínou dává každému účastníkovi možnost vytržení z každodenního
stereotypu, iniciuje ho k tvůrčímu vyži-

tí a poskytuje mu radost ze hry. Na radu a společné modelování můžete přijít v sobotu 3. listopadu od 10.00 do
18.00 hodin do keramické dílny v Základní škole Mikoláše Alše (suterén staré
budovy – vchod od školního hřiště) .
Materiál (šamotová hlína) a nářadí
jsou zajištěny, doporučujeme pracovní
oblečení.
Těšíme se, že přibudou nové ﬁgurky od
zkušených autorů i od začátečníků.
Vzhledem k omezené kapacitě dílny (cca 20 osob) prosíme
o předběžné potvrzení vaší
účasti na tel. 220 920 192
nebo vovsova@avu.cz.
Občanské sdružení
BETLÉM

www.praha-suchdol.cz
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Dny otevřených dveří
Stalo se již tradicí, že výzkumné ústavy Akademie věd ČR pořádají na podzim každoroční dny otevřených dveří. Letos konkrétně ve dnech 8. a 9. listopadu. Přijďte se přesvědčit, že věda je užitečná, inspirativní a někdy
dokonce i dobrodružná činnost.
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v. v. i.
Místo konání: Rozvojová 263, Praha 6 – Lysolaje
Datum a doba otevření:
8.–9. 11., 13.00–16.00 hod. – individuální zájemci
8.–9. 11., 9.00–16.00 hod. – větší skupiny (školní třídy)
Skupiny se musí předem přihlásit nejpozději 6. 11. a domluvit si
přesný čas návštěvy.
Kontakt: Mgr. Jan Kolář, Ph.D., tel.: 225 106 414, 608 557 328;
e-mail: kolar@ueb.cas.cz
TÉMATA EXKURZÍ:
• Rostliny in vitro neboli „ve skle“ • Buňka v akci: vnitrobuněčné
procesy pomocí technik molekulární biologie • Rostlinné
buňky ve světle laseru • Rozmnožování rostlin pohledem
molekulární genetiky • Hmotnostní spektrometrie – chemická
analýza (skoro) všeho • Taje mikrosvěta a počítačové analýzy
obrazu • Dělení neboli separace v biochemické laboratoři
• Skleník: neobvyklé rostliny jako „pokusní králíci“ (tabák,
merlík červený)
Další informace: http://www.ueb.cas.cz
ÚSTAV FOTONIKY A ELEKTRONIKY AV ČR, v. v. i.
LABORATOŘ OPTICKÝCH VLÁKEN
Místo konání: Rozvojová 135, Praha 6 – Lysolaje
Datum a doba otevření: 8.–9. 11., 9.00–18.00 hod.
Kontakt: Marie Pospíšilová, tel.: 220 922 391
e-mail: pospisilova@ufe.cas.cz

AKCE KLASU 2007
23. října – vyprávění o Janu Nerudovi
a jeho šesti láskách
6. listopadu – příjemné odpoledne
s písničkami a akordeony manželů
Fišerových
20. listopadu – beseda se známou
ﬁlmovou a divadelní herečkou paní
Naďou Konvalinkovou

TÉMA EXKURZE:
Optická vlákna budoucnosti pro medicínu, životní prostředí
a komunikace
Další informace: http://www.ufe.cz/events/dod2007.php
ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR, v. v. i.
Místo konání: Rozvojová 135, Praha 6 – Lysolaje
Datum a doba otevření: 8.–9. listopadu, 8.30–11.30
a 12.30–15.30 hod.
Kontakt: Ing. Vladimír Ždímal, Dr., tel.: 220 390 246, e-mail:
zdimalv@icpf.cas.cz
TÉMATA EXKURZÍ:
• Oxid uhličitý v kladné roli: izoluje z rostlin látky prospěšné
zdraví • Svět bublin • Totální recyklace PET lahví • Chemické
reakce v laserovém paprsku • Zplyňování biomasy – obnovitelný
zdroj energie • Mikrostruktura materiálů aneb To byste se
divili, jak je všechno děravé • Katalýza organokovovými
komplexy aneb Co dokáží nové (ligandové) šaty • Aerosoly
– v atmosféře, ze spalování i jako cesta k přípravě nanočástic
• Mikrovlnné technologie – nový perspektivní obor výzkumu
• Fotochemie v mikrovlnce • Kapalinová chromatograﬁe
spojená s nukleární magnetickou rezonancí – nová slibná
instrumentální technika • Extrémní termodynamika aneb Dny
pod tlakem • Dvoufázové systémy v separačních procesech,
elektrochemii a mikroreaktorech
Další informace: http://dod.icpf.cas.cz

DIVADÉLKO KVÍTKO V ROZTOKÁCH
Spolek roztockých loutkářů zahájil divadelní sezónu a zve Vás na představení:
4. listopadu – Povídání o pejskovi a kočičce, hraje Divadlo Hračka
18. listopadu – O princezně a Popletovi, hraje Divadlo Piškot
2. prosince – Šašek a čert, hraje Divadlo Vysmáto
16. prosince – Vánoční příběh, hraje Divadlo Bořivoj
Všechna představení začínají od 15 hodin. Divadlo najdete naproti nádraží ČD
Roztoky, autobusová stanice „Nádraží Roztoky“. Na všechny malé i velké návštěvníky se těší Spolek roztockých loutkářů.

PRO VOLNÉ CHVÍLE
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horizont
PODĚKOVÁNÍ
Ve středu 3.10. se jsme se v Horizontu
sešli, abychom společně oslavili mezinárodní den seniorů. Je to jedna z pravidelných horizontských akcí – třikrát ročně
se setkáváme na větším společenském
setkání pro seniory. Jednak na jaře, kdy
Horizont slaví „narozeniny“, dále na podzim, kdy slavíme zmíněný svátek seniorů
a konečně před vánocemi, abychom společně uzavřeli rok a poděkovali za vše
dobré, co jsme v něm mohli prožít a popřáli si, aby nás i v příštím roce potkávaly
příjemné události a dobří lidé.
Rádi bychom poděkovali všem, kdo
nám toto setkání zpříjemnili – jsou to
jednak „naši“ senioři – klienti pečovatelské služby, obyvatelé Horizontu a další
přátelé, kteří k nám ten den přišli. Velký
dík patří i panu Vlastimilu Rysovi, majiteli restaurace Na Farmě, který místním
seniorům pro tuto příležitost daroval
značnou část občerstvení. Děkujeme
také našim pečovatelkám, které tento
sponzorský dar upravily do odpovídající podoby, chutě a vůně. A vynikající
kulturní „zákusek“ nám připravil manželé pan Jaroslav Mrázek a paní Christina Kluge. Není už v naší době běžné
setkání s takovou noblesou, jakou nám
ve svém vystoupení předvedli. Na všech
přítomných bylo vidět, jak milý je to
pro ně zážitek, takže ještě jednou VÁM
VŠEM DĚKUJEME.

POZVÁNÍ PRO TY, KDO SI CHTĚJÍ
NĚCO NOVÉHO VYZKOUŠET
Denní stacionář v penzionu Horizont
začal ve spolupráci s Adrianou Skálovou
pravidelná tvůrčí setkání. Naším cílem je
umožnit místním seniorům (ale dveře dokořán máme otevřené všem zájemcům)
vyzkoušet si něco, k čemu by se sami
dost možná neodhodlali a třeba by je to
ani nenapadalo. Jde především o různé
výtvarné techniky a práci s nejrůznějšími
materiály.

Přijďte klidně bez ohlášení, můžete
chodit pravidelně nebo občas, výsledky
svého úsilí si můžete odnést domů nebo
nám je nechat na výzdobu Horizontu …
Tento komorní výtvarný kroužek se
koná vždy v pondělí dopoledne v 9.30.
Od listopadu se doba konání přesune
na čtvrtek od 9 hodin a kdyby někdo měl
zájem se takových aktivit zúčastnit odpoledne, i v tom bychom snad zájemcům
dokázali vyjít vstříc. Další informace získáte na telefonním čísle 220 921 242.
Pokud tedy chcete procvičit prstíky, nechat rozběhnout fantazii, načerpat inspiraci,
objevit a vyzkoušet něco nového
anebo si jen trochu hrát,
zkusit, co si jen račte přát,
není třeba se vůbec bát,
že se vám někdo bude smát,
stačí jen chtít
a ruku k dílu přiložit.

V říjnu jsou na pořadu práce s podzimní přírodními materiály.
Uznejte, že výsledek stojí za to.
SOBOTNÍ DÍLNIČKA ADVENTNÍCH
A VÁNOČNÍCH DEKORACÍ
Na Vánoce upozorňují většinou jako první obchodníci ve svých výlohách.
Tentokráte se nám je snad podařilo přece jenom předběhnout. Všichni víme, že
předvánoční čas se dá trávit i jinak než
nakupováním a generálním úklidem. Jeden ze způsobů, jak odstartovat advent,
vám nabízíme.
V sobotu 24. 11. nebo 1. 12. (termín zájemcům upřesníme) proběhne v Horizontu (Na Vrchmezí 8) akce uvedená v nadpisu tohoto článku. Dvojice mladých ale
zkušených lektorek nás při ní seznámí
s různými materiály, které lze využít ke
zkrášlení bytu či stromečku a vytvoření
sváteční atmosféry, i s technikami a způsoby, jak tyto materiály spojit dohromady
tak, aby to nejen drželo, ale navíc to bylo
hezké.

Pokud si chcete sami udělat adventní
věnec, vánoční svícen, ozdoby na stromeček či do oken, betlém atd. určitě přijďte.
Ani pokud takové věci už dávno každoročně děláte, nepůjdete sem zbytečně
– naučíte se nové způsoby a najdete inspiraci pro svá další díla a zároveň budete moci ostatní inspirovat a to, co umíte
naučit další účastníky – a kdo ví – třeba
i dvojici našich „učitelek“. Navíc se zde
setkáte a seznámíte s dalšími činorodými
lidmi, kteří rádi tráví volný čas podobným
způsobem.
Jestliže vás tato akce láká, neobávejte
se ani neostýchejte a nahlaste se nám na
telefonu 220 921 242. Všechny zájemce
budeme o podrobnostech včas informovat. Těšíme se na setkání s vámi.

HORIZONT
VÁS ZVE

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

čtvrtek 25. 10. – 15.00 – Dvořák
a Brahms – koncert J. Škampové
středa 7. 11. – 15.00 – Malá cesta po velké zemi (povídání o Kanadě)
– V. Moosová
středa 21. 11. – 15.00 – klavírní
díla velkých mistrů – koncert T. Holmerové
pondělí 26. nebo středa 28. 11.
– 16.00 – Plachetnicí kolem světa
– ﬁlm o plavbě za přítomnosti námořníků V. Šimka a I. Orla

Vstup volný (omezený jen kapacitou míst), možnost občerstvení.
Omlouváme se paní Daně Šimkové z Atelieru Cutis za uveřejnění chybného telefonního čísla v minulém čísle Informací.

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, e-mail: redakce@praha-suchdol.cz, www.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.
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CENÍK PLOŠNÉ INZERCE
ČERNOBÍLE

DODATKOVÁ BARVA + 20%

rozměr

cena bez DPH

cena vč. DPH

rozměr

cena bez DPH

cena vč. DPH

1/1 (176x255 mm)

3 000,00 Kč

3 570,00 Kč

1/1 (176x255 mm)

3 600,00 Kč

4 284,00 Kč

1/2 (176x125 mm)

1 700,00 Kč

2 023,00 Kč

1/2 (176x125 mm)

2 040,00 Kč

2 427,60 Kč

1/4 (86x125 mm)

900,00 Kč

1 071,00 Kč

1/4 (86x125 mm)

1 080,00 Kč

1 285,20 Kč

1/8 (86x60 mm)

500,00 Kč

595,00 Kč

600,00 Kč

714,00 Kč

1/8 (86x60 mm)

Sleva pro opakující se inzerci: šest po sobě jdoucích vydání - 20% • Platí při závazné objednávce a včasných platbách.
Podklady jsou přijímány v elektronické podobě (textový editor, pdf apod.).
Za zpracování plošného inzerátu podaného v neelektronické podobě je účtováno 100,- Kč.
Příjem inzerce na: redakce@praha-suchdol.cz

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

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
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

Sokol – Jan Sokol
H+P+J
provede kvalitně rekonstrukce
voda, plyn, kanalizace

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

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

tel./zázn.: 224 316 239
mobil: 606 855 446, 723 951 848
16
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Kancelář: Gagarinova 246, Praha 6 – Suchdol
Ing. M. Hlava: 602 306 781, hlava@harmonis.cz
P. Hanuš: 724 986 490, hanus@harmonis.cz
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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.

Po předložení
Po předložení
tohoto
kuponu
tohoto kuponu

SLEVA
SLEVA

55 %

z
z
montáže.
montáže.

RYBY
DRŮBEŽ
Nově otevřená prodejna:
denně čerstvé kuřecí,
krůtí, králičí maso dělené,
sladkovodní a mořské ryby,
rybí výrobky a široký výběr
doplňkového zboží

Těšíme se na vaši návštěvu.

Suchdolské nám. 445/7
Praha – Suchdol
18
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ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ
S PŘÁTELSKÝM ÚSMĚVEM

Realitní kancelář

REAL CONT
na našem trhu úspěšně již od roku 1991

UVAŽUJETE O PRODEJI
KOUPI NEBO NÁJMU BYTU,
DOMU, POZEMKU ČI JINÉ
NEMOVITOSTI?

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

Přijďte do naší kanceláře nebo zavolejte
a svěřte své starosti odborníkům.

5. REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ

S PŘÁTELSKÝM ÚSMĚVEM VÁM OHLÍDÁME

Praha 6, Pod baštami 4 (u metra Hradčanská)
tel./fax: 224 314 614, 736 674 553, 603 705 944
realcont@realcont.cz
www.realcont.cz

Dana Šimková

• zakázkové

krejčovství
pánské a dámské
z kůže a látek
• opravy oděvů
a galanterie
• barvení kůže
• čistírna
Suchdolské nám. 734
Praha 6 – Suchdol
165 00
Ve dvoře za poštou
1. patro
tel.: 220 920 571
602 294 200

VAŠE DANĚ A ÚČETNICTVÍ, VČETNĚ MZDOVÉ AGENDY

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

ZÁMEČNICTVÍ
KREJZA
VÝROBA A MONTÁŽ :
 mříží a katrů
 vrat a plotů
 schodů a zábradlí
 jedno i dvoukřídlých ocelových dveří
 portálů, výkladů
 nájezdových ramp
 markýz
 veškerého kovového nábytku
 zastřešování menších prostorů
 ... a mnoho dalšího
ceny mříží již od 800,- Kč/m2
smluvní ceny nebo hodinová sazba 150,- Kč
levná, kvalitní práce a krátké dodací lhůty samozřejmostí

Otevírací doba
Po–St 9–17 hod.
Čtvrtek 9–18 hod.
Pátek 9–14 hod.

www.praha-suchdol.cz
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KONTAKT:
Adresa: Kamýcká 870/135, Praha 6
Tel./fax.: 220 921 679
Mobil: 732 444 285
e-mail: zamecnictví@centrum.cz
www.sweb.cz/zamecnictvi-krejza
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• módní trendy a hity, obchod pro děti, ženy a muže
• doplňky pro domácnost, dekorace, originální keramika
• dárky, hodinky, hračky
• elektronika a elektronické klávesy
• výrobky pro sport, zábavu a zdravý životní styl – výživa
• tělová a vlasová kosmetika

HLEDÁM STARŠÍ PANÍ
NA OBČASNÉ HLÍDÁNÍ
DĚTÍ (4 a 9 let)
NEJLÉPE DŮCHODKYNI,
NEJČASTĚJI V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH.

E-shop
e-mail: info@modnitrendy.eu
mobil: +420 606 906 404

VOLEJTE NA TEL.: 724 511 159

http://www.modnitrendy.unas.cz
http://www.modnitrendy.eu

LIKVIDACE ODPADU A DOVOZ
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

POSUDKY, ODHADY,
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ

likvidace pomocí kontejneru Avia 2 m2 – 14 m2
– ekologická likvidace na řízené skládce
dovoz písku a stavebních materiálů – množstevní slevy

SMLOUVY O PŘEVODU, VKLAD DO KN,
KRÁTKÉ TERMÍNY, PŘÍZNIVÉ CENY

– 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

20
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Ing. Tomáš Moláček
SOUDNÍ ZNALEC
Praha 6 – Suchdol, Kamýcká 685/87
Tel.: 220 920 525, 603 746 795
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