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stojí za zapsání
pondělí 11. 6. – 15.00

ing. Emil Cigánik – přednáška
o vojenské misi v Afganistánu,
Horizont

středa 13. 6.

velkoobjemové kontejnery
i pro bioodpad

středa 20. 6. – 15.00

Martin Loew – přednáška cestovatele o Ekvádoru, Horizont

sobota 23. 6. – 16.00
odpoledne se sarmedskými,
areál ZŠ

pondělí 25. 6. – 15.00
Jarmila Škampová – klavírní
recitál, Horizont

čtvrtek 28. 6. – 18.00
zasedání Zastupitelstva MČ
Praha – Suchdol, Úřad MČ

motto
Je lepší rozsvítit byť
jen malou svíčku,
než proklínat temnotu.
Konfucius (551–472 př. n. l.)
čínský ﬁlozof a politik
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ZDARMA

O letních opravách
i dálničním okruhu
Milí spoluobčané,

str. 4
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za pár dní k nám dorazí léto i podle
kalendáře, skončí školní rok a děti budou
mít prázdniny. Na toto období jsme si naplánovali rekonstrukci v mateřské školce,
abychom mohli zřídit další oddělení pro
25 dětí. Příprava rekonstrukce ale nezáleží jen na technických podmínkách, ale
také na uvolnění prostor stávajícími nájemníky. Nejsme bohužel schopni Domu
dětí a mládeže v Rohové ulici, který nyní
využívá místnosti určené k rekonstrukci,
nabídnout v MŠ jiné prostory tak velké,
jak DDM nyní ve školce používá.
Dále musíme připravit ve Vysokoškolské ulici a případně i v příčných uličkách
Rohová, Lanýžová, Závadova avizovanou
opravu kanalizace, která je v havarijním
stavu. Rozsah možné opravy bude znám
až po cenových nabídkách.
Připravujeme také opravy komunikací a některých chodníků, bohužel odhady
nákladů převyšují až 2,5krát připravené
prostředky v našem rozpočtu.
Co nového s dálnicí? V březnu loňského roku tři městské části a několik občanských sdružení zaslalo Evropské komisi podání, ve které informovaly vrcholné evropské orgány o problematice
trasování silničního okruhu na severozápadě Prahy. Téměř po roce, koncem února 2007, jsme navštívili evropskou komisi osobně. Jednání, první svého druhu
a svým rozsahem mimořádná, proběhla
se všemi důležitými Generálními ředitelstvími (DG) Evropské komise, tj. DG pro
regionální rozvoj, DG pro dopravu a DG
pro životní prostředí.
Při jednáních jsme byli opakovaně ujištěni, že ﬁnancování dopravních projektů z prostředků EU, které nesplňují evropské předpisy, není možné. Dále představitelé EK považují naše požadavky na
řádné a všestranné porovnání jednotlivých variant před deﬁnitivním rozhodnutím o trasách za plně oprávněné. Vypracování těchto studií je základním předpokladem pro nalezení optimálního řešeni
pro EU a Českou republiku. Představitelé EU kladou velký důraz na výsledky

procesu hodnotícího vliv územních plánů a jednotlivých tras na životní prostředí (SEA, EIA).
Počátkem tohoto roku nám ministr
dopravy Aleš Řebíček sdělil, že rozhodl
o porovnání obou variant „J“ a „Ss“. Konečně jsme se tedy dočkali. Minulé vedení ministerstva porovnání ekonomických
ukazatelů tvrdošíjně odmítalo. Ministerstvo zřejmě začal zajímat rozdíl možná
osmi až deseti miliard Kč v nákladech.
Přestože je podíl ﬁnancování výstavby
dálnic v rámci Operačního programu
doprava připadající na EU okolo 80 %,
bude za pár roků potřebná každá „česká“ koruna.
Jak se dovídáme v tisku, tu chybí 10 miliard na protihlukové stěny, tu zase 11 miliard na zaplacení nyní prováděných staveb. Zdá se, že stávajícímu ministerstvu
schází prostředky na zaplacení marnotratného počínání svých předchůdců a zřejmě
nebude schopné využít nabízené peníze
z EU, protože nebude mít dost svých prostředků na povinné spoluﬁnancování.
Porovnání variant se nyní provádí a výsledek bude znám někdy počátkem července. Uvidíme, jak s ním ministerstvo naloží.
S přicházejícím létem končí školní rok.
Základní školy nyní prochází změnou
systému výuky, každá si musela připravit svůj školní vzdělávací program. Chtěl
bych na tomto místě poděkovat vedení
školy a především kantorům, kteří se podíleli na jeho přípravě. Jak naše škola bude vypadat, jak ji budou vnímat rodiče
a děti, ovšem nezáleží jen na textu programu, ale především na praktických formách a metodách výuky, které z tohoto
programu budou vycházet. První a šesté
třídy se tedy budou od září učit „ponovu“. Přestože v zavádění moderních forem výuky máme ještě hodně úkolů před
sebou, je nutné poděkovat jak kolektivu
ve škole tak i ve školkách za jejich práci
v uplynulém školním roce.
Pěkné léto Vám všem přeje
Petr Hejl,
starosta

z radnice

z jednání rady
Rada na svých jednáních v období
mezi 25. dubnem a 28. květnem
projednala kromě jiného:
vzala na vědomí rezignaci JUDr. Zlaty
Kohoutové na funkci člena Zastupitelstva
i Rady MČ a prohlásila paní RNDr. Ludmilu Knappovou zastupitelkou.
schválila nákup 20 košů s držáky na
pytlíky na psí exkrementy, včetně jejich
rozmístění a služeb souvisejících s jejich
provozem.
odsouhlasila ﬁrmu CZECH Consult
spol. s. r. o. jako zpracovatele studie dopravních opatření v ul. K Horoměřicům
(nový způsob parkování, úpravy dopravního režimu, dopravní značení).
opakovaně projednávala požadavek
ředitele DDM na adekvátní náhradní
prostory včetně přístavby pro zájmovou
činnost.
schválila návrh kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1832/6, k. ú. Suchdol
s ing. Jaroslavem Markem.
vzala na vědomí plán směn strážníků
Městské policie na květen 2007.
projednala využití velkoobjemových
kontejnerů hrazených hl. m. Prahou na
biologický odpad.
jmenovala členy redakční rady časopisu městské části Adrianu Skálovou
a Věru Štěpánkovou.
schválila udělení grantů z Programu podpory vzdělávání vyhlášeném pro
školy zřizované městskou částí Mateřské škole Gagarinova ve výši 39 000 Kč
na nákup SCOGYM a Mateřské škole
K Roztokům ve výši 30 000 Kč na nákup
Polykarpovy stavebnice, výukového kufříku, značkovací tyče a SCOGYM. Rada
na základě doporučení grantové komise
neschválila grant pro ZŠ M. Alše.
schválila rámcovou smlouvu o zásadách poskytování darů státním podnikem Letiště Praha městským částem
hl. m. Prahy dotčených provozem Letiště Praha – Ruzyně.
souhlasila se zasláním dopisu starostovi a radním města Sarmede s pozváním k návštěvě MČ Praha – Suchdol s cílem navázání spolupráce.
schválila pronájem části pozemku
parc. č. 1338/1, k. ú. Suchdol, o celkové
výměře 77,60 m2, z toho 20 m2 pod garáží a manipulační plocha 57,6 m2 synovi původní nájemkyně, za následujících
podmínek: cena za pronájem pozemku
pod garáží činí 30 Kč/m2 a rok bez DPH,
cena za pronájem manipulační plochy
činí 20 Kč za m2 a rok, nájemní smlouva
na dobu neurčitou s výpovědní dobou
3 měsíce.
schválila od čísla 3/2007 časopisu
MČ Praha – Suchdol nový ceník inzerce.
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souhlasila s přípravou dotisku publikace „Kapitoly z minulosti Suchdola
a Sedlce“ a s přípravou doplnění publikace o přehled událostí od vydání do
současnosti.
projednala tématiku prodeje alkoholu a cigaret nezletilým a schválila přípravu dopisu prodejcům alkoholických
nápojů a cigaret v MČ s upozorněním
na nezákonnost prodeje nezletilým.
na základě průzkumu cen a projednání podmínek dodávky určila dodavatele výměny oken v budově MŠ K Roztokům ﬁrmu KK (výhodnější cena, lepší izolační vlastnosti skel).
schválila následující projekty pro zlepšení životního prostředí v MČ Praha –
Suchdol, které budou částečně hrazeny
z daru Letiště Praha s. p.: snížení hlukové zátěže v ZŠ M. Alše; opravy komunikací; opravy havarijních stavů kanalizací.
souhlasila s tím, aby se MČ Praha –
Suchdol zapojila do „Systému komplexního nakládání s odpadkovými koši na
území hl. m. Prahy.
pověřila pana Miroslava Sedláčka vedením odboru realizace staveb, dopravy
a životního prostředí od 1. 6. 2007 do doby nástupu nového vedoucího odboru.
schválila čerpání rezervního fondu
ZŠ M. Alše ve výši 1800 Kč na poplatek
Sdružení Tereza – Ekoškola.
vzala na vědomí měsíční zprávu
Městské policie.
doporučila Zastupitelstvu vyhlásit záměr na prodej pozemků parc. č. 401/1
a 402 v k. ú. Suchdol o celkové výměře
518 m2.
jmenovala komisi pro přípravu díla a výběr zhotovitele akce: „Kanalizace Vysokoškolská“: pan Antonín Ptáček,
Ing. Zdeněk Skála, Ing. Jaromír Doubek,
Ing. Vladimír Klatovský, Ing. Ivan Ivanov, JUDr. Zlata Kohoutová, Ing. Helena Nováková. Tajemníkem komise Rada jmenuje pana Miroslava Sedláčka.
Ing. Skála byl zvolen předsedou komise.
vzala na vědomí, že starosta stanovil termín 4. zasedání Zastupitelstva na
čtvrtek 28. 6. 2007 od 18.00 hodin.
doporučila Zastupitelstvu vyhlásit záměr na prodej pozemku parc. č. 1197/2,
k. ú. Suchdol.
doporučila Zastupitelstvu odepsat
dlužnou pohledávku po zrušeném konkursu – ZIS s. r. o. ve výši 266 000 Kč.
vzala na vědomí zastavení řízení ve
věci platebního rozkazu na 5 453 152 Kč
– žalobce ﬁrma EKOSPOL.
vzala na vědomí informaci o vícenákladech na demolici přečerpávací stanice – výstavba kanalizačního řadu v ul.
Kamýcká. MČ Praha – Suchdol není kom-

informace č. 3/2007

petentní posuzovat předložený materiál,
protože MČ není investorem akce a ani
nepřipravovala dokumentaci.
vzala na vědomí informace penzionu
Horizont o spokojenosti s poskytovanou
pečovatelskou službou.
schválila rozpočtové opatření na ﬁnancování instalace košů na psí exkrementy a odvoz odpadu v roce rok 2007.
schválila příspěvek MČ ve výši
13 120 Kč na účast žáků ZŠ M. Alše na
republikovém ﬁnále v malé kopané.
souhlasila s nabídkou Pražské plynárenské, a. s. na spolupráci na projektu
„mobilní obchodní kanceláře“.
projednala nabídky potencionálních
dodavatelů úprav učebny fyziky/chemie
ZŠ M. Alše a návrh na ﬁnancování akce.
schválila, aby MČ na základě oznámení opravy chyby v údajích KN převedla pozemek parc.č. 2211/1 k. ú. Suchdol
záznamem v KN do vlastnictví MČ.
doporučila Zastupitelstvu projednat návrh smlouvy o věcném břemeni na pozemku parc. č. 2375, k. ú. Suchdol s PRE, a. s.
vyhlásila záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2309/3, k. ú. Suchdol (v rozsahu provedené stavby) na vodoměrnou šachtu a vodovodní přípojku
pro Český zahrádkářský svaz, základní
organizace Suchdol. Podmínky pronájmu: pronájem předem určenému zájemci Českému zahrádkářskému svazu,
ZO Suchdol, smlouva na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců, cena pronájmu za celý pozemek 100 Kč ročně,
podmínkou pronájmu je úplatné předání dokončeného díla MČ za cenu 100 Kč
a závazek nájemce na dodávce jako
plátce za odběr vody, složení kauce ve
výši 10 000 Kč na účet pronajímatele jako jistinu za odběr vody, závazek nájemce udržovat dílo, neplacení vodného po
době splatnosti faktury za vodné je důvodem k ukončení smlouvy.
projednala informaci Mgr. I. Lacinové, ředitelky MŠ K Roztokům o fungování jednoho oddělení v prvních dvou
prázdninových týdnech.
vzala na vědomí stanovisko bytové
komise ve věci žádosti paní Soni Gondolánové o přidělení sociálního bytu.

Jednání Zastupitelstva MČ
Praha – Suchdol je svoláno
na čtvrtek 28. června 2007
od 18 hodin do velké zasedací síně Úřadu MČ. Program
bude po 21. červnu k dispozici na vývěsce a webu městské části.

z radnice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informovala,
že jsem musela odstoupit z funkce člena Zastupitelstva a Rady městské části Praha – Suchdol z důvodu negativního stanoviska mého zaměstnavatele.
Chtěla bych znovu poděkovat všem
spoluobčanům, kteří mi ve volbách
dali svou důvěru, a dále poděkovat
všem ostatním členům rady za mimořádně dobré pracovní i osobní vztahy
v zájmu společného řešení místních
problémů a popřát jim hodně energie pro jejich další práci a samozřejmě mnoho dobrých výsledků.
Měli bychom si všichni vážit krásného a klidného prostředí naší městské části a usilovat, aby nám takovým
zůstalo i do budoucnosti.
Zlata Kohoutová

Velkoobjemové kontejnery
a kontejnery na bioodpad
Velkoobjemové kontejnery na odpad budou přistaveny ve středu 13. června,
8. srpna a 12. září. Na každé stanoviště budou přistaveny dva kontejnery, jeden
z nich bude označen BIOODPAD. Žádáme občany, aby toto rozlišení respektovali
a do kontejneru označeného BIOODPAD vhazovali pouze bioodpad, tedy trávu, listí, větve apod. Kontejnery budou přistaveny dle kapacitních možností Pražských služeb, a. s., nejpozději do 14.00 hodin.

Nové koše pro pejskaře
Psí výkaly se mohou stát pro člověka velmi nebezpečným zdrojem infekce – zejména se jedná o škrkavkou způsobenou larvální toxokarózu, která může vést k závažným
postižením jater, plic, mozku, svalů nebo oka (až oslepnutí). Vajíčka škrkavky obsažená
v trusu se stávají infekčními po dvou týdnech. Jedinou prevencí je tedy důsledný sběr
exkrementů. Jde především o ohleduplnost chovatelů k okolí i svým blízkým. Z rozpočtu městské části bylo uvolněno 130 tisíc korun na koše a sáčky na psí exkrementy. Uvedená částka zahrnuje instalaci 20 speciálních košů na pejskaři frekventovaných místech, zajištění sáčků na psí exkrementy, ale i pravidelný odvoz odpadu. Měli byste se
s nimi na ulicích setkat v průběhu června.

3. DÍL – Nový režim výpovědi
z nájmu bytu
Přestože zákon č. 107/2006 Sb.,
který novelizoval občanský zákoník a zásadním způsobem upravil
institut výpovědi z nájmu bytu,
nabyl účinnosti již dne 31. 3. 2006,
není od věci si některé zásadní
změny této dnes platné úpravy
znovu připomenout v dalším dílu
našeho „právního minima“.
Zásadním je, že se nová právní úprava
vztahuje pouze na výpovědi podané po
31. 3. 2006, ať již formou dopisu pronajímatele nájemci nebo formou žaloby, obsahující současně i text výpovědi.
Kromě samotné výpovědi existuje více
způsobů, kterými může nájem skončit, a to:
uplynutím doby, byl-li nájem sjednán
na konkrétní dobu,
dohodou pronajímatele a nájemce,
která musí být vždy a výhradně písemná,
zánikem bytu,
zánikem členství v bytovém družstvu
(v případě stavebního bytového družstva),
smrtí nájemce, pokud s ním v bytě nežily osoby, na které právo nájmu přechází,
směnou bytu za byt jiný spolu s přestěhováním všech příslušníků domácnosti,
stane-li se nájemce sám vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, v níž
se byt nachází.
Pronajímatel směl do 31. 3. 2006 vypovědět nájemce pouze s přivolením soudu,

dnes je možné dát výpověď i bez přivolení
soudu. Jakákoli výpověď nájemce proto,
aby byla platná, musí být písemná a doručená nájemci a musí současně obsahovat
některý z výpovědních důvodů výslovně uvedených v občanském zákoníku,
lhůtu, kdy má nájem skončit (ta nesmí
být kratší než 3 měsíce),
poučení nájemce o možnosti podat do
60 dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu (podává se k soudu, v jehož obvodu se předmětný byt nachází),
závazek pronajímatele zajistit nájemci
odpovídající bytovou náhradu, pokud ze
zákona pronajímatel tuto povinnost má.
Jak jsme již uvedli, pronajímatel může
vypovědět nájem bytu pouze z důvodů
uvedených v zákoně, přičemž občanský
zákoník rozlišuje dvě skupiny výpovědních důvodů:
U první z nich může pronajímatel
vypovědět nájem bez přivolení
soudu, pokud
nájemce a spolubydlící porušují dobré
mravy hrubým způsobem,
nájemce nezaplatil nájemné a úhradu
za plnění poskytovaná s užíváním bytu odpovídající trojnásobku měsíčního
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (jde o souhrnnou výši dluhu, nikoli o to, zda neplatil
tři měsíce po sobě),
nájemce má dva nebo více bytů,
nájemce neužívá byt bez vážných důvodů vůbec nebo jen občas.
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U druhé skupiny může pronajímatel vypovědět nájem pouze s přivolením soudu, pokud
potřebuje byt pro sebe nebo své příbuzné,
nájemce přestane vykonávat práce
pro pronajímatele (služební byt),
s bytem nebo s domem je třeba z důvodu veřejného zájmu naložit tak, že
nebude možné byt dále užívat,
byt souvisí s podnikatelskými prostory
a nájemce nebo vlastník takovýchto
prostor chce byt užívat.
Na závěr bychom se měli zmínit ještě
o bytových náhradách, kterými je náhradní byt nebo náhradní ubytování.
Pokud nájemci přísluší právo na bytovou náhradu, není povinen se z bytu vystěhovat a byt vyklidit dřív, než mu je odpovídající bytová náhrada zajištěna. Právo na
náhradní byt vzniká nájemci v případech,
kdy nájem bytu skončil výpovědí z důvodů, u nichž lze nájem vypovědět výlučně
s přivolením soudu. Náhradním bytem je
přiměřený náhradní byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné
ubytování nájemce a členů jeho domácnosti. Náhradním ubytováním je pak byt
o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně či podobném zařízení nebo podnájem
nezařízené či zařízené části
bytu jiného nájemce.
Příště – rozvod manželství a práva k bytu
JUDr. Zlata Kohoutová
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3 OTÁZKY PRO...
...Mgr. Jaromír Čížek (JČ), ředitel ZŠ Mikoláše Alše
...Mgr. Ivana Lacinová (IL), ředitelka MŠ K Roztokům
...Bohunka Minárová (BM),
pověřená ředitelka MŠ Gagarinova
(v abecedním pořadí)

1. Co Vám ve školním roce 2006–07
udělalo největší radost?
JČ: Těch radostí bylo více, ale ta nejaktuálnější je taková, že se naši žáci probojovali do republikového ﬁnále v malé kopané.
I v ostatních sportovních nebo vědomostních soutěžích si naší žáci vedli v průběhu
roku dobře...
IL: Děti. Jsou zvídavé, chtějí se učit. Dožadují se své „práce“. Pokud mohou pracovat svým vlastním tempem a způsobem,
který si samy zvolí, pracují s maximálním
úsilím. Většina z nich pochopila naše
vnitřní školková pravidla chování a snaží se je dodržovat. Škoda, že už v září a říjnu vymění svou přirozenou touhu něco se dozvědět o světě a zase jej
kousek ovládnout za obchodování s jedničkami, razítky zvířátek a barevnými
puntíky.
Mimochodem, uhodnete název této písničky? „Paní učitelko, budeme ještě zpívat
tu písničku, jak tam ten pán vodí toho koníčka přes tu vesnici?“ Tak co, už víte? Já
to uhodla. Pokud vy ne, podívejte se na poslední řádek.

BM: Největší radost mi udělaly naše děti
a jejich rodiče. Rodiče proto, že se aktivně
zapojili do dění naší MŠ a byli nejen mou
velkou oporou v řadě projektů, ale mnohdy i jejími nositeli. Děti pak proto, že i v mimořádných podmínkách spojených s rekonstrukcí, opravami, přestavbou zahrady, byly
hodnější než kdy jindy. Bez toho by se nikdy
naše školka nestala barevným ostrůvkem.
2. Co nového chystáte ve Vaší škole na příští školní rok?
JČ: Zavedení švp do prvních a šestých ročníků, projekt Ekoškola, v rámci výuky cizích
jazyků bychom chtěli snížit počet žáků ve
skupině, školní prostředí se také zlepší.
IL: Mnoho věcí. Budeme mít díky zřizovateli nová oka a dveře v celé budově, možná bude i vymalováno. Díky grantu městské části zakoupíme nově pomůcky, které
umožní dětem více ve třídách cvičit, skákat, přelézat, zkrátka se aktivně pohybovat. Pokud získáme i grant z druhého kola,
budeme mít ve třídách speciální stavebnice Lego, které ještě více podpoří samostatné učení dětí.

BM: Podle množství změn v interiéru i exteriéru naší MŠ, pracovního nasazení kolektivu, výši dotací MČ a intenzivní pomoci
mnoha zastupitelů v průběhu uplynulého
školního roku, by se mohlo zdát, že je již
vše hotovo. Díky Klubu rodičů i mých kolegyň máme však ještě mnoho zajímavých
nápadů, větších i menších projektů. Prostor však bude dán vybudování čtvrté třídy pro kterou již je název: PŘEDŠKOLÁCI.
Věřím, že novou moderní třídou a navýšením naší kapacity, potěšíme obzvláště rodiče těch dětí, které z důvodů velkého převisu nemohly být přijaty.
3. Kdyby Vám kouzelný dědeček mohl splnit jedno přání – jaké by bylo?
JČ: Školství, které by nebylo prioritou pouze na papíře – v různých programových
prohlášeních politických stran.
IL: Nábytek v celé mateřské škole by dostal nožičky, které by se postupně zvedaly,
pod ně by se sama nasunula nová podlahová krytina, pak by si zase stoupl zpátky
a moje štíhlá školní pokladna by ani nezaznamenala únik peněz. To by bylo!
BM: Asi nebudu skromná. Přání jsou dvě.
Po vybudování první části dětské zahrady
s mnohými, dnes již velmi oblíbenými moderními prvky – jako jsou klouzačky, domečky, pružinové houpačky, umělé kopce, kreslící tabule, květinové a přírodní doplňky... by
mne potěšilo dokončení i druhé části školní
zahrady a vybudování dopravního hřiště.
Ta písnička se jmenuje Generál Laudon jede
skrz vesnici. Na zámku v Českém Šternberku
mají generálův obraz, a my jsme tam nedávno byli na výletě. (IL)

Třeťáci ve škole v přírodě
Za nádherného slunečného dne jsme
odjeli s dětmi na školu v přírodě až za
České Budějovice, do klína překrásné čisté přírody. Pravda, počasí nám ukázalo
i své rozmary, a tak jsme byli občas nuceni zůstat delší dobu v budově a koukat se na déšť, jak bubnuje do skel oken.
Nenudili jsme se, vždyť je tolik prima her
a činností, že to nikomu příliš nevadilo.
Ale každý déšť se po čase vyprší a pak už
nás čekaly jen dny krásné a teplé. Zvládli jsme orientační běh družstev s kompasem, rozdali jsme si to v turnaji přehazované, fotbalu a vybíjené.
Samozřejmě byl táborák s písničkami,
buřty a scénkami. Když se setmělo, měli
jsme noční putování za světýlky. Nikdo se
nebál, byla krásná teplá noc a hvězd bylo plno. Škoda, že všechno jednou skončí
a tak i nám nastal den, kdy jsme museli
sbalit svá zavazadla a připravit se na ná-
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vrat. Poslední večer jsme vyhodnotili soutěže a hry – včetně soutěže v úklidu, dostali jsme plno krásných diplomů a cen.
Na odjezd jsme se nakonec těšili všichni,
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protože doma je doma a máma s tátou
už by bez nás déle nevydrželi.
Tak snad zas za rok!
Martina Mottlová

mohlo by Vás za jímat

Fantastický úspěch žáků
Základní školy Mikoláše Alše

Pohled učitele tělesné výchovy
Obrovského úspěchu, na který se bude v dalších ročnících těžko navazovat,
dosáhli v kategorii starších žáků naši žáci
v malém fotbale. Nejprve v krásném a novém areálu na Hanspaulce v konkurenci
20 týmů zvítězili ve skupině a poté vyhráli
i ﬁnále obvodního kola pro Prahu 6.
Tímto vítězstvím se kvaliﬁkovali do kola krajského, které se konalo na přelomu
dubna a května ve sportovním areálu Na
Pražačce na Žižkově. V něm nejprve postoupili ze čtyřčlenné skupiny do skupiny
ﬁnálové, do které se kvaliﬁkovaly čtyři nejlepší celky z Prahy. Zde nejdříve v semiﬁnále přesvědčivě zvítězili 3:0 nad zástupcem Prahy 5, čímž se dostali mezi dva
nejlepší celky Prahy. Až ve ﬁnále pak našli přemožitele, když po dramatické koncovce podlehli zástupci Prahy 10, kterým
byla letos ZŠ Vladivostocká.

Nicméně nám 2. místo v Praze přineslo pozvánku do kvaliﬁkace na mistrovství
republiky, která se odehrála koncem května v Karlových Varech. Zde jsme se utkali se zástupcem Ústeckého kraje, nad kterým jsme zvítězili 2:1, a se zástupcem
kraje Karlovarského – opět jsme zvítězili, tentokráte jasně 3:0.
To nám zaručilo postup mezi šest nejlepších celků v republice. Finále mistrovství republiky se odehraje ve dnech 5.–6. 6.
v Lázních Bělohrad na Jíčínsku. Držte nám
palce!
Úspěšný tým tvořili a tvoří Martin Mareš, Tomáš Zych, Dan Smejtek, Martin Michálek, Jiří Valenta, Matěj Vondra, Tomáš
Mikulanda, Josef Rabas, Jan Vyšín, David
Kašpar, Jan Chundela a Jakub Chundela.
Za výbornou reprezentaci nejen školy, ale
i celého Suchdola jim patří velký dík.
Jiří Bošanský, učitel TV

Pohled třídní učitelky
Jedeme na republikové ﬁnále v minifotbalu starších žáků 8. a 9. ročníků!!!
Jak se to všechno povedlo? Cesta nebyla lehká. Kluci museli projít všemi kvaliﬁkacemi a čekalo je ﬁnále Prahy. To už se
ale zapojil i zbytek třídy a jel fandit. Za
pomoci hrkaček i bubnu jsme hnali kluky k vítězství. Z 2. místa jsme postoupili na kvaliﬁkaci do Karlových Varů. Jela opět celá třída a prožili jsme krásný
den. Kluci vyhráli. Cenné vítězství nám
nepokazilo ani hrozné vedro, ani průtrž
mračen. Na republikové ﬁnále chceme
jet zase všichni. Bude to i hezké rozloučení s 9. třídou.
Co mě na klucích nadchlo? Úžasné herní nasazení, týmová spolupráce,
obětavost, vzájemná podpora a pomoc.
Ve škole je s nimi mnoho práce, problémů, nejsou to žádní „zlatouškové“. Ale
na hřišti dokážou nechat srdce a skvěle reprezentovat. V těchto chvílích jsem
na ně pyšná.
Dana Křesťanová, tř. učitelka
Pohled hráčů
Náš úspěch začal nenápadně. S přehledem jsme vyhráli Prahu 6. Neinkasovali jsme ani jeden gól. To nám zvedlo
sebedůvěru. Je pravda, že na ﬁnále Prahy jsme měli i trošku štěstí. Proto jsme
se na kvaliﬁkaci na republiku hodně připravovali a vezli jsme s sebou vítěznou
náladu. Pomohli nám i spolužáci, kteří
nás doprovázeli a fandili nám. Na ﬁnále ČR se moc těšíme a bez poháru nejedeme domů!
Matěj Vondra, Jiří Valenta a Dan Smejtek,
žáci 9. B

Výchova k demokracii na ZŠ M. Alše
V současné době si mnozí z nás uvědomují, jak je
krásné a normální žít v demokracii, ale zároveň i to, jak
je náročné být opravdu zodpovědným, informovaným
a kompetentním občanem. V souladu s uznávanými pedagogy a politology se domníváme, že rozvoj demokracie závisí na vzdělávání nás všech a především našich
dětí. Úloha školy v tomto směru roste a české školství
má před sebou velkou výzvu.
Občanské sdružení TUTOR s partnerskou základní
školou M. Alše na Suchdole díky podpoře Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m.
Prahy mohlo uspořádat seminář pro suchdolské učitele
zaměřený právě na výchovu k demokracii. Seminář vedli odborná asistentka katedry občanské výchovy a ﬁlozoﬁe Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Ing. Michaela
Dvořáková a RNDr. Dominik Dvořák, redaktor pedagogických publikací a učebnic.

Učitelé se seznámili s využíváním modelových situací z každodenního života pro výchovu k odpovědnosti,
chápání principu spravedlnosti a problematiky autority (pravomoci). Obdrželi komplet inspirativních učebnic,
které mohou použít ve výuce vlastivědy, literární či občanské výchovy.
Suchdolští učitelé se zúčastnili tohoto semináře a zároveň byli jako učitelé partnerské ZŠ požádáni o to, aby scénář semináře kriticky zhodnotili. Jejich připomínky budou
využity při dalších seminářích tohoto typu, kterých má být
v hlavním městě Praze realizováno celkem 20.
Věříme, že proškolení učitelé a kvalitní učebnicové
materiály přinesou do našich škol a tříd více diskuse, více zodpovědného rozhodování, ochotu udělat něco pro
druhé i porozumění pro ty, kteří nás zastupují. Více informací lze získat na adrese www.ostutor.cz.
PHDr. Jana Stará, Ph.D.

www.praha-suchdol.cz
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Projekt Připraveni pro život
Tento projekt probíhá na škole již třetím rokem, a to v rámci hodin rodinné výchovy v šestých a sedmých ročnících. Projekt preferuje rozvoj mladých lidí, osvojení psycho-sociálních kompetencí a usiluje
o prevenci před sociálně-patologickými
jevy. Koresponduje s Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR a s připravovaným RVP. Hlavní výhodu projektu
spatřuji v užívání různých forem výuky:
výuka prožitkem, diskusí, hrou, skupinovou prací, kdy děti přicházejí na podstatu
věcí samy, já ﬁguruji pouze jako průvodce, který děti k informacím dovede, ale
nedává jim je přímo. Program se soustředí na sedm speciﬁckých oblastí: pochopení veškerých změn, jimiž dospívající procházejí, budování sebedůvěry a komunikativních schopností, usměrňování emocí
pozitivním směrem, zlepšování přátelství
a odolnosti proti negativním nátlakům
vrstevníků, upevňování vztahů v rodině,

osvojování dovedností potřebných pro
správné rozhodování, osvojování dovedností potřebných ke stanovení správných
životních cílů napomáhajících k realizaci
zdravého životního stylu.
A jak vnímají projekt samotné děti?
Názory některých šesťáků, kteří se s projektem setkávají tento rok poprvé a jsou
největšími kritiky mé práce:
…pár slov chvály… „Hodiny slouží ke
svému účelu. Mluví se tu kolem puberty
a různých pastí, které se v ní vyskytují. Hodiny jsou celkem v pohodě, pořád máme
co dělat. Prostě se tu učíme, co obnáší puberta.“ – Tadeáš Laufer, 6.A „Rodinná
výchova je nejlepší předmět, protože ho
budeme v budoucnu potřebovat. Myslím
si, že je to dobrý předmět, protože se tu dá
povídat o intimních záležitostech a každý tu má právo říkat svůj názor a mluvit upřímně. Baví mě tu také, že se mezi
spolužáky lépe poznáváme a můžeme se

i skamarádit“ – Matěj Chalupa, 6.A „Rodinná výchova se mi líbí, protože zde hrajeme zábavné hry a dozvídáme se nové
věci, rodinná výchova mi pomohla velice
dobře v tom, jak se mám v dané situaci
chovat a co dělat, moc se na každý týden
těším“ – Patrik Hrabě, 6.B
...ale i kritické slovo se najde... „Líbí
se mi, že je to „škola hrou“ a že se nemusíme učit doma, ale na některé otázky se
mi moc odpovídat nechce a některé úkoly se mi zdají k ničemu, já osobně bych
dal tento předmět tak do osmé, deváté
třídy“¨– Tomáš Kopta, 6.B „Hodiny se
mi líbí, protože mi to přijde takové uvolnění a odreagování od normálního učiva a líbí se mi výklad učitele a to, že se
nemusíme ke všemu vyjadřovat, naopak
se mi nelíbí, že je to občas „ztráta času“
– Vojta Dub, 6.B
A tak je v práci učitele stále co zlepšovat...
Mgr. Daniela Křesťanová

Kastrace zvířat
V dnešním příspěvku bych se rád zmínil o volně pobíhajících zvířatech, ať už se
jedná o psy nebo kočky. Jistě každý občan Prahy – Suchdola vnímá, kolik bezprizorních zvířat pobíhá všude kolem. Já
mám vlastní zkušenost hlavně s kočkami.
Při procházce ulicemi si nelze nevšimnout
těch mnoha koťat, kocourů a březích koček. Je jednoduché poznat, že nemají
majitele. Zanedbaná naježená srst, značná vyhublost, to jsou doprovodné klinické znaky těchto zvířat. Polodivoká, stejně
jako divoká, zvířata ve volné přírodě mají
velmi propracovanou sociální hierarchii.
Každý jedinec má ve skupině své postavení. Kočky mají teritoriální chování, to znamená, že v obsazeném území se noví jedinci jen ztěží prosazují. Co ovšem mají
dělat nově narozená koťata? Vyhlídky koťat od koček bez majitele nejsou moc valné a přicházejí do neutěšeného prostředí. Stejně na tom jsou jedinci, kteří majitele mají, ale ten se o ně nestará. Zvířata
„bez pána“ trpí chronickým nedostatkem potravy. Zanedbání se projevuje přítomností jednak střevních parazitů (oblí
a ploší červi) nebo ektoparazitů (blechy,
klíšťata, svrab, všenky). Vyhublost je doprovodným znakem viditelným na první
pohled. Navíc si každý nový jedinec musí vybojovat své postavení v kočičí smečce v té či oné lokalitě. Nesmíme opomenout, že takové zvíře je rezervoárem infekčních nemocí, ať už léčitelných nebo
neléčitelných, jako je kočičí leukemie
nebo kočičí imunodeﬁcitní virus (kočičí AIDS). V České republice existují měs-
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ta, kde k neřízenému množení zvířat přistupují radikálně. Odchytová služba nebo
městská policie spolupracuje s veterinárními pracovišti. Odchycená zvířata obojího pohlaví se v těchto zařízeních kastrují
a po označení na ušním boltci se vypouštějí zpět do svého prostředí, kde žila před
tím. Taková populace koček se již dále
nekontrolovaně nerozmnožuje a skupiny
www.animalclinic.cz
Suchdolské nám. 1249/8
Praha – Suchdol
tel.: 220 920 117, 774 113 553
Nově otevřená veterinární ordinace
Vás srdečně zve na Den otevřených dveří.
Termín konání 30. 6. 2007 od 10 do 17 hod.

jsou co se týče hierarchie vyrovnané. Pro
zajímavost mohu uvést, jak se podobná
situace řeší v západních zemích. Naše kolegyně Doc. MVDr. Baranyiova popsala
hromadnou kastraci koček ve státě New
York, USA v jednom odborném veterinárním periodiku. Několikrát ročně tamní nadační organizace na ochranu zvířat provádějí kastraci ve spolupráci s veterinární
fakultou. Jsou sestaveny chirurgické týmy,
které celý víkend provádějí kastrace volně pobíhajících koček nebo zvířat od sociálně slabých obyvatel. Celou akci hradí
nadační organizace ze svých ﬁnančních
zdrojů. Sehraný tým přibližně 50 lidí je
schopen během víkendu kastrovat několik stovek zvířat. Do akce jsou také v rámci
praxe zapojení studenti veterinárních fakult. Taková hromadná akce je ovšem co
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se týče rozsahu ojedinělá. Včasnou kastrací koček či kocourů můžeme velmi účinně zamezit dalšímu nekontrolovanému
„vyrábění nešťastníků“. V populacích psů
není situace tak neutěšená. Přeci jenom si
lidé své fenky více hlídají a případný porod štěňat kříženců je větší strašák. Proto
se intenzivněji snaží předejít nežádoucímu nakrytí. Mohu-li porovnat chirurgickou náročnost kastrací psů a koček, tak
nejméně náročné je vykastrovat kocoura.
Následuje kastrace kočky, pak kastrace
psa samce. Nejnáročnější je vyoperování
pohlavních orgánů feny, kdy se jedná o poměrně komplikovanou laparotomii se všemi riziky, která s sebou břišní chirurgie nese. Ovšem při dodržení důležitých zásad
jsou rizika omezena a pooperační komplikace se prakticky nevyskytují. Myslím, že
popis chirurgického postupu, jak se taková kastrace feny nebo kočky provádí, by
byl nad rámec tohoto příspěvku. Pokud
by některé čtenáře zajímal konkrétní problém, rádi zodpovíme všechny dotazy na
našem veterinárním pracovišti. Rádi bychom se pro naše klienty prezentovali blíže, a proto jsme připravili Den otevřených
dveří, kde umožníme nahlédnout do zákulisí naší praxe a blíže představíme přístrojové vybavení. Informace se budou týkat
základních opatření jako antiparazitární
prevence, vakcinace a běžné nemoci psů
a koček. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Termín konání je v sobotu 30. 6. 2007
v době od 10.00 do 17.00 hodin.
MVDr. Leoš Krkoška, Ph.D.
Animal Clinic, s. r. o.

mohlo by Vás za jímat

Příprava na porod a narození dítěte
V dávných dobách se ženy na porod a narození dítěte připravovaly
spontánně. O rození a péči o miminko se dozvídaly v každodenním
životě od svých matek, sester, sousedek a kamarádek. Okolí a celkové společenské klima má stále
velký vliv na utváření představ budoucích rodičů o tom, co je čeká.
V posledních letech bylo vydáno množství knih s porodní a rodičovskou tematikou, v nichž zájemci najdou cenné informace. Zároveň se zejména ve větších
městech rozšiřují možnosti navštěvovat
různorodé kurzy pro těhotné ženy či budoucí rodiče. Jejich kvalita i zaměření bývají různé. Nesporným přínosem všech
takových kurzů bez rozdílu je setkávání
s lidmi ve stejné situaci a společné sdílení
radosti, otázek a starostí.
V dobrém kurzu přípravy na porod a rodičovství se dozvíte nejen, jak porod probíhá, co se při něm děje a co si vzít do
porodnice, ale budete se zabývat také psychologickými aspekty těhotenství, porodu
a rodičovství, změnou rolí, která členy rodiny čeká. Absolventi kurzu by měli znát,

že významnou úlohu v porodním procesu
hrají hormony a jaké podmínky hormony
pro správné fungování potřebují. Seznámí
se s úlevovými prostředky a okolnostmi,
které porod mohou zpříjemnit. Mají prostor promyslet si, koho si k porodu přejí
pozvat jako doprovod a kde vlastně chtějí rodit. Jsou vedeni k tomu, aby přemýšleli o svých představách o vlastním porodu.
Proto se také seznámí s běžnými lékařskými procedurami a jejich hodnocením Světovou zdravotnickou organizací či s výsledky výzkumů jejich užitečnosti. Cenným
vodítkem může být Iniciativa matce přátelských porodních služeb.
Komplexní předporodní kurz nekončí tématem narození miminka, ale seznámí rodiče také se zásadami úspěšného kojení,
se základem péče o novorozence a obecně s průběhem šestinedělí. Většina rodičů
hodnotí jako velmi inspirativní shlédnutí ﬁlmů s přirozenými porody. Ženy i muži v naprosté většině vypovídají, že porodní ﬁlmy
jim pomohly zbavit se strachu z neznáma.
Porodní ﬁlmy jsou součástí některých předporodních kurzů nebo bývají promítány samostatně a spojeny s následnou diskusí.

Kromě skupinové přípravy na porod
a samostudium literatury je možné se na
porod chystat individuálně s dulou nebo se
samostatnou porodní asistentkou, anebo
různé způsoby kombinovat. S přípravou na
porod vám mohou pomoci i specialisté jako homeopati, aromaterapeuti, odborníci
na Bachovu květovou terapii, apod.
Aperio, společnost pro rodiče a rodinu:
www.aperio.cz
Česká konfederace porodních asistentek: www.ckpa.cz
Hnutí za aktivní mateřství: www.iham.cz
Česká asociace dul: www.duly.cz
Unie porodních asistentek: www.unipa.cz
Informace o kojení: www.kojeni.cz

Mgr. Vlasta Jirásková,
lektorka přípravy na narození dítěte,
dula, redaktorka časopisu Aperio
www.porody.net, info@porody.net
Od září plánujeme na Suchdole kurzy předporodní přípravy a pravidelná povídání
o kojení a potřebách malých dětí pro (budoucí) rodiče. Bližší údaje budou zveřejněny na vývěskách a na suchdolském webu.

Komunitní centrum Suchdol
Vážení spoluobčané,
dříve, než vám jménem Komunitního
centra Suchdol při ZŠ M. Alše popřeji pěkné a sluncem zalité prázdniny, dovolte mi,
abych v krátkosti zrekapitulovala NAŠI
činnost za období od měsíce ledna 2007,
kdy jsem převzala funkci koordinátorky KC
Suchdol na naší škole.
V měsíci lednu jsme pro vás – rodiče
a přátele naší školy – připravili Den otevřených dveří, kde jste si mohli prohlédnout školní budovu, něco si vyrobit či jen
tak nasát školní atmosféru. Tuto akci hodláme pro velký úspěch každoročně opakovat a vylepšovat k oboustranné spokojenosti. Od února jsme pak rozšířili nabídku zájmových kroužků o kurzy moderního tance a angličtiny pro maminky
s dětmi. Začátek března byl ve znamení
proužků. Světoví módní návrháři by bledli závistí nad nápaditými módními kreacemi, které dokázali žáci naší školy vytvořit. Mimo módní přehlídky nás čekaly i hry, soutěže a vědomostní kvízy, kterým opět vládly proužky. Posuďte sami,
že v tento den vznikla například i pěkná
básnická dílka.
Óda na pruhy
Elizabeth Wagebaertová – 4.B
Proč má zebra černé pruhy?
Proč ne třeba žluté kruhy?
Málokdo odpověď tuší,
vím jen, že jí pruhy sluší.

Tygr není pozadu
v proužkovaném pyžamu.
I ten správný námořník,
triko s pruhy musí mít.
Silničáři nezahálí,
pruhy kreslí bez váhání.
My pak po nich běžíme,
ke škole se blížíme.
A obloha vesele
kreslí duhu na těle.
Proužky jsou i mezi řádky,
co tě vedou do pohádky.
A co pruhy ze železa,
bez kterých se jezdit nedá?
Vlaky, metro, tramvaje
potřebují koleje.
Proužky jsou teď módním hitem,
sluší ženám, mužům, dětem.
My se toho držíme,
pruhy, proužky slavíme.
V měsíci květnu jsme pak připravili velmi
pěkné představení divadelního souboru
BUCHTY A LOUTKY pro předškolní děti
„O třech prasátkách“. Ačkoli počasí lákalo
spíše do přírody, přišla celá řada malých
i velkých diváků, kterým chci touto cestou
poděkovat za jejich účast. Pro velký zájem
budeme v těchto aktivitách pokračovat
i v příštím školním roce.
Bystré oko KC Suchdol bdělo v letošním roce i nad Dětským dnem ve zdej-
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ší ZŠ M. Alše. V rámci tohoto dne si žáci
9. tříd vyzkoušeli, jaké to je stát před katedrou v roli pedagoga, a ve spolupráci
s třídními učiteli jednotlivých tříd 1. stupně připravili program pro malé neposedy. Součástí dne bylo i vystoupení etnické
skupiny „Létající koberec“, která nám velmi zajímavou formou představila africké
hudební nástroje. Celý den jsme pak zakončili sportovními soutěžemi družstev
i jednotlivců.
A to, že nezahálíme ani na konci školního roku, chceme dokázat v pondělí
11. 6. od 16.30 hod., kdy se v tělocvičně
nové budovy ZŠ M. Alše budou prezentovat zájmové kroužky na tzv. Školní akademii, kde děti představí něco z toho, co se
v nich naučily v průběhu školního roku.
Od září se pak KC Suchdol bude snažit
nabídku volnočasových aktivit dále rozšířit např. o kroužek tvořivé dramatiky, jógy
atd. a to nejen pro žáky naší školy, ale i celou širokou veřejnost. Nabídka našich zájmových kroužků bude uvedena na webových stránkách školy (www.zssuchdol.cz)
či na informativní nástěnce v nové budově a to začátkem měsíce září. Pokud máte
chuť a čas se jakýmkoli způsobem zapojit,
pak jste všichni vítáni na kontaktní e-mailové adrese: kc.zssuchdol@volny.cz
Teď už ale opravdu popřeji krásné léto
a nashledanou v příštím školním roce
Za KC Suchdol M. Doubková
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Výstava Anna Kněžková – krajky,
Mirek Kněžek – kresby z cest
V neděli 20. května v podvečer jsme
společně prožili příjemné zahájení rodinné výstavy Kněžkových. Výstavu i jménem své již zemřelé maminky – krajkářky
zahájil Mirek Kněžek.
V krátkém kulturním programu vystoupil s lidovými písněmi suchdolský pěvecký sbor, jehož vystoupení uvedla píseň
Ó hřebíčku zahradnický nejprve jako só-

lo pro trubku v podání Kryštofa Knappa.
Po hudebním začátku naše duše pohladila poezie přednesená Veronikou Kellnerovou. Mirek Kněžek nám zde odhalil svou
další, dosud neznámou tvář. A tak na Suchdole kromě uznávaného hydrologa,
člena divadelního ochotnického souboru a kreslíře máme také zdatného literáta a doufáme, že i budoucí posilu pěveckého sboru.

Rodinná soudržnost je velká věc. Spojit
neuvěřitelně precizní krajkářské práce paní Anny s velkorysým podáním kreseb jejího syna Mirka se ukázalo být velmi působivé. Zatímco byla paní Anna, rodačka
z Vamberka, schopna ovládat 200 paliček
na jediné herduli a nesplést se, je Mirek
schopen sedět v zimě a vichřici na balvanu vysoko v horách a honem rychle črtat

špičky hor, údolí - pohledy z téměř ptačí
perspektivy. Jde jen o krátkou přestávku,
při které jeho společníci svačí, na víc není čas. Pak se honem „sbalí ﬁdlátka“ a jde
se dál. Je důležité zachytit dojmy a emoce, které na nás tak bezprostředně působí, „které nám mluví z duše“, jak trefně poznamenala jedna z návštěvnic vernisáže.
Ve vystavených krajkách je zakleta poezie trpělivosti téměř starodávného poma-

lého plynutí času, v kresbách je naopak
zachycena neopakovatelná síla okamžiku. Právě tento kontrast dodává výstavě
ojedinělý ráz – nenechte si ji ujít!
Využíváme příležitosti a moc děkujeme všem, kteří pomohli se zajištěním velmi příjemné vernisáže.
Adriana Skálová
a Věra Štěpánková
Výstava je v Alšově kabinetě v budově Úřadu MČ Praha – Suchdol
přístupná následovně:
po, st 10.00–11.00; 12.30–17.30
út, čt 10.00–11.00; 12.30–15.30
pátek 10.00–11.00; 12.30–14.00
neděle (do konce června) 14.30–17.00

Taneční večer v Čajovně Suchdol
Cinkání penízků, rytmy bubínků, něžné
pohyby paží, orientální melodie... to vše
společně s příjemným prostředím suchdolské čajovny si naplno prožili účastníci
tanečního večera pořádaného na závěr
kurzů orientálních tanců.
Se svými tanci se představily studentky základního kurzu, lektorka a další tanečnice z Ostravy. Zhruba tři čtvrtě
hodinové vystoupení bylo zpestřeno sólovým vystoupením mladého bubeníka.
Diváci měli možnost shlédnout pestrou
škálu tanců: skupinové, párové i sólové,
inspirované tradičními tanci z celého orientu. Začínající tanečnice zde měly první
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možnost předvést své umění před očima svých známých i neznámých, poprvé
musely překonávat trému a zakusily také
pocit při přijímání potlesku.
Myslím, že tento večer byl výjimečným zpestřením každodenního života
tanečnic i diváků. Pro zájemce o další informace, týkající se tohoto vystoupení (např. fotograﬁe) nebo chystaných
vystoupeních, případně o kurzech naleznete na webových stránkách čajovny:
www.cajovnasuchdol.cz, nebo přímo na
e-mailu lektorky: ilit@centrum.cz.
Foto: J. Schwertner
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Eva Literáková

co se dělo...

Filipojakubská noc

O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem
mají prý zlé síly větší moc než jindy. V tento
čas – „Noci čarodějnic“ – se slétají všechny čarodějnice na tzv. sabat, kde se proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, jak se jim dařilo pokoušet a trápit lidi.
Již od pradávna se v tento den na ochranu
před čarodějnicemi na kopcích pálily ohně
a tato tradice se dochovala dodnes. Téměř
nikdo ze suchdolských obyvatel netušil, že
by čarodějnice mohly své rejdy provádět
i v naší městské části, a to přímo na Suchdolském náměstí.
Přípravy na tzv. pálení čarodějnic započaly už brzy ráno v pondělí 30. dubna. Na
trávníku na náměstí postupně vyrostl velký stan, navezl se štěrk a vystavěla se ze
dřeva hranice. Kolem chodily děti, maminky s kočárky i další obyvatelé, kteří původně šli do lékárny nebo na poštu. Všichni
nevěřícně kroutili hlavami, cože se to tady
bude dít?
Úderem čtvrté hodiny začala výtvarná
dílna pro nejmenší návštěvníky, kde si děti, ale i někteří odvážní dospěláci, zkoušeli vlastnoručně vyrobit originální ﬁgurku
čarodějnice, a to pod vedením výtvarnice
A. Skálové. Všechny výtvory jsme si mohli poté prohlédnout v přírodní galerii „mezi smrky“. Nejkrásnější z nich byly patřičně
ohodnoceny.
Aby atmosféra byla dokonalá, objevil se u stanu opravdový kouzelník, který

nám všem předvedl pár skutečných kouzel. Za své čarování sklidil zasloužený obdiv jak malých, tak i velkých diváků. Dále
jsme shlédli velice sugestivní představení
skupiny historického šermu Blaničtí z Blaníku. Rytíři a jejich doprovod v dobovém
oblečení svými šarvátkami a „ohňovým“
vystoupením nás přenesli do dob dávno
minulých.
S ustupujícím dnem se blížil okamžik, na
který všichni přítomní nejvíce čekali – zapálení ohně. Tohoto úkolu se ujal sám starosta naší městské části pan Ing. Petr Hejl.
K dobré náladě všech přítomných návštěvníků přispěla hudební skupina Živá
hudba, která nám zpříjemňovala tento
krásný den. Aby dojem ﬁlipojakubské noci
byl dokonalý, přiletěla mezi nás na koštěti
i „opravdová“ čarodějnice.
Na tétu akci přišlo asi na 200–300 zdejších obyvatel. Nikdo z organizátorů nevěřil, že se zde sejde takové množství lidí, na
jejichž tvářích byl vidět obdiv i spokojenost
nad vydařeným kulturně společenským zážitkem.
Za to vše je třeba poděkovat městské
části Praha – Suchdol, která umožnila
uspořádání akce na veřejném prostranství,
restauraci Suchdolská beseda, která návštěvníky nakrmila a napojila, občanskému
sdružení Suchdol sobě, které pro děti připravilo výtvarnou dílnu. Největší zásluhu
však mají suchdolští dobrovolní hasiči, kte-
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ří se celý den starali o přípravu náměstí,
aby se vše podařilo, a následující den opět
vše uvedli do původního stavu.
Zatímco si všichni užívali krásného večera, oni sami museli být v pohotovosti, neboť v důsledku dlouhotrvajícího sucha hrozily požáry. Během večera musela jednotka
hasičů vyjet k uhašení několika ohňů, neboť byl ohrožen zejména lesní porost.
Myslím si, že se na Suchdole podařila
krásná věc a sluší se smeknout před těmi,
kteří tuto krásnou akci nezištně připravili.
Zuzana Kučerová
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Dětský den
Když jsem se v sobotu 2. června ráno
probudila, pršelo a bylo zataženo. Na
dnešní den byl připraven program pro
děti. Vypadalo to velmi zle. Ale suchdolští hasiči se nedali ničím zaskočit a začali s přípravami na zábavné dopoledne.
Čím víc se blížil začátek, tím víc se začalo
vyjasňovat, nakonec vykouklo i sluníčko.
Nejprve své umění divákům předvedli malí i velcí modeláři s radiově řízenými auty na krosové dráze. Kluci, holky,
ale i mnozí tatínkové si mohli prohlédnout z venku i zevnitř vyřazenou vojenskou techniku, kterou dovezl sběratel pan
JUDr. Křen. Vedle na trávníku zatím probíhala ukázka výcviku služebních psů
Městské policie Praha. To už se na Suchdolské náměstí dostavil Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, který předvedl
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co se dělo...
záchranu osob pomocí lezecké techniky
a záchranu osob z havarovaného vozidla
pomocí vyprošťovacího zařízení. V závěru jsme mohli vidět i hašení vozidla, které
se po nehodě vzňalo.
Během dopoledne si děti mohly ověřit
svou dovednost tím, že si zkoušely stříkání
na terče, proběhnout si slalom, chodit na
chůdách, jízdu na šlapadle a další hry, za
které vždy obdržely drobné odměny v po-

době bonbonů nebo různých drobností.
Po celou dobu dětského dne si všichni návštěvníci také mohli prohlédnout i osahat
vystavenou hasičskou techniku.
A protože kolem poledne se na nás už
smálo sluníčko, za mohutného výskotu
dětí se na trávníku objevila obrovská hromada pěny a vodotrysk, kterým byl celý
den dětí ukončen.
Zuzana Kučerová

Horizont slavil šesté narozeniny
Ve čtvrtek 31. 5. odpoledne proběhla na Suchdole malá slavnost pro seniory – Horizont slavil šesté narozeniny. Při
této příležitosti pozval své věrné obyvatele, klienty, příznivce a návštěvníky. Pozvání přijali také páni starostové – bývalý i současný – a také paní Štěpánková
a paní Krulíková z Úřadu MČ. Většina
přítomných byli stálí hosté těchto našich
sešlostí, ale objevily se tu i nové tváře.
Setkání probíhalo v družné zábavě, neboť návštěvníci se vesměs navzájem znali a měli si co říci.
Předsedkyně střediskové rady Horizontu přečetla biblickou úvahu o tom, jak by
to měl Noe v současné době se stavbou
archy a záchranou stvoření těžké. V dnešní době jsou i různé dobré aktivity sešněrované mnohými předpisy, normami
a nařízeními natolik, že to leckoho může
od jejich realizace odradit. Byla to úvaha
aktuální k situaci Horizontu, který zrovna
ﬁnišuje s podáním žádosti o registrace poskytovatele sociálních služeb. Pak jsme připili Horizontu i všem přítomným na „mnohá léta“ a trochu se posilnili. Nato nastoupili páni hudebníci s harmonikou a kláve-

sami a přítomné dámy a pány rozezpívali
a rozehřáli natolik, že jsme je pak museli
zchladit zmrzlinovými poháry.
Snad nepřeženeme, když řekneme,
že zde Horizont za těch šest let poměrně zdomácněl. Leckteří z místních seniorů si k nám našli cestu, mnozí využívají
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pečovatelskou službu, jiní chodí do Horizontu za různými službami
a aktivitami nebo využívají
nabídku kulturních programů, jezdí s námi na výlety
apod.
Mgr. Jiří Přeučil
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Where are you going to spend your holiday?

In the mountains.
(na horách)
By the seaside.
(u moře)
At my Granny’s.
(u babičky)

At our cottage.
(na chalupě)

I’m going camping.
(na táboře)
Kolik anglických slov umíte vytvořit z písmen obsažených v těchto slovech:

SUMMER HOLIDAY
(např.: HE, DAY, SHE…)

Posílejte nám slovíčka (i s jejich českým překladem) na adresu
Úřadu MČ nebo na e-mail redakce@praha-suchdol.cz. Kdo pošle nejvíce slovíček, vyhraje hodnotnou cenu. Pozor, v každém
slově můžete písmeno použít jen tolikrát, kolikrát je obsaženo
v ‚summer holiday‘. V dalším slově je ale můžete použít znovu.

3
(a řešení...)
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Tip: Pokud si chcete osvěžit o prázdninách angličtinu, podívejte se na kurzy jazykové školy po internetu (www.anglictina.com), které můžete studovat 24 hodin denně 365 dní v roce. Angličtina.com
také ve spolupráci s Lidovými Novinami připravila
letní kurz angličtiny, který začne vycházet v Lidových Novinách 18. 6. a může se vám při prázdninovém cestování hodit.

zveme Vás
Městská část Praha – Suchdol,
Sbor dobrovolných hasičů a Sdružení SUCHDOL SOBĚ
Vás zvou na

SETKÁNÍ SE SARMEDSKÝMI
sobota 23. června 2007 od 17 hodin
atrium Základní školy Mikoláše Alše
Setkání starostů
Ochotní Suchdolníci – premiéra Dětí z Bullerbynu
Flétnový soubor SUFLÉ
Suchdolský pěvecký sbor
Coro di Montaner
...na závěr společné posezení u ohně
II lezione di italiano [čti sekonda lecijóne dytalijáno]
acqua [čti akua] voda
latte [čti late] mléko
vino [čti víno] víno
pane [čti páne] chléb
birra [čti bira] pivo
salsicce [čti salsíče] buřty, párky
caffè [čti kafe ] káva
senape [čti sénape] hořčice
tè [čti té] čaj
Dove è la scuola, il ristorante, il municipio? [čti dóvé la skuóla, il
ristoránte, il muničípijo] Kde je škola, restaurace, radnice?
Come stai? [čti kóme stáj] Jak se máš?
Bene, grazie. E tu? [čti béne, gracije, e tu] Dobře, děkuji. A Ty?

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 6, e-mail: posta@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. Toto číslo vyšlo 8. 6. 2007. Náklad: 3000 výtisků

www.praha-suchdol.cz

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

pondělí 11. 6. v 15.00 hod.
– přednáška: Česká vojenská mise v Afganistanu – hovořit bude
ing. Emil Cigánik a následně nám
promítne dokument o činnosti našich vojáků v této vyprahlé, mnoha
válkami zničené zemi. Nedávno nám
jejich tamní působení připomněla
tragédie, která skončila smrtí jednoho z vojáků.
středa 20. 6. v 15.00 hod. –
přednáška: profesionální cestovatel
Martin Loew nám poví o své cestě
do Ekvádoru a promítne nám množství krásných a působivých diapozitivů.
pondělí 25. 6. v 15.00 hod.–
koncert paní Jaromíry Škampové –
klavírní díla velkých romantiků
Vstup volny (omezený jen kapacitou míst), možnost občerstvení.
Změna programu vyhrazena.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Žena středního věku – pedagog VV
hledá zařízený pokoj v rodinném domě.
Spěchá – nabídněte. Tel. 774 364 233
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CENÍK INZERCE
I. PLOŠNÁ INZERCE
ČERNOBÍLE
rozměr

cana bez DPH

1/1 (176x255 mm)
1/2 (176x125 mm)

DODATKOVÁ BARVA + 20%
cena vč. DPH

rozměr

cena bez DPH

cena vč. DPH

3 000,00 Kč

3 570,00 Kč

1/1 (176x255 mm)

3 600,00 Kč

4 284,00 Kč

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: sleva 20%
Platnost při závazné objednávce a včasných platbách

II. ŘÁDKOVÁ INZERCE (na šířku sloupku)
cena bez DPH

cena vč. DPH

3 řádky (1. tučně)

100,00 Kč

119,00 Kč

každý další řádek

25,00 Kč

29,75 Kč

Inzerát „DARUJI“ – 3 řádky zdarma
Redakční rada si vyhrazuje právo nepřijmout inzerát k uveřejnění.
Podklady jsou přijímány v elektronické podobě (textový editor, pdf apod.)
Příjem inzerce na: redakce@praha-suchdol.cz
Za zpracování plošného inzerátu podaného v neelektronické podobě je účtováno 100,- Kč.
Poplatky za zpracování řádkové inzerce bude redakční rada řešit individuálně.
Ceník byl odsouhlasen usnesením Rady č. 21.3 ze dne 2. 5. 2007 a platí do odvolání.

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

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

4. VEDENÍ PERSONALISTIKY A MZDOVÉ AGENDY
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
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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
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inzer ce
• 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

E-shop

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.

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

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

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

ŠTUKATÉRSTVÍ – M. FRK
STAVEBNÍ A DÍLENSKÉ ŠTUK. PRÁCE:
římsy, fabiony, rozety, kopie soch
PŮJČOVNA EL. NÁŘADÍ A POMŮCEK:
hliníkové pojízdné lešení výška 430,
hliníkový posuvný žebřík 11 m, PB topidlo,
bourací kladivo, vrtačka, uhlová bruska

adresa: K Chumberku 979/2, P-6 Suchdol
mob.: 603 33 19 54 (kdykoliv)

Sokol – Jan Sokol
H+P+J
provede kvalitně rekonstrukce
voda, plyn, kanalizace
tel./zázn.: 224 316 239
mobil: 606 855 446, 723 951 848

ZÁMEČNICTVÍ
KREJZA
VÝROBA A MONTÁŽ :

http://www.volny.cz/cutis
� Zakázkové krej�ovství pánské
a dámské

� K�že, látky
� Opravy od�v� a galanterie
� �istírna, barvení k�ží
� Prodej kabelek, pen�ženek,

batoh�, rukavic, opask� atd.

 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

CUTIS ATELIER Ve dvo�e za poštou, 1.patro
Internacionální 734 � 220 920 571
165 00 Praha 6
� 602 294 200

www.praha-suchdol.cz

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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LADĚNÍ A OPRAVY
PIAN
Tomáš Vaněk

DĚTSKÉ LEVNÉ ODĚVY
DOVOZ Z ANGLIE
OBCHŮDEK „U NIKY“
SUCHDOLSKÁ 170/11, P-6
(kousek od sběrny)

OTEVŘENO
ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK
14.00–18.00 hod.

Mobil: 732 451 968
E-mail: ladicpian@seznam.cz
http://Ladicpian.sweb.cz
U Kruhovky 944/6 165 00 Praha 6

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

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

Nabízíme moderní dětské oděvy světových značek:
NEXT, MARKS & SPENCER, GAP, BHS, GEORGE,
ADAMS, ADIDAS, H&M, NIKE

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

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