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Nemůže vzniknout 
prospěch jedněch 
bez škody druhých.

Publilius Syrus
(římský dramatik , 1. stol.  př. n. l.)

Zastupitelstvo hlavního města schvá-
lilo 22. října 2009 již podruhé změnu 
územního plánu Z1000/00, která měla 
původně obsahovat jen formální úpravy, 
především v textové části plánovací do-
kumentace. Během projednávání ovšem 
magistrát přibalil do této změny i skuteč-
né změny funkčního využití pozemků, pře-
devším právě v trase Severního okruhu 
kolem Prahy. V plánu z roku 1999 byl pro 
okruh vymezen koridor pro čtyřpruhový 
(místy šestipruhový) expresní okruh, jak 
se tehdy dálničnímu okruhu říkalo. Ovšem 
aby projekt okruh, který je součástí tran-
sevropské dálniční sítě TEN-T, alespoň tro-
chu odpovídal evropským předpisům, měl 
by být v trase přes Suchdol osmipruhový, 
tedy mnohem širší.

Politické vedení hlavního města vždy 
na veřejnosti tvrdilo, že největší výho-
dou trasy přes Suchdol je skutečnost, že 
je v územním plánu. Minimálně od roku 
2004 ale věděli, že do tohoto koridoru 
z roku 1999 se transevropská dálnice 
nevejde. Provést řádnou změnu územní-
ho plánu jim asi něco zakazovalo. Takže 
v říjnu 2008 zrušil Nejvyšší správní soud 
změnu Z1000/00 poprvé, kvůli tomu, že 
se v ní nikdo nevyznal, že nebylo prove-
deno posouzení vlivu na životní prostředí, 
že nebyly řádně vypořádány všechny při-
pomínky atd.

Magistrát okamžitě po prvním zrušení 
spustil mašinérii nového vydání změny 
územního plánu. Ovšem změny územní-
ho plánu, které se týkají čtyř a více pruho-
vých silnic, se musí ze zákona posuzovat 
z hlediska vlivu na životní prostředí. Toto 
posouzení magistrát hl. m. Prahy nepro-
vedl a ani se neobtěžoval zdůvodnit, proč 
posouzení nebude provádět. Nejvyšší 
správní soud proto 7. ledna 2010 zrušil 
část změny územního plánu Z1000/00 
podruhé. V úseku Silničního okruhu ko-

lem Prahy mezi Ruzyní a Březiněvsí včet-
ně přivaděče Rybářka tak nyní platí územ-
ní plán z roku 1999. 

Jak si mnozí pamatujete, v únoru 
a v březnu roku 2008 probíhalo veřejné 
projednání dokumentace pro územní ří-
zení obou staveb okruhu v jižní trase přes 
Suchdol. 29. srpna 2008 vydal magistrát 
územní rozhodnutí, to v termínu do 29. zá-
ří 2008 napadlo několik stovek účastníků, 
tedy Ministerstvo pro místní rozvoj mělo 
za úkol rozhodnout o odvoláních. 

Magistrátní stavební odbor předal mi-
nisterstvu dokumentaci k oběma řízením 
až na přelomu května a června 2009 
zhruba ve čtyřech banánových krabicích, 
to ji muselo několik týdnů třídit a sepiso-
vat, aby se v ní vůbec vyznalo.

Ministerstvo pro místní rozvoj o odvo-
láních ze září 2008 dosud nerozhodlo. 
A nyní se musí opět vypořádat se situací, 
že dokumentace pro územní řízení staveb 
518 a 519 není v souladu s územním plá-
nem hl. m. Prahy. 

Do 9. prosince 2009 bylo možné po-
dávat připomínky ke konceptu nového 
územního plánu obce hl. m. Prahy. Ten 
opět navrhuje dva záměry, jejichž realiza-
ce by byla pro celý severozápadní okraj 
Prahy a především pro Suchdol kritická, 
t. j. rozšíření letiště o paralelní dráhu 
RWY06R24L a tzv. jižní trasu Silničního 
okruhu kolem Prahy vedenou přes obyd-
lené území Suchdola a Dolních Chaber.

V dokumentaci tohoto pražského nové-
ho územního plánu je modelovými výpo-
čty prokázáno, že obě stavby by v již nyní 
zastavěném území způsobily překračová-
ní hygienických limitů hluku a znečištění 
ovzduší, které jsou dány zákonem. V nor-
málním právním státě či městě je nemys-
litelné, aby se plánovaly či umísťovaly 
stavby, které nesplňují předpisy. 

(dokončení na str. 3)

Staré plány, 
nové plány, 
plány…

stojí  za  přečtení 

Úklid sněhu  str. 5

Co nového připravuje 
knihovna  str. 6

Jaroslav Šerých – 
Žijí vedle nás   str. 7

Trestní zákoník  str. 9

stojí  za  zapsání 

sobota 13. 2. – 15.00
Masopust – Suchdolské nám.

čtvrtek 18. 2. – 18.00
Beseda s manželi 
Vaculíkovými – knihovna

pondělí 1. 3. – 18.30
Barmský VJ – promítání 
Klubu náročného diváka 
spojené s besedou – úřad MČ

pátek 26. 3. – 18.00 
Noc a Andersenem – 
knihovna 

sobota 27. 3. – 10.00
Den první pomoci – 
Úřad MČ

SUCHDO L SKÉ
       L ISTY

1
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občasník MČ Praha-Suchdol

www.praha-suchdol.cz

ZDARMA 
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z radnice

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých zase-
dáních od 30. listopadu 2009 do 
25. ledna 2010 projednala kromě jiné-
ho následující body:

 neschválila poskytnutí příspěvku Vý-
boru společenství vlastníků Výhledy I. na 
údržbu dětských pískovišť.

 jmenovala komisi pro otevírání obálek 
pro výběrové řízení zakázky malého roz-
sahu na údržbu zeleně v MČ.

 vyhlásila záměr na pronájem části 
pozemku parc. č. 1627/6, k. ú. Suchdol 
o výměře 4 m2 (betonová plocha mezi 
ul. Kamýcká a U Kruhovky, Brandejsovo 
náměstí) pro umístění pojízdné prodejny 
občerstvení.

 na základě provedeného výběrového 
řízení pro realizaci veřejné zakázky „In-
stalace FVE – sluneční výrobny elektřiny 
Stehlíkova“ vybrala firmu NELUMBO 
spol. s r. o. Celková cena za realizaci činí 
1 774 080 Kč (cena bez DPH); měrná cena 
činí 95,135 v Kč/kWh/rok (cena bez DPH). 

 schválila přijetí daru od Letiště Pra-
ha, a. s., na veřejně prospěšnou činnost 
v rámci programu „Dobré sousedství“. 
ve výši 300 000 Kč na rozšíření prostor 
místní veřejné knihovny včetně vybavení 
novým nábytkem.

 schválila pravidla, kriteria a formulář 
žádosti o pronájem bytu ve správě MČ 
Praha-Suchdol. 

 souhlasila s úpravami návrhu rozpoč-
tu na rok 2010 a požádala finanční výbor 
o projednání upraveného návrhu rozpoč-
tu na rok 2010. 

 na základě uskutečněného výběrové-
ho řízení vybrala na údržbu zeleně firmu 
Josef Lacina, která v zadávací dokumen-
taci případovou zakázku vyčíslila na 
469 062 Kč bez DPH. 

 schválila přijetí daru od firmy JUDr. Jo-
sef Křen O.S.K. ve výši 5 000 Kč. 

 svolala veřejnou schůzi do velké zase-
dací místnosti úřadu ohledně problema-
tiky EIA Paralelní dráhy RWY 06R/24L, 
letiště Praha-Ruzyně na 3. února 2010 
od 19 hod.

 vzala na vědomí, že návrh k NSS na 
zrušení opatření obecné povahy č. 6/
2009 HLMP, kterým se vydává změna 
Z1000/00 Územního plánu hl.m. Prahy 
v části týkající se úseku SOKP Ruzyně-
-Březiněves uspěl.

 vzala na vědomí usnesení NSS k ná-
vrhu na zrušení části Politiky územního 
rozvoje ČR 2008 ve věci rozšíření letiště 
o paralelní dráhu.

 schválila, aby se městská část Pra-
ha-Suchdol 10. 3. 2010 připojila k akci 
„Vlajka pro Tibet“.

 vzala na vědomí Inspekční zprávu ZŠ 
M. Alše 2009. 

 schválila kalkulovanou cenu pro stoč-
né na rok 2010 ve výši 25,88 Kč s tím, že 
nájemné kanalizace (příjem MČ) za rok 
2010 činí 159 000 Kč (vyúčtování bude 
provedeno v roce 2011). Cena stočného 
je stejná jako cena v hl. m. Praze.

 vzala na vědomí, že zadávací říze-
ní – soutěže na akci Stavba č. 3106 TV 
Suchdol, etapa 0006, kanalizace Starý 
Suchdol bylo z důvodu změny podmínek 
dotačních prostředků na uvedenou stav-
bu Státním fondem životního prostředí 
zrušeno.

 souhlasí se stanovením dopravního 
značení „zákaz zastavení“ a „konec zá-
kazu zastavení“ před vjezdy do několika 
domů v ulici K Horoměřicům a „zákaz 
stání“ u kontejnerů v ul. Vysokoškolská.

 vzala na vědomí zprávu Horizontu 
– penzionu pro seniory o realizaci služeb 
a vyúčtování dotace na rok 2009. 

Městská část plánuje i letos na jaře 
vítat suchdolské občánky. Vzhledem 
k platnosti zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů, nemůžeme 
získávat informace o narození dítěte. 
Prosíme proto rodiče, kteří mají zájem 
se zúčastnit se svými dětmi přihláše-
nými k trvalému pobytu v naší měst-

ské části slavnostního vítání občánků, 
aby se přihlásili na úřadě MČ.

Prosíme o předání následujících 
údajů – jméno a příjmení dítěte, da-
tum narození, adresa trvalého byd-
liště, zákonný zástupce, e-mailové 
a telefonické spojení. Informace mů-
žete předat osobně při návštěvě úřa-

du (kancelář 106 v 1. patře) nebo je 
zaslat na e-mail: z.kucerova@praha-
-suchdol.cz. Vyjádřením zájmu a ode-
vzdáním údajů vyjadřuje zákonný zá-
stupce dítěte souhlas se zpracováním 
podkladů městskou částí Praha-Such-
dol. Děkujeme za pochopení.

Věra Štěpánková, zástupkyně starosty

Připravujeme další vítání občánků

 Jaroslav Hendrych  Dagmar Zahradníková  Anežka Wohlmuthová  Vladimír Kunc  Miloslav Buldra  Karel 
Sýkora  Jaroslav Lehoučka  Daniela Kotěrová  Zdeněk Piksa  Ladislav Antony  Marie Hilmerová  Ivana 
Herinková  Hana Hendrychová  Jan Müller  Věra Borovičková  Anna Novotná  Marta Šimková  Bohumír Glos 

 Vlasta Blažková  Marcelle Aldorfová  Marie Brňová  Jan Šiška  Irena Denková  Stanislava Zachariášová 
 Zdeněk Vohradský  Zdeňka Malíková  Marta Vosolová  Blanka Kálalová  Hana Srpová  Jana Macháčková 
 Anna Severová  Zdeněk Valenta  Zdeňka Hamouzová  Hana Valešová  Jaroslava Fuchsová  Karel Budínský 
 Stanislav Kos  Miroslav Tvrdík  Milena Chudobová  Božena Maudrová  Václav Klouček  Miroslava Čacká 
 Vladimír Švachula  Jaroslav Vrabík  Jaroslav Laštovka  Miroslav Kic  Marie Šubrová  Jindřiška Chmelařová 
 Josefa Netrefová  Karel Dvořák  Blažena Deylová  Jiřina Součková  Rudolf Marek

G R A T U L A C E
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v prvním čtvrtletí roku 2010 

slaví významné životní jubileum

Zveme vás na zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha-Suchdol, které se 
koná ve čtvrtek 11. února 2010 od 18 hodin 
ve velké zasedací místnosti ÚMČ.
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(dokončení ze str. 1)
Když přijdete na stavební úřad s projek-

tem, ve kterém Vám např. hasiči napíší, že 
projekt nevyhovuje předpisům, tak máte 
smůlu. U těch „celoměstsky významných 
staveb“ je přístup úředních orgánů jiný, 
bohužel jsou pod velkým vlivem ekono-
micko-politických struktur, které prakticky 
řídí chod města, a jak se ukazuje i celého 
státu. Uvidíme, jak odbor územního plánu 
naloží s připomínkami, kterými je zavalen.

Od 6. ledna 2010 platí na území kraje 
hl. m. Prahy tzv. Zásady územního rozvoje. 
Tento dokument Zastupitelstvo hl. m. Pra-
hy schválilo 17. prosince 2009 někdy okolo 
osmé hodiny večerní během asi patnácti 
minut. A to přesto, že Ministerstvo život-
ního prostředí k nim zaujalo negativní 
stanovisko. Připomínky k nim jsme mohli 
podávat počátkem dubna 2009. Není te-
dy překvapením, že tyto Zásady obsahují 
rozšíření letiště o paralelní dráhu a jižní 
variantu okruhu přes Suchdol. Přestože 
hodnocení vlivu na životní prostředí těch-
to záměrů uvedených v Zásadách územ-
ního rozvoje opět prokazuje překračování 
hygienických limitů a přestože v nich není 
stanovena kapacita letiště, hodnocení na-
konec obsahuje např. takovéto perly:

Text připomínek městské části včetně 
jejich vypořádání orgány hlavního města 
naleznete na webových stránkách měst-
ské části www.praha-suchdol.cz

Rozšíření letiště o paralelní dráhu
Ministerstvo životního prostředí zve-

řejnilo dopracovanou dokumentaci vlivu 
záměru rozšíření ruzyňského letiště o pa-
ralelní dráhu na životní prostředí (EIA). 
Do 15. února 2010 může každý podávat 
připomínky. 

Prezentované přínosy záměru rozšíření 
letiště o paralelní dráhu:

  zvýšení kapacity letiště a provozu leta-
del

  další omezení letů na příčné dráze 
(směr Ruzyně, Motol)

  potenciální přínosy pro region v obdo-
bí od 2012 do 2020:

  nabídne pro hl. m. Prahu až 4.200 
pracovních míst

  navýší veřejné rozpočty hl.m. Prahy 
o 74 mil. Kč 

 navýší HDP v Praze o 71 miliard Kč
  realizace protihlukových opatření v mís-
tech, kde bude docházet k překračování 
hygienických limitů hluku, t.j. zdarma 
výměna oken v obytných místnostech.

Hlavní negativní dopady záměru rozší-
ření letiště o paralelní dráhu a vyhlášení 
nového ochranného hlukového pásma 
(OHP) v okolí letiště v Praze Ruzyni:

  v připravovaném tzv. ochranném hygi-
enickém pásmu na území Suchdola by 
přestaly platit hygienické limity hluku, 
a to i ve stávajícím obytném území

  ohrožení zdraví obyvatel – zdraví škod-
livý nadlimitní hluk by zasáhl celé úze-
mí Suchdola včetně areálu České ze-
mědělské univerzity a několika ústavů 
Akademie věd a dále území Lysolají, 
Sedlce, Nebušic a Hostivic

  nedostatečně omezený noční provoz 
bude rušit spánek

  snížení cen nemovitostí zejména na 
území OHP

  omezení nakládání s nemovitostmi na 
území OHP

  omezený rozvoj bytové výstavby, pod-
pora vzniku průmyslové zástavby typu 
logistická centra, sklady apod.

 neomezený noční provoz.
Dokumentace EIA včetně posuzování 

vlivu záměru na zdraví se snaží obhájit 
zcela nesmyslný, chybný a neudržitelný 
předpoklad, že je výhodné a správné 
zvýšení kapacity letiště, zvýšení počtu 
startujících a přistávajících letadel, a tím 
i zvýšení leteckého hluku maximálně kon-
centrovat do jednoho obytného území, 
a že je výhodné ohrozit skupinu obyvatel 
extrémním a dlouhodobým hlukem namís-
to racionálního omezení kapacity letiště.

Dokumentace EIA se snaží obhájit 
podnikatelský zájem společnosti Letiště 
Praha, a. s. vybudovat místo pro přistá-
vání dálkových letů do Evropy především 
v nočním období na úkor 
zdraví a majetku obyvatel 
žijících v okolí letiště.

Petr Hejl,
starosta

Záměr rozšíření letiště Praha Ruzyně 
(výstavba nové paralelní dráhy RWY06R/24L)
Kritérium Hodnocení 

zpracovatele
Vytváření podmínek bohatého a zdravého života pro 
všechny generace a věkové skupiny

Vysoce pozitivní

Vytváření podmínek pro  kvalitní školství a další formy 
vzdělávání

Bez vlivu, neutrální

Vytváření podmínek pro rekreaci, regeneraci sil, 
pro cestovní ruch

Vysoce pozitivní

Vytváření podmínek pro racionální nakládání 
s odpady

Vysoce pozitivní

Veřejné zdraví Pozitivní

Staré plány, nové plány, plány…
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Než skončí období vegetačního klidu, 
které je pro většinu dřevin nejvhodnější 
pro provádění řezu suchých, poškoze-
ných nebo překážejících částí, je ještě 
dostatek času ke kontrole, zda i vaše 
zahrada takový zákrok nepotřebuje. 
Najděte si, prosím, těch několik minut 
a odstraňte větve, které omezují prů-
chod, zakrývají dopravní značky nebo 
zastiňují lampy pouličního osvětlení. 
Děkuji. 

V rámci údržby zeleně ve správě 
městské části byl dokončen řez javorů 
v ulici K Drsnici. V závislosti na vývoji 
počasí bude proveden prořez lip na Vý-
hledském náměstí, v Návazné a Roho-
vé ulici a bude pokračovat řez lip v ulici 
K Horoměřicům. Ve velké části přípa-
dů (zvláště v ulici K Horoměřicům) se 
bohužel jedná o stromy, u nichž méně 
radikální způsoby ošetření z hlediska 
bezpečnosti nejsou možné. 

Sníh leccos „zamaskuje“, 
ale co až roztaje?

Když celý kraj zakryla nezvykle bohatá 
sněhová nadílka, přinesla kromě starostí 
s jejím úklidem z komunikací také pěkný 
estetický zážitek z pohledu na zimní zasně-
ženou krajinu (zvláště když ji sledujete ok-
nem z příjemně vyhřáté místnosti, s šálkem 
horkého punče v ruce). Škoda, že jen na 
poměrně krátkou dobu, neboť nejen kolem 
silnic rychle ztrácí svou bělost a čistotu. Ve-
lice rychle se začnou objevovat také dobře 
známe „hromádky“, o kterých si zřejmě 
majitelé venčených čtvernožců myslí, že 
s první oblevou zázračně zmizí stejně jako 
tající sníh. Věřte mi – nezmizí. Jediný zá-
zračný způsob, jak se mohou ztratit je ten, 
že je tam průvodce původce nenechá ležet. 
Děkuji všem, kteří toto pravidlo dodržují. 

Milan Novotný
vedoucí Odboru realizace staveb, 

dopravy a životního prostředí

Co ještě 
stihnout, než 
přijde jaro 

Dovolujeme si upozonit majitele čtyř-
nohých kamarádů na blížící se každo-
roční povinnost – 31. března je splatný 
místní poplatek ze psů, který určuje vy-
hláška č.: 23/2003 MHMP. Ta stejně ja-
ko v předcházejících letech stanovuje 
pro občany MČ Praha-Suchdol následu-
jící sazby:

1)  základní cena (tuto sazbu platí 
i pracující důchodci):

1500 Kč za prvního psa, 2250 Kč za 
druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele

2) snížená cena pro držitele psů cho-
vaných v rodinných domech (tuto 
sazbu platí i pracující důchodci)

300 Kč za prvního psa, 600 Kč za druhé-
ho a každého dalšího psa téhož držitele

3) snížená cena pro držitele, jenž 
je poživatel starobního, invalid-
ního, vdovského nebo vdovecké-
ho důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmu:

200 Kč za prvního psa, 300 Kč za druhé-
ho a každého dalšího psa téhož držitele

4)  snížená cena pro právnickou 
osobu, která je držitelem psů ur-
čených a užívaných k hlídání ob-
jektů a která je zároveň vlastní-
kem hlídaného objektu

600 Kč za prvního psa, 900 Kč za druhé-
ho a každého dalšího psa téhož držitele

Pokud je poplatek vyšší než 600 Kč 
a je rozdělen na dvě splátky, zaplatí ma-
jitel první polovinu poplatku do 31. 3. 
a druhou do 31. 8. Od poplatku jsou 
osvobozeni mj. držitelé psů převzatých 
z útulků na území hl. m. Prahy, a to po 
dobu dvou let. Úleva v maximální výši 
300 Kč za rok u jednoho psa je posky-
tována v případě, že majitel nechal psa 
očipovat a přihlásil do evidence MHMP. 
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo 
ve správné výši, může správce poplat-
ku vyměřit poplatek platebním výměrem 
a zvýšit jej až na trojnásobek.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti 
v úředních hodinách (pondělí a středa 
8.00–11.00 a 12.15–17.30 hod.) na Eko-
nomickém odboru ÚMČ Praha-Suchdol 
(1. patro, č. dv. 108, tel. 222 361 416, 
e-mail: d.zikova@praha-suchdol.cz). Po 
telefonické dohodě a získání příslušné-
ho variabilního symbolu je možno pla-
tit také bankovním převodem na účet č.: 
19-2000699359/0800.

Ing. Danuše Zíková, 
vedoucí Ekonomického odboru

Upozornění 
pro držitele psů

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2010

Praha – Suchdol, Praha - Lysolaje
datum - den Zastávka (stanoviště) čas od - do:

11.  3. – čtvrtek
10.  6. – čtvrtek

9.  9. – čtvrtek

1.  křižovatka ul. Přerušená – V Sedlci 1500 - 1520

2.  křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova 1530 - 1550

3.  křižovatka ul. K Roztokům - K Drsnici 1600 - 1620

4.  křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská 1630 - 1650

5.  ul. Internacionální (u pošty) 1700 - 1720

6.  Výhledské nám. (u transformátoru) 1730 - 1750

7.  ul. Hřebenová (u č. 16) 1800 - 1820

8.  křižovatka ul. Žákovská – Starodvorská 1840 - 1900

Od 22. 2. 2010 bude stejně jako v letech minulých zahájen mobilní sběr 
nebezpečných složek komunálních odpadů na území hl. m. Prahy. Mobilní sběr 
bude v roce 2010 zajišťován akciovou společností Pražské služby na základě 
smlouvy s hl. m. Prahou, v naší MČ ve třech v tabulce uvedených termínech. 
Celkem je v roce 2010 pro občany 279 tras po celém území hl. m. Prahy.

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou obča-
né prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat k odstranění následující druhy ne-
bezpečných odpadů:  baterie, akumulátory  nádoby od sprejů  mazací oleje 
a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)  ředidla a barvy  léky a teploměry  ky-
seliny a hydroxidy  lepidla a pryskyřice  detergenty (odmašťovací přípravky) 

 fotochemikálie  pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, od-
straňování plísní)  zářivky a výbojky

Mimo výše uvedené termíny je samozřejmě možné využívat služby Sběrných 
dvorů, z nichž nejbližší najdete na adrese Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice. 
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z radnice

Zima je jaká má být, sněží a pěkně 
mrzne. Akorát jsme si za posledních 
několik roků zvykli na to, že sníh se zde 
v Praze udrží jen pár hodin a pak sám 
roztaje. Je pravda, že nás zima svým le-
tošním průběhem trochu zaskočila, resp. 
nedala nám čas vyzkoušet a prověřit pro 
městskou část novou povinnost, uklízet 
všechny chodníky.

Dosavadní průběh zimy jednoznač-
ně potvrdil, že bez Vaší pomoci bychom 
úklid vůbec nezvládli. Městská část zde 
děkuje Vám všem, kdo jste uklízeli sníh 
před svými domy. 

Na úklid chodníku jsme pořídili speciální 
stroj za 1,5 mil. Kč, který nám velmi účinně 
pomáhá, však má za měsíc natočeno přes 
230 motohodin. Pánové Hruška a Naro-
vec projížděli v kritických dnech, kdy se 
sypal sníh, chodníky skoro bez přestávky. 
Přesto se do mnoha míst včas se strojem 
nedostali. O komunikace a širší chodníky 
se s naší multikárou ve dne i v noci starají 
pánové Procházka a Müller. Také nám při 
úklidu sněhu pomáhají brigádníci, odpra-
covali téměř 300 hodin.

Děkuji zde všem našim zaměstnancům 
a brigádníkům, kteří se i v čase mimo 
standardní pracovní dobu věnovali úkli-
du chodníků, schodů a ulic.

Mzdové náklady městské části na zim-
ní úklid přesahují 150 tisíc Kč. Během 
prosince a ledna bylo na naše chodníky 
vysypáno přes 11 m3 inertního spékané-
ho materiálu Ekogrid a na ulice přede-
vším v kopcích vysypáno cca 17 tun soli. 
Tyto materiály stály městskou část přes 
90 tisíc Kč.

Sněhu napadlo tolik, že začal překážet, 
z chodníku se hrnul na ulice a z ulic za-

se na chodníky a vjezdy. Volali jste nám: 
„v ulici je tolik sněhu, že zde auta nepro-
jedou“. A o kousek dál zase: „proč to pro-
hrnujete, na horách se sníh ujezdí a není 
s tím problém“. 

Požádali jsme stavební firmy, které 
mají techniku zde v okolí, jestli by nám 
s kalamitou nepomohly. Některé měly 
povánoční prázdniny, jiné pracovaly pro 
hl. m. někde jinde v Praze. Nakonec sníh 
z Výhled, Budovce i Nového Suchdola od-
vážely, či prohrnovaly cesty ke Spálené-
mu mlýnu či Trojanovu mlýnu společnosti 
IPPOS a Svoboda. Tato pomoc přijde naši 
pokladnu zhruba na 120 tisíc Kč. 

Nutno zde uvést, že i hlavní město 
k nám poslalo traktor Českých lesů, kte-
rý projel některé komunikace na Budovci 
a Výhledech. Účinná pomoc přišla od 
pražských hasičů, kteří několikrát přijeli 

s žebříky a shazovali ze střech domů sníh 
a rampouchy, aby nepadaly na chodníky.

Některé chodníky a komunikace nemá 
městská část ve své správě; jsou buďto ve 
správě hlavního města, případně jeho ser-
visní organizace TSK, a nebo jsou privátní. 
Na tyto chodníky a komunikace se správci 
většinou během kalamity vůbec nedosta-
vili. Dosavadní průběh zimního úklidu 
sněhu potvrzuje to, že je špatně, když je 
správa ulic a chodníků, ale i zeleně rozdě-
lena na několik subjektů. Na našem území 
se jedná především o nově vybudované 
sídliště Výhledy I a areál Holubí a histo-
ricky Horní Sedlec. Z pohledu hlavního 
města se jedná o „malé“ plochy, a tak 
potom zoufalým majitelům bytů na těchto 
sídlištích nezbývá než volat o pomoc naši 
městskou část. A pro pana Hrušku je vel-
mi obtížné otočit stroj před areálem, když 
vidí, jak se po chodníku lidé brodí ve sně-
hu. Dle mého názoru by se i o tyto plochy 
měla starat městská část, ale problémem 
jsou peníze na údržbu. Další a další vý-
stavbou přibývají chodníky a komunikace, 
ale hlavní město nám na údržbu těchto 
nových ploch nepřidá ani korunu.

Vítáme, když nás upozorňujete na 
úseky chodníků či ulic, které je potřeba 
uklidit. Model úklidu jsme připravovali 
na úřadě od stolu, bez praktické zkuše-
nosti, jak rychle dokáže stroj ten který 
chodník uklidit, kam se dostane a kudy 
neprojede, který chodník je třeba uklidit 
dříve apod. Pokusíme se 
Vaše připomínky do plá-
nu údržby zapracovat. 

Petr Hejl,
starosta

Úklid sněhu
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z knihovny

Rok 2010 je bohatý na literární výročí. 
V listopadu roku 2010 si  připomeneme vý-
znamné máchovské jubileum, dvě stě let 
od narození básníka, který se stal v mno-
hém zakladatelem moderní české poezie 
a jehož vliv je patrný dodnes. Obec spi-
sovatelů vyhlásila rok 2010 Rokem Karla 
Hynka Máchy

Dne 9. ledna 2010 uplynulo 120 let od 
narození básníka, spisovatele, dramati-
ka a překladatele Karla Čapka. 4. února 
1820 se narodila Božena Němcová, 17. zá-
ří si připomeneme 100. výročí narození 
spisovatele, básníka a dramatika Františ-
ka Hrubína, jemuž bude věnována letošní 
Noc s Andersenem.

Marek Eben o noci s Andersenem řekl: 
„Milé holky a kluci, doneslo se mi, že má-
te kouzelnou noc v knihovně. To je dobrá 
zpráva. Když jsem byl malý kluk já, neměli 
jsme ještě televizi, a tak jsme si místo toho 
četli. Vzpomínám si, že jsem strávil mno-
ho kouzelných nocí, když jsem si tajně če-
tl s baterkou pod peřinou, protože jsem se 
nemohl od knížky odtrhnout a chtěl jsem 
vědět, jak to dopadne. Chci vám říct, že 
když si budete číst, všechny ty pohádko-
vé a dobrodružné postavy a země, které si 
představíte ve vaší fantazii, budou stokrát 
krásnější než ve filmu, protože budou vaše. 

Přeji vám, aby tahle pohádková, kouzelná 
noc byla jen začátkem mnoha dalších kou-
zelných nocí, strávených s knížkami. Hezky 
si to užijte! Zdravím vás“ Marek Eben.

Pro tento rok připravujeme také sérii 
cestopisných besed ze zajímavých míst.
knihovna@praha-suchdol.cz
http://knihovna.praha-suchdol.cz

Ivana Tvarohová

Obracíme se na Vás, čtenáře 
Suchdolských listů, s následující 
výzvou:

Navštívili jste nějaké zajíma-
vé místo a chtěli byste se podělit 
o své zážitky a fotografie s ostatní-
mi? Máte zajímavou profesi? Nebo 
o někom takovém víte? 

Rádi Vás přivítáme v knihovně, 
kde připravíme pro vaše vyprávě-
ní vše potřebné (projektor, plátno, 
ozvučení, propagaci).

Co připravujeme

Autorská osobnost Ludvíka Vaculíka 
upoutala čtenář skou pozornost v 60. le-
tech svou sociálně kritickou publicisti-
kou. V červnu 1968 uveřejnil v Literár-
ních novinách provo lání Dva tisíce slov, 
kde brilantně analyzoval totalitní vládu 
KSČ a vyzval k aktivitě zdola, jež by na-
hrazovala diktaturu demokracií. Nastu-
pující normalizace označila Dva tisíce 
slov za vrchol kontrarevoluce a jejich au-
tor se stal jednou z nejpronásledovaněj-
ších spisova telských osobností. Od počát-
ku 70. let řídil sa mizdatovou edici Petlice, 
v níž vyšlo několik stovek titulů domácích 
zakázaných autorů. Vaculík představu-
je i po společenské změně v roce 1989 
mnohdy nepohodlný a proti obec ným ci-
vilizačním tendencím se vzpírající hlas. 

Ludvík Vaculík je autorem románů Se-
kyra, Morčata či Český snář, který formou 
deníkového záznamu popisuje skutečné 
události a osoby z prostředí neoficiální 
kultury 70. let, a mnoha dalších.

Jeho manželka Marie (Madla) Vacu-
líková se objevuje jako klíčová postava 
v mnoha jeho románech, zejména v Čes-
kém snáři. Je však i autorkou dvou knih 
dopisů českému básníkovi a výtvarníko-
vi Jiřímu Kolářovi a ze svého vztahu s Va-
culíkem, který jí býval často nevěrný, se 
novináři Pavlu Kosatíkovi zpovídá v knize 
rozhovorů Já jsem oves. 

Srdečně vás zveme na setkání s man-
želi Vaculíkovými a pokud máte doma ně-
kterou z jejich knih, budete mít možnost 
nechat si ji na památku podepsat.

BESEDA V KNIHOVNĚ –
LUDVÍK A  MARIE  VACULÍKOVI  
ve čtvrtek 18. 2. od 18 hodin

Sdružení SUCHDOL SOBĚ ve spoluprá-
ci s knihovnou a městskou částí zve 
vás všechny, děti i dospělé, na spo-
lečné setkání, letos věnované čtení 
z knížek Františka Hrubína.

Kdy? 
V pátek 26. března od 17.00 do 
24.00 hodin. Můžete přijít kdykoliv 
a na jak dlouho chcete. 

Kde?  
V knihovně – v areálu základní školy

Co budeme dělat? 
Hlavně číst, dobrovolníci si připravují 
úryvky z díla Františka Hrubína. Mů-
žeme také kreslit, vystřihovat, lepit... 

Kdo může přijít? 
Kdo má zájem o společné čtení a sdí-
lení radosti z četby, věkově neomeze-
no, vítáme děti, rodiče s dětmi i sa-
motné dospělé.

Co je dobré mít sebou? 
Dobrou náladu, svačinu, pití.

Co to stojí?
Vstup je zcela zdarma. Kdyby někdo 
chtěl upéci něco dobrého i pro ostat-
ní, má skvělou příležitost.

Kdokoliv by chtěl přečíst svou oblíbe-
nou pasáž z některé z knih Františka 
Hrubína, je vítán.

NOC  S  HRUBÍNEM
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žijí vedle nás

Malíř, grafik, ilustrátor 
(*27. 2. 1928 Havlíčkův Brod) se vy-
učil sazečem písma. Koncem 50. 
let minulého století vstoupil na 
českou výtvarnou scénu jako gra-
fik, malíř a tvůrce plastik. Známa 
je také jeho práce s kovem. Jeho 
práce jsou zastoupeny v předních 
galeriích v České republice i ve 
světě. Za tvorbu knižních ilustra-
cí pro děti a dospělé obdržel mno-
há zahraniční ocenění. V loňském 
roce převzal z rukou prezidenta 
Klause v den výročí vzniku republi-
ky státní vyznamenání.

V matčině lůně jsem o dětské ilu-
straci ještě nepřemýšlel

S dětskou ilustrací jsem začal dost 
pozdě, v lůně matčině jsem o ní ještě ne-
přemýšlel… Při studiu na Akademii vý-
tvarných umění jsem však již o ilustra-
ci uvažoval. Spíše ovšem o bibliofilii než 
o kresbách k dětským knížkám, protože 
jsem studoval i na grafické škole. V roce 
1955 jsem dělal dvě mědirytiny k básni 
Jaroslava Vrchlického Vittoria Colonna. 
Po 50 letech (v r. 2005) ji vydal nedávno 
zesnulý Milan Friedl v Lyře Pragensis… 
Tam jsem s ilustracemi začínal. Byly dost 
těžké doby. K nám dost často v 70. letech 
chodily dr. Anna a Herberta Masarykovy. 
Doporučily mne do Artie, tehdejšího na-
kladatelství cizojazyčné literatury. Věděly, 
že jsem studoval japonské umění, že jsem 
s ním dobře seznámen. V Artii se o ilu-
straci japonských pohádek právě jednalo. 
Bylo to pro mne atraktivní, nejen proto, že 
jsem přece jen dětské knížky dělat chtěl. 
V nakladatelství Albatros už jsem si jako 
experiment zkusil Labutí jezero od Kamila 
Bednáře. Mělo veliký úspěch.

Za Palacha přiškrcen
Dostat se do Artie byla pro mne ovšem 

také záchrana hospodářská. V roce 1969 
jsem totiž udělal obal na gramodesku, by-
la vydána do 14 dnů po smrti Jana Pala-
cha. Je zde zachycen jeho pohřeb i s proje-
vy. A básnické sbírky Jiřího Ortena. Hudbu 
k desce napsal Petr Eben. Byl jsem pak, ře-
čeno poeticky, trošku přiškrcen. Artie zna-
menala šanci osvobodit se. Měl jsem 
připravit asi čtyři ilustrace k japonským po-
hádkám. Obdržel jsem české texty a pra-
coval. Nevěděl jsem, že to vedle mne dělá 
ještě asi sedm dalších malířů… Šéfredak-
tor londýnského nakladatelství Hamlyn 
ovšem mou ilustraci vnímal jako dětem 
málo přístupnou. Zdála se mu příliš bás-
nivá, než aby mohla být určena dětské-

mu čtenáři. (Nešlo však o abstrakci: císař-
ská zahrada s rozkvetlým stromem, neboť 
chlapci zemřel psíček, hoch jeho popel roz-
foukal v zimních měsících na jabloně a ony 
rozkvetly…). A tak přijel. „Pane Šerých, my 
musíme prodávat knížky nejen v knihkupec-
tvích, ale i ve stáncích na nádraží, v obcho-
dech s potravinami, na nábřežích… To je 
byznys.“ V Artii se všichni otřásli, když vy-
řkl tohle slovo. Skoro každý rok jsem si na 
boloňském veletrhu dětské knihy mohl pro-
hlédnout ilustrace všech hlavních naklada-
telství světa. Produkci toho londýnského 
(Hamlyn) jsem tedy znal. Moc se mi nelíbi-
la. Připadala mi lascivní. Princeznička měla 
vždy krásné rtíčky – jako panenka Barbie. 
A tak jsem šéfredaktorovi s jistým pocitem 
rizika vysvětloval, že naše generace nava-
zuje na tak velké ilustrátory, jakými byli Jiří 
Trnka, Zdeněk Sklenář, František Tichý. Má-
me zázemí a velmi vysokou výtvarnou kul-
turu. Musel jsem to říci. Musel jsem se o vy-
nikající tradici české ilustrace zmínit, i když 
jsem o práci na japonských pohádkách vel-
mi stál. Zástupce Hamlynu, tedy přísluš-
ník národa, jehož zemi a sebevědomí jejích 
obyvatel nikdy – na rozdíl od nás – neválco-
valy tanky, byl natolik velkorysý, že to vzal… 
Naprosto paradoxně pak měly Japonské 
pohádky úspěch přímo nepředstavitelný. 
Dělaly se ve všech mutacích evropských ja-
zyků, dostaly se až do Sydney, do New Yor-
ku. Prošly celým světem. V tiskárnách jim 
tehdy říkali „denní chléb“, protože tento 
atraktivní titul tiskly rotačky pořád. Byl to 
jeden z největších obchodů Artie. Během 
deseti let jsem pro ni ilustroval pět knih: Ja-
ponské pohádky, Pohádky pěti kontinentů, 
Báje o strašidlech, čínskou pohádku Dce-
ra dračího krále a Indonéské pohádky. Ty 
japonské jsem kreslil volně, s indonéskými 
to bylo těžší. Člověk by mohl udělat mnoho 
chyb. Kreslím-li např. obrázek s démonem 
a kladným hrdinou, musí jít démon z levé 
strany. To je zásadní věc.

Botičky pro Popelku
Pro Odeon jsem jako prémii pro Klub 

čtenářů dělal Pohádky bratří Grimmů. To 
pro mě jako otce byla krásná chvilka. Dce-
ři Mladě (vystudovala scénografii a nyní 
pracuje pro Národní divadlo) bylo tehdy 
devět. Chodila za mnou do ateliéru, hráli 
jsme si na školu… ´Pojď se podívat, prá-
vě kreslím ilustraci k Popelce. Vidíš, jak se 
jí střevíček přilepil na schod?´ Vzal jsem 
si malou na klín, do ruky jí dal štěteček 
a už na botičkách děláme mašličku. Pak 
namáčím do zlaté, což pro dítě bylo ně-
co fantaskního, a na střevíčkách přikres-
lujeme ozdobu. Pro dcerku to byl zřejmě 

velký zážitek. Přišla-li totiž do atelieru ná-
vštěva, zatahala mne vždy za plášť: ´Ta-
tínku, ukaž Popelku.´ Dětské knížky jsem 
dělal velmi rád. Mám tři děti…

Ilustrace Pohádek bratří Grimmů (a je 
jich tam hodně) jsem tvořil pro čtenáře 
dospělé, pro děti ne příliš, protože to jsou 
téměř horory. V roce 1988 knížka vyšla. 
Ve 122 tisících výtisků! To je hodně veliký 
náklad. Nejen pro náš knižní trh. I u veli-
kých národů je to výjimka. Klub čtenářů 
měl mnoho členů…

„Špeky“ jsem si vydobyl
Nejraději jsem ilustroval básně. Ony však 
vlastně ilustrovat nejdou. Jde o jakýsi do-
provod. Dostal jsem se k velice krásné lite-
ratuře. Když Odeon začal vydávat Vladi-
míra Holana, ilustroval první knihu Josef 
Šíma, jednu knihu Mikuláš Medek, třetí, 
sbírku Lamento, jsem dělal já, volné ilu-
strace. Měli jsme svobodu. Odeon nebyl 
závislý na privátní sféře, bylo to velké na-
kladatelství. Holan tím byl nadšen. Jeho 
básním zcela rozumím (pokud to člověk 
může vůbec tak říci). Do mne ty verše te-
čou, aniž bych se nějak zastavil či zapo-
chyboval o určité metafoře, která v nich je. 
Zpracoval jsem pro něj asi tři tituly i kolibří 
formát knížek, který vydával Odeon. Znal 
jsem také Jiřího Ortena, Josefa Horu. Na-
kladatelství mi už pak dávala takové „špe-
ky“, protože jsem si to tak nějak vydobyl.

Soutěž kvůli mně zrušili
Každoročně (i před rokem 1989) se 

soutěžilo o titul Nejkrásnější kniha roku. 
V porotě zasedali známí malíři, např. Ar-
nošt Padrlík. Vybírání vítěze bylo pod ku-
ratelou dr. Javůrka z Památníku národ-
ního písemnictví. Zatelefonoval mi, ať si 
opatřím letenku do Bratislavy, že jsem 
dostal hlavní cenu ministerstva škol-
ství a vyhlašování proběhne tam. Krát-
ce nato si ověřoval, zda už letenku mám. 
Ještě jsem ji neměl. ´To je dobře,´ řekl, 
´kvůli vám byla pro tento rok soutěž zru-
šena. Porota nechtěla ustoupit.´ Byl jsem 
vnímán jako člověk, který dřívějšímu reži-
mu nakloněn nebyl. Nikdy jsem politicky 
nemyslel. Když ilustruji básně Vladimíra 
Holana, je samozřejmé, že nemohu být 
politikem… To je absurdní, to nejde.

připravila Dagmar Milotová 

V naší nové rubrice „Žijí vedle 
nás“ bychom Vám chtěli přiblížit 
zajímavé osobnosti, které na Su-
chdole bydlí. Uvítáme všechny va-
še nápady a doporučení. 

Jaroslav Šerých
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sbor dobrovolných hasičů

Hasičský ples

Vánoce jsou již minulostí a nyní jsou 
na pořadu plesy, karnevaly a různé ji-
né taneční reje. První touto akcí se stal 
v pořadí již 119. hasičský ples, který 
se konal v sobotu 16. ledna v Klubu C 
v areálu České zemědělské univerzity. 

Přesto, že se svět potýká s hospo-
dářskou krizí, sál praskal ve švech. Na 
300 tanečníků a samozřejmě i tanečnic 
se nenechalo dlouho pobízet a jakmile 
spustila kapela svou první sérii, parket 
se zaplnil. Mohli jsme zde vedle sebe vi-
dět jak páry, které navštěvovaly taneč-
ní již v minulém století, tak i současné 
frekventanty. A bylo na nich znát, že 
tanec je opravdu baví. K tomu všemu 
dopomáhal i výběr skladeb hudební 
skupiny Smeč, která se stará o dobrou 
náladu a na plesech nám hraje už více 
než 10 let.

Ke každému plesu patří samozřejmě ta-
ké tombola. Jak bude bohatá záleží vždy na 
tom, kdo nám svou trochou přispěje. A tak 
jsme letos mohli mezi cenami objevit např. 
mixér, osobní váhu, radiobudík, spoustu 
doplňků pro automobilisty, krásné květiny, 
nějaké to papání či něco chutného tekuté-
ho. Na tomto místě se tedy sluší poděkovat 
všem, kteří nám do tomboly přispěli, a to 
firmě Prokos, AZ Hutní, Belupo, Starosuch-
dolské restauraci, Restauraci V ráji, hotelu 
Wienna, pracovníkům prodejny Chocho-
louš, Provoznímu zahradnictví, Kadeřnictví 
DaMa, Květinám Sisi, Pizzerii Sklípek, R Tour 
R. Joštové, Železářství E. Vorla a mnoha 
dalším dobrým duším, které přidaly menší 
či větší finanční částku.

Letošní ples je tedy již minulostí a my 
se budeme těšit na ten jubilejní – již 120.
A protože se proslýchá, že ČZU plánuje  

celkovou přestavbu budovy bývalé menzy 
a chystá se zde vybudovat dokonce dal-
ší učebny, budeme nyní sledovat, jak to 
všechno dopadne, a budeme doufat, že  si 
i v příštím roce na Suchdole zatančíme...

Zuzana Kučerová

Máme nový rok, rok oslav založení našeho sboru dobrovol-
ných hasičů. Finišují přípravy, už máme vybrán termín slav-
nostní schůze, samotné oslavy směřujeme na začátek měsíce 
června, kdy pravidelně připravujeme pro naše spoluobčany 
a hlavně jejich děti Dětský den. Již máme přislíbenu techniku 
od hasičů z HZS Praha, od drážních hasičů a hlavně se pokou-
šíme připravit ukázku staré hasičské techniky, která byla kdysi i 
u nás, tedy v držení Suchdolských hasičů. Za sebou máme další 
ročník hasičského plesu, v pořadí už 119. a myslíme si, že byl 
úspěšný a naši hosté se dobře bavili. 

V této době se členové výjezdové jednotky věnují nezbytné-
mu školení, tak aby si zopakovali nejnutnější vědomosti a ná-
vyky nutné k činnosti v jednotce hasičů. Během měsíce ledna 
připravili členové SDH kluziště, napřed v ulici Na Rybářce a ny-

ní i na bývalém házenkářském hřišti u sokolovny. Poděkování 
patří panu Pokornému za uvolnění tohoto hřiště pro radost 
malých i velkých.

Ani v měsíci lednu se jednotka nenudila. Počasí je poslední 
dobou hodně vrtkavé, a tak jsme zasahovali u několika přípa-
dů spadlých stromů a jednoho čerpání.

Výjezdy jednotky sboru:
 13. ledna 17.56–19.30 hod. čerpání 
 18. ledna 13.30–14.16 hod. spadlý strom
 18. ledna 14.16–15.15 hod. spadlý strom
 18. ledna 16.01–16.07 hod. spadlý strom

Milan Kučera, velitel SDH Praha-Suchdol

co jste, hasiči, co jste dělali…?

http://hasici.praha-suchdol.cz/
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mohlo by Vás zajímat

Od 1. ledna 2010 nabyl účinnosti no-
vý trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb., 
který nahradil stávající trestně práv-
ní předpis, platný od roku 1961. Oproti 
předcházející právní úpravě zavádí nový 
trestní zákoník některé zcela nové insti-
tuty a úpravy.

Trestné činy byly nově rozděle-
ny na zločiny a přečiny

Přečiny jsou nejen všechny trestné 
činy z nedbalosti, ale také ty úmyslné 
trestné činy, za něž trestní zákon sta-
noví trest odnětí svobody s horní hrani-
cí trestní sazby do pěti let. Zločiny jsou 
všechny trestné činy, které nejsou pod-
le trestního zákona přečiny, a zvlášť zá-
važnými zločiny jsou ty úmyslné trestné 
činy, za něž trestní zákon stanoví trest 
odnětí svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně deset let. Na toto rozdě-
lení reaguje i samotné trestní řízení, kdy 
u zločinů je vedeno trestní řízení stan-
dardním způsobem, u přečinů převažu-
jí zrychlené formy řízení

Dochází ke zpřísnění postihů za 
nejzávažnější trestné činy pro-
ti životu a zdraví (vražda, úmysl-
né ublížení na zdraví atd.) a některých 
trestných činů proti svobodě a proti lid-
ské důstojnosti v sexuální oblasti (např. 
loupež, znásilnění). Zpřísnění v této ob-
lasti je reakcí na nové negativní jevy ve 
společnosti, nové formy trestné činnos-
ti, zvyšující se brutalitu či organizovaný 
zločin. Např. horní hranice sazby odně-
tí svobody se z 15 let zvyšuje na 20, vý-
jimečným trestem je doživotí, ale i trest 
odnětí svobody od 20 do 30 let.

Jsou zařazeny některé zcela nové 
trestné činy jako zabití – pro přípa-
dy, kdy pachatel jiného úmyslně usmrtí, 
a to v důsledku silného rozrušení, stra-
chu, úleku nebo zmatku pachatele nebo 
v důsledku předchozího zavrženíhodné-
ho jednání poškozeného (trestní sazba 
je u nich mírnější) nebo nebezpečné 
pronásledování (stalking).

Neplatiče výživného bude možné 
odsoudit ze zákona již po čtyřech měsí-
cích neplacení výživného (místo dosa-
vadních judikaturou stanovených šesti 
měsíců), přičemž pachateli-neplatiči bu-
de hrozit v případě recidivy trest odnětí 
svobody až na pět let. 

Trestní zákoník zakotvuje zvýšenou 
ochranu záchranářů a dalších osob 
v podobném postavení. Zatímco pod-

le trestního zákona platné-
ho do konce roku 2009 
hrozil pachateli za na-
padení a zranění zá-
chranáře trest odně-
tí svobody nejvýše na 
dva roky, podle nového 
trestního zákoníku bude pa-
chatel ohrožen trestem 
až na pět let. 

Zvýšená trestnost 
za týrání zvířat, kdy 
se zvíře neposuzuje již 
pouze jako věc, ale jako živá by-
tost, postihem může být trest 
odnětí svobody až tři roky, pří-
padně až pět let.

Trestnost se rozšiřuje i na závažná ne-
dbalostní jednání. Až na dva roky odně-
tí svobody může být odsouzen pachatel, 
který z hrubé nedbalosti zanedbá po-
třebnou péči o zvíře, které vlastní nebo 
o něž je povinen se z jiného důvodu sta-
rat, a způsobí mu tím trvalé následky na 
zdraví nebo smrt.

 Zavádí se zcela nový typ alternativní-
ho trestu – trest domácího vězení.

V případě méně závažné trestné čin-
nosti, kdy  často účinnějšími než vězení 
mohou být jiné, tzv. alternativní tresty, 
se vedle dosavadních, kterými jsou např. 
obecně prospěšné práce, peněžitý trest, 
zákaz činnosti aj., nově  zavádí alterna-
tivní trest domácího vězení.Trest domá-
cího vězení umožňuje postih pachate-
le, aniž by musel být vytrhován ze své 
rodiny a pracovních návyků; přináší ta-
ké úsporu nákladů na výkon trestu. Od-
souzený bude mít povinnost zdržovat se 
v zákonem stanovené době (od 20.00 
do 05.00) výhradně ve svém obydlí, po-
kud soud nerozhodne jinak. Dodržování 
tohoto trestu bude zajištěno nejprve na-
mátkovou kontrolou prováděnou úřední-
kem probační a mediační služby, jemuž  
je odsouzený povinen umožnit vstup do 
místa výkonu trestu, posléze prostřed-
nictvím elektronického monitorovacího 
systému, tzv. elektronického náramku. 
Trest domácího vězení může být uložen 
za přečiny v maximální délce dvou let. 

 Dalším novým alternativním trestem 
je trest zákazu vstupu na spor-
tovní, kulturní a jiné společenské 
akce až do deseti let.

Změny se týkají rovněž dalšího alter-
nativního trestu obecně prospěšné 

práce: Podle trestního zákona 
platného do konce r. 2009 by-
lo možné uložit trest obecně pro-

spěšné práce ve výměře 50 
až 400 hodin. Nový trestní 
zákoník horní hranici snižu-
je na 300 hodin. Na druhou 
stranu však dochází ke zpřís-

nění postihu pro případ, že 
odsouzený nevede řádný 
život nebo zaviněně nevy-
konává obecně prospěšné 
práce. Podle minulé úpra-

vy se v takovém případě za 
každé dvě neodpracované ho-

diny vyměřil jeden den nepod-
míněného trestu odnětí svobody. 

Podle nové právní úpravy se bude trest 
obecně prospěšných prací přeměňovat 
v poměru 1:1, tedy za každou jednu ne-
odpracovanou hodinu jeden den tres-
tu odnětí svobody. Dosud mohl být trest 
obecně prospěšné práce přeměněn maxi-
málně na 200 dnů odnětí svobody, podle 
nového trestního zákona to může být až 
300 dnů odnětí svobody. 

 Změny nastávají  i při podmíně-
ném propuštění z výkonu trestu 
odnětí svobody. Stále bude platit, 
že odsouzený může být z výkonu tres-
tu propuštěn podmíněně po polovině 
trestu a v těch nejzávažnějších přípa-
dech po dvou třetinách. Nový trestní 
zákoník umožňuje podmíněné propuš-
tění ještě před uplynutím poloviny, ale 
jen u trestných činů, u kterých lze ulo-
žit trest odnětí svobody na dobu nejvý-
še 5 let (dnes označované jako přečiny 
např. některá ublížení na zdraví z omlu-
vitelné pohnutky, rvačky, neoprávně-
né nakládání s osobními údaji, pomlu-
va, podvod apod.), pokud se odsouzený 
bude chovat ve výkonu trestu vzorně. 
Soud ale bude při takovémto rozhodo-
vání povinen zkoumat i to, zda odsouze-
ný nastoupil sám a včas do výkonu tres-
tu, zda nahradil újmu, kterou trestným 
činem způsobil nebo se řádně podrobil 
ochranné léčbě, dále mu může uložit 
se přechodně zdržovat ve svém bydliš-
ti, odpracovat obecně prospěšné práce 
až 200 hodin nebo složit 
finanční částku na pomoc 
obětem trestné činnosti ve 
výši 2000 až 10 mil. Kč.

JUDr. Zlata Kohoutová

Trestní zákoník – 
moderní trestní kodex
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ze suchdolských škol

 Ve dnech 18. a 19. ledna 2010 pro-
běhl zápis do prvních tříd ZŠ Mikolá-
še Alše. Tentokrát na děti čekaly ještě 

před samotným zápisem úkoly, při je-
jichž plnění měly možnost ukázat i svou 
obratnost a šikovnost. Na správnost 

provedení dohlíželi jejich budoucí star-
ší spolužáci, kteří je také oceňovali pří-
slušnými razítky. Pak už přišla vážnější 
chvíle – skutečný zápis, kterého se vět-
šina dětí zhostila dobře a s úsměvem. 
Domů odcházely děti s malými dárky 
a vědomím, že už jsou skoro prvňáčci.

O týden dříve se pro rodiče budou-
cích prvňáčků uskutečnila beseda 
s vedením školy, výchovnou poradkyní 
Mgr. Marcelou Blahnovou a budoucími 
třídními učitelkami 1. tříd Mgr. Pavlí-
nou Jandovou a Mgr. Kateřinou Sed-
láčkovou. Ještě před zápisem přišli na 
tradiční návštěvu do školy předškoláci 
z obou suchdolských i z únětické škol-
ky. I ve školním roce 2010/2011 počítá-
me s otevřením dvou prvních tříd. Na 
všechny budoucí prvňáčky se těšíme 
a přejeme jim úspěšné vykročení do je-
jich prvního školního roku.

Kateřina Sedláčková

Zápis do 1.  ročníku 
v ZŠ Mikoláše Alše

Ve dnech 18. – 22. ledna 2010 po-
bývali žáci prvních ročníků ZŠ Mikolá-
še Alše v ekologickém středisku Pale-
ta v Oucmanicích v Pardubickém kraji. 
Účastnili se zde programu „Zapomenu-
tá zima“. Tento program dětem sliboval 
bližší poznání zimní přírody, života na 
statku a starých lidových zvyků a tra-
dic. Ubytováni byli žáci i s jejich do-
provodem na rekonstruovaném statku 
v útulně zařízených pokojíčcích.

Program začínal ráno v 8 hodin 
a končil v 17 hodin. Jednotlivé deva-
desátiminutové tematicky zaměřené 

lekce vedli zdejší lektoři ve spolupráci 
s třídními učitelkami a vychovateli. Vý-
stupem z každé lekce se stal kromě 
mnohých výrobků a výtvorů rovněž pra-
covní list. Pracovní listy si děti postup-
ně připínaly k sobě a při odjezdu domů 
si je odvážely svázané jako knihu, která 
vypovídá mnohé o jejich pobytu zde. 

Velká část programu se odehrá-
vala venku a vzhledem k bohaté sně-
hové nadílce si děti dostatečně uži-
ly též zimních radovánek. Velký přínos 
tohoto pobytu spočíval v možnos-
ti si mnohé sám osahat a vyzkou-
šet. Děti si vyrobily parafínové svíčky 
i svíčky ze včelího vosku, vyzkoušely si 
výrobu ručního papíru, osvojily si tech-
niku tkaní, vaření čaje z léčivých bylin, 
pečení tradičních vrkočů a daly si prá-
ci s tvorbou bylinkového mýdla pro ma-
minky. Dále se dozvěděly, co je a jak 
funguje např. fofr nebo valcha, co je to 
masopust a velkou pozornost věnova-

ly též zvěři i domácím zvířatům. Děti se 
také seznamovaly se stopami zvěře, vy-
daly se dokonce na stopovanou do lesa. 
Na památku si vybranou stopu odlily.

Večery žáci i s doprovodem trávili 
společně promítáním pohádek na pro-
mítačce či psaním korespondence svým 
blízkým. Celá akce podporovala spolu-
práci mezi dětmi a podstatně tak utužo-
vala třídní kolektivy. 

Hana Zemanová, 
Anna Jiříčková – třídní učitelky

První ročníky 
v ekocentru Paleta
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ze suchdolských škol

O ekologii se už popsaly tuny papíru. 
Mluví se o ní v médiích, politici ji skloňu-
jí ve všech pádech. Mluvit však nestačí. 
Život jako nejvyšší hodnota naší existen-
ce se do metodických pokynů MŠMT na-
hustit nedá. Bez umění realizovat teorii 
v praxi je to jen mrtvé lejstro, kterým se 
dá dobře mávat.

A aby tedy skutek neutek: ZŠ M. Alše 
je zapojena do mezinárodního projektu 
Ekoškola. V jeho rámci právě vzniká zá-
jmový kroužek dětí, které péče o životní 
prostředí baví. Ty budou jako tým mapo-
vat stav „ekologičnosti“ školy, navrhovat 
zlepšení, pomáhat s realizací pořádaných 
akcí a projektů. Žáci jsou nenásilně vede-
ni k šetrnému přístupu k životnímu pro-
středí jak obsahem a formou výuky, tak 
i příkladným životem školního organismu. 
Důsledné třídění plastů v obou budovách, 
pravidelný sběr papíru, nápojových karto-

nů a starých baterií, šetření vodou a elek-
třinou, to vše je samozřejmostí. 

I běžné vyučování lze vhodně naplnit 
ekologickou tematikou. Prvňáci „budují“ 
ideální město. Cíl? Aby se v něm dobře žilo 
(dostatek parků, míst pro rekreaci...). Žáci 
5.A a 5.B loni strávili čtyři dny v ekocent-
ru Střevlík v severních Čechách. V rámci 
exkurzí se žáci 8. a 9. tříd ve Výzkumném 
ústavu chemických procesů v Praze-Such-
dole seznamují s likvidací plastů, čiště-
ním vod či negativními dopady kouření. 
Osvědčily se návštěvy botanické a zoolo-
gické zahrady v Tróji. Při ošetřování rostlin 
(školní chodby se totiž radostně zelenají) 
nepoužíváme pesticidy. 

Naléhavé otázky ochrany přírody se 
tedy ústrojně promítají do všech školních 
aktivit. Jenže to nestačí. Jak má vypadat 
každodenní žádoucí jednání občana vůči 
prostředí? Správný příklad svým potom-

kům poskytují rozumní a vzdělaní rodiče 
dnes a denně. Neplýtváme vodou? Tří-
díme odpad? Nejsme líní donést rozbité 
sklo do patřičného kontejneru? Netopíme 
pánu bohu do oken? Povídáme si s dětmi 
o ohrožených zvířatech? O ničení vzácných 
biotopů? (Kdo je ohrožuje? Marťani ne…) 
Mluvíme s nimi o důsledcích chování lidí 
k životnímu prostředí? Sledujeme společ-
ně např. spotřebu vody a elektrické ener-
gie? Radíme se, jak ušetřit? Jistě, existuje 
tolik jiných věcí, které je u rodinné večeře 
třeba probrat… Souvislosti mezi lokálními 
a globálními problémy však neutečeme. 

Schopnost vnímat estetickou kvalitu 
prostředí, v němž žijeme, citlivý přístup 
k přírodě a kulturnímu dědictví je nutno 
pěstovat odmala. Jinak si řežeme větev, 
na níž (i v Suchdole) sedíme.

Dagmar Milotová

 Hromadí se vám doma nepotřebné 
propagační letáčky a přečtené noviny? 
Jste ochotni udělat pár kroků navíc a mís-
to do modrého kontejneru je donést k naší 
škole? Pak vám děkujeme a zároveň ozna-
mujeme, že jste přispěli na dobrou věc.

Oproti předchozím rokům jsme se roz-
hodli, že každý sběr bude nějak motivován 
a odměněn. Soutěžit se bude nejen v kate-
gorii tříd, ale i jednotlivců. Z prvního sběru 
jsme například část výtěžku věnovali na 
nákup barev a paní učitelka Zlata Chotto-

vá se svými žáky se v nejbližší době pustí 
do výzdoby prostor šatny. Společně s dět-
mi jsme zvolili téma Zvířata.

Další výtěžek sběru, který proběhne od 
22. 2. – 25. 2. 2010 bude věnován jed-
nak na adopci zvířete ze  ZOO Praha, ale 
operativně jsme se rozhodli, že část vý-
těžku věnujeme na pomoc zemětřesením 
zničené Haiti.

Pokud nám budete chtít pomoci i vy 
a přispět svojí troškou do mlýna, pak má-
te možnost každý den od pondělí 22. 2. 

do čtvrtka 25. 2., kdy se na vás bude-
me těšit od 7.15–7.55 hod. a zcela nově 
i v úterý od 16.30–18.00 hod. z boku sta-
ré budovy školy.

A na závěr důležitá informace – sbě-
rový papír nesmí obsahovat: plas-
tové příměsy, šanony, folie, kopírá-
ky, samolepky, tvrdé knižní vazby, 
textil, dřevo, sklo.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Magdaléna Doubková, sběrový referent

O ekologii

Motivační sběr na ZŠ

 Jdou dva rohlíky, jednoho přejede au-
to a ten druhý říká: Nedrob!

 Kdy letí čas nejrychleji? Když vyhodíš 
hodiny!

Terka N.

 Kdo je nejchytřejší na světě? Sirka. 
Má sice malou hlavičku, ale i tak jí to 
pálí!

 Turisti se po exkurzi koupou v řece 
a jeden se s obavami ptá průvodce: 
Nejsou ve vodě krokodýli? Průvodce ho 
uklidňuje: Nebojte, nejsou tu žádní, bojí 
se totiž žraloků!

 Učitel se ptá Pepíčka, co je blíž – Mě-
síc nebo Amerika? Měsíc, odpoví Pepí-
ček. A proč? vyzvídá učitel. Protože Mě-
síc je od nás vidět, ale Amerika ne.

Honza N.

 Pane vrchní, já mám hlad jako vlk! 
Červené Karkulky bohužel nevedeme.

 Sejdou se dva kamarádi a jeden říká: 
Hele, odkud máš ty nový boty? To uvidíš 
velkou díru, řekneš hú hú, vyleze kuna, 
ty si ji vezmeš a máš na boty. Potkají se 
za měsíc a zase se jeden diví: Odkud 
máš ten novej kabát? To si najdeš fakt 

obrovskou díru, zavoláš hú hú, vyleze 
medvěd, ty si ho vezmeš a máš na ka-
bát. Uvidí se po půl roce, ten první má 
zlomenou ruku i nohu a druhý se ho ptá: 
Jak to, že jsi tak zmrzačenej? Našel jsem 
tu díru, zavolal hú hú, ozvalo se hú hú 
a vyjel vlak!

Ema T.

 Přijde host do restaurace a číšník se 
ho ptá, co si dá. Máme veverčí ocásky, 
jezevčí pacičky….Host vykřikne: Ježkovy 
voči! A číšník: Hmm, dobrá volba!

Eliška M.

Školní družina se směje  
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ze suchdolských škol

Jako rodiče a vychovatelé chceme pro 
děti to nejlepší. Upřímně jim přejeme do 
života, aby z nich vyrostli šťastní a úspěš-
ní lidé. Zásady, které jim vštěpujeme, 
jsme však „okoukali“ od svých rodičů a ti 
od svých rodičů, a tak není divu, že ne-
fungují. Proč asi?

Protože metody jednání s dětmi jsou 
postaveny na nefunkčním základě já – ty, 
protože náš vztah k dětem vidíme jako 
vztah velkého dospěláka – malého 
človíčka. Dospělí se chovají (zvláště ke 
svým) dětem mnohem neslušněji než k do-
spělým. Přístup k dítěti má totiž velmi čas-
to mocenský a manipulativní charakter. 

Ale nic není ztraceno! Existuje účinná 
metoda, která v praxi úžasně funguje, jak 
se v naší mateřince přesvědčujeme. Ab-
solvovaly jsme ve čtyřech podvečerech 
seminář Dr. Jany Nováčkové a Dr. Dob-
romily Nevolové Respektovat a být re-
spektován, které ve stejnojmenné knize 
na mnoha konkrétních příkladech popi-
sují „jak na to“. 

Všichni si přejeme, aby nás děti respek-
tovaly, ale k tomu je nutné, aby naše děti 
samy „na vlastní kůži“ zažily respekt od 

dospělých. Základní podmínkou je 
změnit autoritativní přístup k dí-
těti za partnerský, změnit staré 
návyky ve způsobu myšlení a cho-
vání a naučit se zásadám dobré 
komunikace.

Na příkladu ukáži, jaký je rozdíl mezi 
„starou, zažitou“ neefektivní komunikací 
(NK) a komunikací novodobou, efektivní 
(EK):

Situace: dítě má před spaním uklidit 
hračky v pokojíčku.

NK: Ukliď si ty hračky! Podívej se, jaký 
tu máš binec! Když si to neuklidíš, tak se 
nebudeš dívat na večerníček! To jsem si 
mohl/a myslet, že to takhle dopadne. Jsi 
neposlušná, jako vždycky! Už toho mám 
dost! Je to pořád dokola! Nakonec to bu-
du muset uklidit sám/a.

EK: Evičko, za chvíli bude čas uklízet 
hračky. (za chvíli) Vidím, že jsi ještě neza-
čala uklízet a za chvíli bude večerníček. 
Co začneš uklízet dříve – lego či plyšáky? 
(odvedení pozornosti od „nepříjemné“ 
činnosti uklízet na výběr činnosti). Za 
chvíli začíná večerníček. Co s tím úklidem 
uděláš, abys ten večerníček stihla? Dítě 

navrhne alternativu a možná budete 
překvapeni, jak efektivní (uklidím po ve-
černíčku, požádá o pomoc, uklidí jen část 
a druhou po večerníčku...).

Určitě si teď říkáte, no to nemůže fun-
govat, naše dítě slyší jen na opakované 
příkazy a zvýšený hlas (a to je právě 
ten kámen úrazu). Ale věřte, funguje to! 
A ještě  to vylepší nejen vztah k vašim 
dětem, ale i k sobě samé/mu. Zbavíte se 
totiž výčitek, že jste „to dneska zase ne-
zvládl/a“.

Respektovat a být respektován je vý-
chovně vzdělávací program naší mateř-
ské školy. Ze srdce bych si však přála, 
aby byl programem všech rodičů, učitelů 
a vychovatelů. Mnoha slzám, pocitům 
méněcennosti, neúspěšnosti, zklamání, 
vzteku a lítosti by byly naše děti ušetřeny. 
Stojí nám naše děti za to? 

Více na: www.zkola.cz/respektovat
P. S. 1400 Kč za 16 hodin výuky byla 

zatím nejlepší investice naší mateřské 
školy.

Jaroslava Hešíková 
MŠ K Roztokům

Respektovat a být 
respektován aneb 
jak lépe rozumět 
(nejen) svým dětem

Zápis do obou suchdolských mateřských 
škol se bude konat 30.–31. března 2010 
od 14 do 17 hodin.
Den otevřených dveří v MŠ Gagarinova bude 
ve středu 3. března od 13 do 16 hodin 
(každou celou hodinu).

Do MŠ K Roztokům se můžete přijít podívat 
kdykoli, předchozí domluva je vítána.
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občanské sdružení betlém

Jistě víte, že jsme ho stavěli a těšili se z něj společně s vámi 
již po deváté. Také víte, že ho s námi připravují členové Sboru 
dobrovolných hasičů, které letos čeká oslava významného 
jubilea – 120 let od založení sboru.  Kolik bylo figurek, i s těmi 
novými, jste si jistě všimli, celkem 560. Spočetli jste si kamen-
né sokly a vyšlo vám jich letos o šest víc, ale nevíte, kde se 
vzaly. Žulové, kulaté a leštěné od pana Laštovky se rozvezly na 
místa, kde poslouží lépe, ty nové, které padnou jak ulité k těm 
stávajícím,  zajistila naše městská část. Zní to jednoduše, ně-
kdo to musí zařídit. Ten někdo byl paní Renata Gebrtová, 
která nám moc ochotně pomáhala. 

Viděli jste, že na stříšce nad betlémem bylo krásné chvojí 
stříbrného smrku. Nevíte ale, že nám ho sehnala Markéta 
Kučerová, a že jsme ho krásně spletli s Karlem a Mirkou 
Vavříkovými. 

Co by byla instalace betlému bez betlémové polévky. Ne-
víte, co je betlémová polévka? Tak si představte, že je den 
instalace, před kameny svážíme a snášíme figurky, rozmisťu-
jeme a připevňujeme silikonem. Počasí podle toho, jak svatý 
Petr popřeje koncem listopadu, začátkem prosince v pátek 
před první adventní nedělí. Na dlouho to venku není. Kolem 
poledne přijede polévka k betlému, proto se jí říká betlémo-
vá. Tradičně, již několik let nám ji vozí přátelé betlému Alena 
a Pavel Štěpánkovi. K tomu, samozřejmě, rohlíček – oby-

čejný či celozrnný, domácí chléb, sůl. To vše 
přivezou v kufru auta, polévka je ve velkém 

hrnci, rozdají nám nádobí a nalévají 
a nalévají. Polévka hřeje do rukou 

i v břiše. Mirka Vavříková vždycky přinese něco upečeno, tím 
se dorážíme před a po polévce. 

Na betlém se svítí, to vidíte, ale nevidíte pana Aloise Ko-
ryntu, který to musí vždy a včas každý rok zařídit a při záva-
dách honit eltoďáky na správku.
Také nevíte, jak to vypadalo letos při úklidu betlému. Přišla ta 
velká várka sněhu začátkem ledna. Zrovna tu sobotu naši hasiči 
chodili zvát na svůj 119. les. Sníh okolo všech kamenů proházeli... 
Betlém jsme nesklízeli sami, Štěpánkovi také přišli  i další pomoc-

níci, Pavla Lenertová přivedla Marušku Miškovskou.
Co už vůbec nemůžete vědět: Desátý obecní bet-

lém na Suchdole bude zahá-
jen v 15.30 v sobotu 27. lis-

topadu 2010.
S vámi se těší vaše Občan-

ské sdružení betlém.

Magdalena Vovsová

Co ještě nevíte 
o našem betlému 
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mohlo by Vás zajímat

Ještě to chvíli potrvá, než se dočká-
me teplého jara a vyrazíme s  dětmi ven 
nebo na hřiště, do té doby ale máte pl-
no příležitostí zažít se svými dětmi do-
vádění, tvoření, volné hraní a dopřát si 
setkání s maminkami v Mateřském klu-
bu Rybička. Nová přátelství tak mohou 
najít nejen vaše děti, ale i vy sami. Je 
z čeho vybírat!

Máte-li malé miminko, můžete navští-
vit středeční dopolední Mimiklub 
od 9.30. Zpívání, houpání a říkanky vy-
tváří pro miminka příjemnou atmosfé-
ru, menší počet maminek na kroužku 
umožňuje maminkám navázání kontak-
tů mezi sebou a sdílení. 

Od 10.30 navazuje kroužek Bato-
látek pro děti, které už začínají lézt, 
zkoumat okolí a chodit. Pro ně je připra-
veno první setkání s maňásky, výtvarný-
mi materiály. Poprvé zkusí, co umí pas-
telka a jaká legrace se dá užít s míčem. 
Kroužek je vhodný pro děti do cca 15 
měsíců. Oba kroužky vedou Katka Čer-
venclová a Barbora Holá, které mají dě-
ti právě v tomto věku. 

Úterní dopolední kroužek Hvězdič-
ky od 9.30 patří starším batolatům, 
která již zajímá maňáskové divadlo, ma-
lování a tvoření, ale také cvičení a zdo-
lávání překážkových drah. Po tak vel-
kém výkonu je vždy čas na společnou 
svačinku, volné hraní a povídání. Od 
února kroužek povede Pavla Albrechto-
vá a Růžena Bednářová.

Děti od cca 2 let si mohou vybrat ze 
dvou kroužků: pondělní pohybově za-
měřené Žabky od 9.30 jsou na míru šité 
malým neposedům. Dětem je k dispozi-
ci nové sportovní vybavení a pod vede-

ním cvičitelky Kamily Šímové si mohou 
zkusit hravé cviky podporující správné 
držení těla. 

Pokud Vaše dítě rádo tvoří, můžete 
zkusit výtvarně zaměřený kroužek Žel-
vičky ve čtvrtek od 9.30. Po úvod-
ním interaktivním divadle s maňásky 
zpíváme s kytarou lidové písničky a pak 
už má pro děti Zuzka Krumpholcová při-
praveno zajímavé tvoření. Vstup na do-
polední kroužek je 50 Kč.

Větší děti a tvořiví dospělí mohou vy-
užít dotovaných výtvarných kur-
zů (čtvrteční večer, páteční dopoledne), 
kde se pod vedením Zuzky Krumpholco-
vé nebo externích lektorů naučí tvořit 
dekorace malovat na plátno, zkusí si vy-
robit vlastní smaltovaný šperk, upletou 
košík z papíru atd. Cena 120 Kč za kurz 
(včetně materiálu).

Pondělní večery od 18.30 můžete 
zkusit cvičení pilates s Kamilou Šímo-

vou. Malý počet účastníků umožňuje indi-
viduální přístup a kvalitní provádění cvi-
ků. Cena 100 Kč za hodinu cvičení.

Pro ty, co se chtějí zdokonalit v an-
gličtině je k dispozici jazykový kurz 
a v oblasti podpory rodiny proběhne 
v tomto roce série přednášek psy-
chiatričky a psychoterapeutky 
MUDr. Zuzany Lebedové a klinic-
ké dětské psycholožky Mgr. Ka-
mily Wawroszové, na které navazuje 
možnost individuálních konzultací. 

Můžete se také těšit na několik odpo-
ledních akcí počínaje masopustem, 
které jsou poskytovány zdarma. Adresa: 
Roztocká 5/44, Praha 6 - Sedlec

Více informací najdete na stránkách 
www.klubrybicka.blog.cz, případné do-
tazy rádi zodpovíme rovněž e-mailem:
klubrybicka@centrum.cz.

 Jitka Kafková, Mateřský klub Rybička

Kam s malými dětmi, 
když je venku 
nevlídno?

Vzhledem k blížícím se jarním úklidům již předem 
upozorňujeme na jarní termíny oblíbené akce 

SUCHDOLSKÝ BLEŠÁK
soboty 17. dubna, 15. května a 19. června. 
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zveme Vás

HORIZONT VÁS V ÚNORU ZVE
Na Vrchmezí 8/231, Horní Sedlec, tel.: 233 101 421, 220 921 242, www.domovhorizont.cz

Vstup volný (omezený jen kapacitou míst), možnost občerstvení.

po   8. 2. 14.00   arteterapie – výtvarná dílna s Han-
kou Jamriškovou

 16.30 masáže
út   9. 2.  15.00 biblická hodina
st 10. 2.   8.00  koncert – Jan Rossa –  směs klavír-

ních skladeb od klasických autorů. 
Pokud si ještě vzpomenete na mladíka, 
který vás loni tak nadchnul, jistě přijde-
te rádi znovu.

čt 11. 2.   8.00  pedikúra
 15.00  dokumentární odpoledne:  Život 

v divočině II. – Mohutná Amazonka 
– dokumentární cyklus o přírodě Jižní 
Ameriky

pá 12. 2.   8.00  pedikúra
 15.00  hudební kavárna: The Best of Louis 

Armstrong
po 15. 2. 14.00  arteterapie – výtvarná dílna s Han-

kou Jamriškovou
 16.30  masáže
út 16. 2. 10.00  muzikoterapie se Zlatou Fořtovou
 15.00  biblická hodina
st 17. 2. 15.00  přednáška: Rok dobrovolnicí v Indii – 

Eva Hernová bude povídat, komu, 
proč a jak pomáhala tisíce kilometrů 
od domova

čt 18. 2.   8.00 pedikúra
 15.00 dokumentární odpoledne:  Sissi II.– 

mladá císařovna– film  rekonstruuje  
život známé šlechtičny (nejde o doku-
ment v pravém slova smyslu, spíš směs 
hraného  dokumentu a historického 
filmu) – v hlavní roli Romy Schneider 

pá 19. 2.   8.00  pedikúra
 15.00 videokavárna: Quo Vadis – 1. část 

polského velkofilmu podle románu H. 
Sienkiewicze (2001)

so 20. 2.    9.30  bohoslužba  CČSH – slouží Jarmila 
Kučerová

po 22. 2.  14.00  arteterapie – výtvarná dílna s Han-
kou Jamriškovou

 16.30  masáže
út 23. 2. 15.00  biblická hodina
st 24. 2.    8.00  rehabilitace s Editou Lachmanovou 
čt 25. 2.   8.00  pedikúra
 15.00  dokumentární odpoledne:  Světo-

vá náboženství očima prof. H. Künga 
–  Hinduismus

pá 26. 2.   8.00  pedikúra
 15.00   videokavárna: Quo Vadis – 2. část 

polského velkofilmu podle románu 
H. Sienkiewicze (2001)

Umíte zachránit život?
Vyzkoušejte si 

 stabilizovanou polohu 

 umělé dýchání (na figuríně) 

 nepřímou srdeční masáž (na figuríně)

 zástavu masivního krvácení

Den první pomoci
sobota 27. března 2010 

kdykoliv mezi 10.00 a 17.00 hod.
budova Úřadu MČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734

Vítáni jsou dospělí i děti
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Společnost Člověk v tísni vznikla počátkem devadesátých let 
jako humanitární orga nizace s cílem pomáhat lidem v krizo-
vých oblastech. Poskytuje pomoc obětem přírod ních katastrof 
či válek, staví školy a nemoc nice, buduje zdroje pitné vody v su-
chých oblastech nebo dává osivo a nářadí chudým rolníkům. 

Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa ročně 
zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se 
odehrává na okraji mediálního zájmu. Aby bylo možné syste-
maticky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa, byla za-
ložena dlouhodobá sbírka www.skutecnapomoc.cz.

VODA – V Čechách otočíme kohoutkem a teče z něj čistá 
voda. V Africe pro ni místní ženy a děti chodí kilometry daleko 
a ještě je tak špatná, že se po ní umírá. Podle OSN ročně při-
praví závadná voda a špatné hygienické podmínky o život sko-
ro dva miliony dětí po celém světě. Společnost Člověk v tísni to 
chce změnit. Proto buduje zdroje pitné vody v několika zemích 
světa a pomáhá zde zlepšit hygienické podmínky. Například 
v Afghánistánu kope a vrtá studny pro celé vesnice. Podobně 
v reakci na katastrofální sucho a hrozící hladomor začala opra-
vovat zdroje vody v Etiopii.

OBŽIVA – S projekty „obživy“ pomáhá lidem postavit se na 
vlastní nohy. Podporuje především ty, kteří vlivem přírodní kata-
strofy či války ztratili možnost živit sebe a své rodiny. Rybáři do-
stávají kánoe a sítě, aby mohli znovu vyrazit na moře. Farmáři 
dostávají ovce či krávy, nebo zemědělské nářadí a osivo. Pro za-
čínající řemeslníky je zajištěno školení. V některých případech 

se také lidem poskytují bezúročné půjčky. Konečným cílem je 
ekonomická samostatnost lidí, kterým Společnost Člověk v tís-
ni pomáhá. Nechce a nemůže jim pomáhat donekonečna. Díky 
projektům „obživy“ se budou tito lidé umět znovu sami uživit.

ZDRAVÍ – Miliony lidí v chudších zemích světa nemají pří-
stup ke zdravotní péči. Epidemie HIV/AIDS způsobuje více úmr-
tí než všechny současné válečné konflikty dohromady. Půl mi-
lionu žen z rozvojových zemí zemře každoročně na následky 
komplikací v průběhu těhotenství či při porodu.

Společnost Člověk v tísni to chce změnit. V Afghánistánu bu-
duje nemocnice a zdravotnická zařízení. V Namibii pomáhá lé-
čit pacienty s HIV/AIDS a snaží se šířit osvětu. Dodává i sunar 
pro novorozence, jejichž matky jsou HIV pozitivní. Jejich dosud 
zdravé děti se díky umělé stravě touto zákeřnou nemocí nena-
kazí. V Kambodži zlepšuje zařízení porodnic, které často nema-
jí stálý elektrický proud ani sterilizační přístroje.

ŠKOLSTVÍ – Téměř každý šestý obyvatel planety neumí číst 
ani psát. Přes 100 milionů dětí nemůže chodit do školy, proto-
že v jejich okolí žádná není, nebo musí pracovat, aby se uživi-
ly. Důsledky jsou vážné. Společnost Člověk v tísni pomáhá pro-
to stavět školy a zlepšovat kvalitu výuky v několika zemích světa 
a snaží se tak zajistit dětem lepší budoucnost. Staví školy napří-
klad v Etiopii, kde nemá přístup ke vzdělání polovina dětí. A to 
i přesto, že se děti ve školách učí na 2 až 3 směny a výjimkou 
není ani 100 žáků v jedné třídě. Podobně pomáhá i v Angole či 
Afghánistánu.

BARMSKÝ VJ
Anders Ostergaard / 2008 / 84 minut

V roce 1988 byl Joshua jako malý chlapec svědkem brutálního zásahu 
barmské vojenské junty proti demonstrantům, během něhož byly 
zabity více než tři tisíce lidí. Od té doby se rozhodl bojovat za 
demokracii. „Vyzbrojen" malou kamerou a mobilním telefonem se 
společně s třemi desítkami dalších odvážných mladých Barmánců ze 
skupiny Democratic Voice of Burma rozhodl podrobně zachytit 
protivládní demonstrace v září roku 2007 a jejich následné surové 
potlačení. 
Barmský VJ získal řadu ocenění na mezinárodních festivalech, mimo 
jiné hlavní cenu na dokumentárních festivalech CPH: DOX v Kodani a 
IDFA v Amsterdamu.

Po promítání bude následovat beseda s Marií Havlínovou, která má 
ve společnosti Člověk v tísni na starosti projekty v Barmě.

V PONDĚLÍ 1. BŘEZNA 2010
OD 18.30 HODIN

DOKUMENTÁRNÍ FILM BYL ZAPŮJČEN Z FILMOVÉHO 
ARCHIVU JEDEN SVĚT SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNIVSTUP VOLNÝ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SUCHDOL  A  SDRUŽENÍ SUCHDOL SOBĚ

VÁS  ZVOU

DO ALŠOVA KABINETU V BUDOVĚ ÚŘADU MČ

NA SETKÁNÍ KLUBU NÁROČNÉHO DIVÁKA

Úřad městské části Praha–Suchdol, Suchdolské náměstí 3 spojení: autobusem číslo 107 nebo 147 od metra „A“ Dejvická na zastávku Internacionální

SKUTEČNÍ LIDÉ POTŘEBUJÍ SKUTEČNOU POMOC

Termíny dalších promítání Klubu náročného diváka: 22. března, 12. dubna 
a 26. dubna. K projektu Skutečná pomoc připravujeme doprovodnou výstavu 
v knihovně. Sledujte nástěnky a webové stránky www.praha-suchdol.cz
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JDEME�VŠICHNI�S�D�V�ROU�
ZA�TÍM�PRVNÍM�TRUMBEROU�

PAK�JDOU�DALŠÍ�CVOCI�
PRAŠT�NÝ�JAK�BROCI�

A�TA�NAŠE�KRÁVA�
JDE�POSLEDNÍ���SLÁVA!��

�
�

ILUSTRACE:�RADOVAN�PAPEŽ�•�TEXT:�PAVEL�BENEŠ�

M�STSKÁ��ÁST�PRAHA�SUCHDOL,�O.�S.�OB�ANÉ�PROTI�HLUKU�A�EMISÍM,�MATE�SKÝ�KLUB�RYBI�KA,�

SBOR�DOBROVOLNÝCH�HASI���V�SUCHDOLE,�SDRUŽENÍ�SUCHDOL�SOB��A�OB�ANSKÉ�SDRUŽENÍ�BETLÉM�

VÁS�ZVOU�NA�

SUCHDOLSKÝ�MASOPUST�
SOBOTA�13.�ÚNORA�2010�

KDY�?� � V�15.00�HODIN�

CO�?� � MASOPUSTNÍ�PR�VODY�MAŠKAR�I�NEMAŠKAR�

ODKUD�?� OD�ZÁKLADNÍ�ŠKOLY�MIKOLÁŠE�ALŠE�

� � � � � � OD�MASNY�U�BRANDEJSOVA�NÁM�STÍ�

� � � � � � OD�SAMOOBSLUHY�NA�SUCHDOLSKÉ�ULICI�

� � � � NA�SEBE�?� NEJLÉPE�MASKY��

� � � � SEBOU�?� �EHTA�KY,�PÍŠ�ALKY,�BUBÍNKY�APOD.�

KAM�?� � NA�SUCHDOLSKÉ�NÁM�STÍ�

PRO��?�� ABYCHOM�SPOLE�N��OSLAVILI�MASOPUST�
�

PESTRÝ�PROGRAM�•�MOŽNOST�KOUPIT�SI�OB�ERSTVENÍ�V�ETN��ZABIJA�KOVÝCH�SPECIALIT�•�ZM�NA�PROGRAMU�VYHRAZENA�

SUCHDOLSKÝ MASOPUST
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� dopolední programy 
pro rodiče s dětmi

�výtvarné kurzy
�cvičení pilates
�jazykové kurzy
�besedy a vzdělávací kurzy 
�jednorázové akce pro rodiny 

Adresa: Roztocká 5, Praha 6 - Sedlec 
www.klubrybicka.blog.cz
e-mail: klubrybicka@centrum.cz

��

Jazykové centrum L O G O S

Pravidelné konverzace anglič	ny 
a francouzš	ny s rodilými mluvčími 

Cena za celý semestr:
300 Kč pro studenty

500 Kč pro ne-studenty

K Mírám 2/Suchdolské náměs�
(zastávka: Internacionální)

www.logos-suchdol.cz

SUCHDOLSKÉ  LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdo-
la a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231, 
4–6 vydání ročně. Redakční rada: Ing. P. Hořejš, Ing. J. Krulíko-
vá, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, Mgr. I. Tvarohová, 
Mgr. H. Vacková. Inzerci je možno podávat na adrese Úřad MČ 
Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol, www.praha-
-suchdol.cz, e-mail: redakce@praha-suchdol.cz, tel.: 220 921 218, 
fax: 220 920 144. Grafická úprava: Martin Šejnost. Redakce upra-
vuje otištěné články pouze po stránce gramatické, nikoli stylistic-
ké. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Názory zde uve-
řejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce. MK ČR E 11135. 
Toto číslo vyšlo 5. 2. 2010. Náklad: 3400 výtisků

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím byt v Praze (družstvo, OV), stav nerozhoduje, vypla-
tím dluhy, zástavy, zaplatím privatizaci, zajistím náhradní 
bydlení. Nespěchá, platba hotově. Tel.: 608 543 544

Uzávěrka příspěvků a inzerce 

do dalšího čísla Suchdolských listů

je v pátek 19. března 2010. 

redakce@praha-suchdol.cz
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POSUDKY, ODHADY, 
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ 

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

Ing. Tomáš Moláček 
SOUDNÍ ZNALEC 

Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 685/87 
Tel.: 220 920 525, 777 196 035 

   ZÁME�NICTVÍ-KREJZA
            -KOVOVÝROBA-
                -m�íží a katr�           -vrat a plot� 
                -schod� a zábradlí   -ocelových dve�í 
                -portál� a výklad�   -nájezdových ramp 
                -markýz                   -kovového nábytku 
                -zast�ešování prostor� a mnoho dalšího… 

 -smluvní ceny-levná kvalitní práce samoz�ejmostí- 
  KONTAKT:  Adresa:  Kamýcká 870/135, P-6 Suchdol 
                        Tel./fax.:  220 921 679  Mob.: 732 444 285 
                           e-mail:  zamecnictvi@centrum.cz
                           www.sweb.cz/zamecnictvi-krejza

M. Buldra autodílna
Opravy osobních a dod. automobilů všech značek 
a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Auto-
radia, autoskla, závěsy atd. Připravím a zajistím 

STK, emise a registr. prohlídky. Zajistím klempíře 
i opravu laku. Výměna olejů a prov. kapalin. 

Roční a další pravidelné prohlídky s razítkem. 
Odblokování servisních intervalů.

Pracovní doba dle dohody.

Havraní 448/11, Praha-Suchdol
tel.: 605 260 524, 220 921 484

MASÁŽE – Bc. Jitka Ka�ová
� zdravotní masáže šíje a zad
� relaxační masáže celého těla
� medová, čokoládová masáž
� skořicové zábaly, masáž nohou
� reflexní terapie
� dárkové poukázky

Ordinace MUDr. Majerové, Suchdolské nám. 3
Tel.: 603 461 893, www.jkmasaze.blog.cz

VELMI LEVNÉ NOVÉ I POUŽITÉ 
PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS

Otevírací doba: po–pá 9–18, so 9–12
Přijímáme platební karty, JSME PLÁTCI DPH!!!

Zdarma igelitové pytle! Při koupi 4 ks nových pneu likvidace zdarma!
Petr Matějka, IČO 16107551

Suchdolská 497, 252 62 Praha - Horoměřice 
(jsme 500 m za křižovatkou u STK Horoměřice – směr Černý Vůl, křižovatka silnic č. 240 a č. 241) 

tel.: 602 386 136, 777 136 386, 220 970 844 
e-mail: matejka.petr@email.cz www.pm-pneuservis.cz

ZIMNÍ AKCE: Barum Polaris 2 
165/70/13 – 790 Kč 
195/65/15 – 1290 Kč

od   1100,- ��
od   1600,- ��
od   1600,- ��
od   2200,- ��

������������	
��������	��������������������	
�������	�����������������

Beauty studio 

�Blanka Chvílová 

Tel: 728 999 558, 224 383 367 

V areálu ČZU v budově ředitelství kolejí, naproti koleji JIH. 

 

≈ komplexní program péče o přírodní nehty 

≈ modeláž nehtů Akryl, U. V. Gel 

≈ pedikúra 

≈ depilace 

≈ prodej punčochového a ponožkového zboží 

≈ prodej BIO kosmetiky aj. 

 

Prodej zboží i na našich internetových stránkách: 

www.perenela.cz 
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