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Inteligentní lidé se 
snaží problémy řešit, 
geniální je nedělat.

Albert Einstein
(fyzik, 1879–1955)

...no přeci na Suchdole, ale schválně 
se podívejte do občanky, na smlou-
vu s Pražskou energetikou, s Praž-
skými službami, na váš živnostenský 
list nebo na ceduli na rohu vaší uli-
ce. Je to asi pěkný zmatek, rejstříky, 
evidence, seznamy, registrace atd. 

Bydlíme v městské části Praha-
-Suchdol. Ta se skládá z katastrální-
ho území Suchdol a větší části ka-
tastrálního území Sedlec. Bydlíme 
v Praze. Hlavní město Praha se sklá-
dá z 57 městských částí, a přestože 
některé mají jen 289, a ta největší 
téměř 135 tisíc obyvatel, z hlediska 
pravomocí jsou na tom všechny stej-
ně. Suchdol je nyní s 6 433 obyvate-
li na 29. místě, těsně o 129 obyvatel 
za městskou části Praha 19 (dříve 
označovanou Kbely). 

Městské části zajišťují tzv. samo-
správnou činnost, do níž patří sta-
rost o školy a školky, o opravy komu-
nikací nebo úklid sněhu, o čistotu, 
pořádek, sekání trávy či úklid lis-
tí, o správu majetku, o rozvoj území 
městské části, tedy o územní plán, 
a také o životní prostředí. 

Dále je hlavní město rozděleno do 
22 správních obvodů, které zajišťují 
státní správu, tj. např. stavební úřad, 
živnostenský úřad, sociální úřad ne-
bo matrika. Chod těchto úřadů, které 
vydávají různá povolení a rozhodnu-
tí, zajišťují tzv. velké městské části, ty 
očíslované 1 až 22. Naším správním 
obvodem, nyní s nově zrekonstruova-
nou budovou úřadu, je Praha 6.

Praha 6, to je dobrá adresa, takže 
ji rádi ve svých adresách uvádíme, ať 

už jako sídlo firmy, nebo když pro-
najímáme byt či prodáváme dům. 
Ostatně dle některých inzerátů pat-
ří půda v Úněticích či Roztokách ta-
ké do Prahy 6.

Tak jaká je tedy naše adresa? To 
trochu záleží na tom, pro jaký účel 
ji píšeme, respektive jaké kolonky 
v daném formuláři vyplňujeme. Když 
se podíváme na svůj občanský prů-
kaz, tak bychom tam měli mít zapsá-
nu ulici s číslem popisným a orien-
tačním, název katastrálního území 
a název okresu (v Praze jsou to tzv. 
městské obvody Praha 1 až Pra-
ha 10), což je v našem případě Pra-
ha 6, podobně jsou tvořeny nápisy 
s názvy ulic. 

Určitě není přesné používat ozna-
čení Praha 6 - Suchdol, to asi bývalo 
kdysi za socialismu. A aby to neby-
lo jednoduché, poštu pro naši měst-
skou část doručují dvě pošty: pošta 
v Suchdole a pošta dole v Dejvicích. 
V adrese bychom tedy měli pro ka-
tastrální území Suchdol označo-
vat poštu jako 165 00 Praha 620 
nebo jako 165 00 Praha-Suchdol, 
a pro katastrální území Sedlec jako 
160 00 Praha 6.

Když jsme v lednu připravovali 
připomínky k dokumentaci vlivu zá-
měru paralelní dráhy RWY06R24L 
na životní prostředí, zjistili jsme zají-
mavou skutečnost, a sice, že za uply-
nulé tři roky poměrně výrazně stoupl 
počet obyvatel v části Sedlce, kte-
rý patří pod městskou část Praha 6 
(tzv. Dolní Sedlec). 

(pokračování na str. 3)

Není půda jako 
půda, aneb kde 
vlastně bydlíme
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pondělí 12. 4. – 18.30
promítání Klubu náročného 
diváka – úřad MČ

sobota 17. 4. – 10.00
Suchdolský blešák –
Suchdolské náměstí 

čtvrtek 22. 4. – 18.00
Beseda s Josefem Klímou –
knihovna

pátek 30. 4. – 17.30 
Pálení čarodějnic – 
Suchdolské náměstí

sobota 5. 6. – 10.00
Hasičský den –
Suchdolské náměstí

labut_0210_3.indd   1labut_0210_3.indd   1 30.3.2010   22:48:3630.3.2010   22:48:36



S U C H D O L S K É  L I S T Y   2 / 2 0 1 02

z radnice

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol 
na svém 20. zasedání dne 11. úno-
ra 2010 schválilo:

 zapojení 4 706 tis. Kč z vlast-
ních fondů (VHČ) do rozpočtu roku 
2010.

 zapojení 3 650 tis. Kč z fondu rezerv 
a rozvoje do rozpočtu roku 2010.

 priority pro zapojené prostředky.
 předložený návrh vyrovnané-

ho rozpočtu na rok 2010 ve výši 
33 914 tis. Kč.

 vzalo na vědomí rozpočtový vý-
hled MČ Praha-Suchdol na léta 2011 
– 2012.

 připomínky MČ Praha-Suchdol  do-
kumentaci vlivu záměru „Paralelní 
RWY 06R/24L, letiště Praha-Ruzyně, 
12/2009“ na životní prostředí (doku-
mentace EIA).

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých 
zasedáních od 1. února 2010 
do 15. března 2010 projednala mi-
mo jiné následující body: 

 na základě provedeného průzku-
mu cen zpracování dokumentace 
pro poskytnutí podpory z programu 
Zelená úsporám na zateplení byto-
vých domů MČ Praha-Suchdol a pro 
potřeby stavebního řízení vybrala 
firmu EKOPOINT, cena za realizaci 
zakázky je 186 000 Kč. 

 vyhlásila výběrové řízení na pro-
nájem bytu I. kategorie číslo 12, 
o velikosti 2+1, o podlahové plo-
še bytu 53 m2 v ulici U Kruhovky 
č. p. 943, Praha-Suchdol. Podmín-
ky výběrového řízení byly schváleny 
usnesením Rady č. 148.17 ze dne 
14. 12. 2009. 

 vzala na vědomí stav přípravy cyk-
lodráhy na pozemku parc. č. 2280/
15, k. ú. Suchdol, ul. Na Vrchmezí.

 schválila dodatek č. 2 k nájemní 
smlouvě č. 54/2008 s Českou poš-
tou, s. p., ze dne 23. 4. 2008 na pro-
nájem nebytových prostor v budově 
úřadu.

 vzala na vědomí, že pozvaní účast-
níci besedy Ing. Jiří Šulc (TECHSON 
– zpracovatel hlukové studie) a pan 
Tomáš Bajer (EKO-ENVIL CONSULT 
– zpracovatel dokumentace EIA) od-
mítli účast na veřejném shromáždě-
ní k problematice paralelní dráhy 
letiště Ruzyně (dokumentace EIA-
-RWY 06 R24L).

 vyjádřila souhlas se zařazením finanč-
ních prostředků ve výši 3 650 000 Kč 
z FRR a schválila priority rozpočtu MČ 
Praha-Suchdol na rok 2010.

 schválila následující žádosti o úče-
lové dotace z rezervy rozpočtu hl. m. 
Prahy na rok 2010: 

 Nástavba technického pavilo-
nu MŠ Gagarinova v celkové ce-
ně 20 mil. Kč, žádost o dotaci 
hl. m. Prahy na rok 2010 ve vý-
ši 9 900 tis. Kč, z vlastních zdro-
jů 3 939 tis. Kč; k profinancování 
v dalších letech 6 161 tis. Kč; 

 nástavba školní družiny – celko-
vé náklady 5 200 tis. Kč, žádost 
o dotaci ve výši 4 800 tis. Kč, 
vlastní financování 400 tis. Kč; 

 MŠ Gagarinova – čerpání 
splaškových vod náklady celkem 
2 000 tis. Kč, požadovaná částka 
z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy 
činí 1942 tis. Kč, vlastní financo-
vání 58 tis. Kč.

 po úpravách schválila předlože-
ný návrh smlouvy na odkoupení ka-
nalizace vybudované Central Group, 
a. s., v rámci výstavby bytových do-
mů (ul. Holubí).

 vzala na vědomí informaci o svě-
ření 1 ks cisternové automobilové 
stříkačky CAS 20 v pořizovací hod-
notě 5 307 400 Kč, která je v majet-
ku hl. m. Prahy, do správy MČ Pra-
ha-Suchdol.

 schválila mandátní smlouvu na 
činnosti a poskytování služeb, je-
jichž cílem je zajištění čerpání pro-
středků z operačního programu 
životní prostředí (OPŽP) prostřed-
nictvím Státního fondu životního 
prostředí (SFŽP ČR) resp. Minister-
stva životního prostředí a TDI na 
připravovaný projekt Instalace FVE 
Stehlíkova s Ekopoint, s. r. o. 

 vzala na vědomí vyčíslení nákla-
dů na likvidaci sněhové kalamity 
v lednu 2010. Jednatel IPPOS Bohe-
mia, s. r. o., deklaroval, že výpomoc 
s úklidem sněhu na komunikacích 
na území MČ Praha-Suchdol je mož-
no vyčíslit dle standardních ceníků 
ve výši cca 250 000 Kč. Tyto prá-
ce provedla firma IPPOS Bohemia, 
s. r. o., bezplatně. 

 schválila po úpravách předlože-
nou smlouvu o dílo na realizaci slu-
neční výrobny elektřiny Stehlíkova 
s firmou NELUMBO, s. r. o., a pověři-
la starostu podpisem smlouvy.

 poděkovala hasičům, mateřskému 
centru „Rybička“ a dalším organiza-
cím i jednotlivcům za pomoc při or-
ganizaci Suchdolského masopustu.

 vzala na vědomí seznam žáků 
ZŠ M. Alše s trvalým bydlištěm mi-
mo spádovou oblast pro školní rok 
2009/2010.

 vyhlásila záměr na pronájem části 
pozemku parc. č. 2282/1, k. ú. Such-
dol o výměře 600 m2 pro uskladnění 
stavebního materiálu pro rekonstruk-
ci komunikací na území MČ Praha-
-Suchdol, za následujících podmí-
nek: pronájem na dobu určitou do 
30. 4. 2010, cena za pronájem činí 
55 555 Kč bez DPH za celou plochu, 
přednostní pronájem firmě IPPOS Bo-
hemia, s. r. o., která realizuje opravu 
komunikací MČ Praha-Suchdol. 

 schválila dotaci Sboru dobrovol-
ných hasičů na oslavy 120. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Praze-Suchdole ve výši 75 000 Kč. 

 uložila starostovi, aby ve věci pi-
etního území Praha-Suchdol u kaple 
sv. Václava oslovil s návrhem spolu-
práce MČ Praha 6.

 schválila dotaci Horizontu – pen-
zionu pro seniory na poskytová-
ní sociálních služeb pro seniory na 
území MČ Praha-Suchdol ve výši 
390 000 Kč. 

 uložila zřizovaným příspěvkovým 
organizacím, aby připravily k projed-
nání se zřizovatelem položkový rozpo-
čet pro hlavní a doplňkovou činnost 
příspěvkové organizace na rok 2010. 

 po zimním období konstatovala 
výrazné poškození povrchů komuni-
kací ve správě Technické správy ko-
munikací a vyzývá TSK k urychlené 
opravě.

 vzhledem k závažnému poškozo-
vání tělesa a podloží páteřní komu-
nikace Kamýcká provozem velmi 
těžkých nákladních souprav vyvážejí-
cích zeminu ze staveb na území Pra-
hy požádala Rada MČ Praha-Such-
dol magistrát jako příslušný silniční 
správní úřad o omezení tonáže vozi-
del na 19 t a osazení značek B 13 Zá-
kaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá 
hmotnost přesahuje vyznačenou mez 
(u jízdní soupravy hmotnosti jednot-
livých vozidel soupravy).

 schválila dotaci Mysliveckému sdru-
žení Hubertus Roztoky na uspořádá-
ní Dětského dne ve výši 3 500 Kč.
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(dokončení ze strany 1)
Přitom se tam nic velkého nestavělo 
a naproti tomu v Horním Sedlci zůstal 
počet obyvatel prakticky bez změny, 
přestože se v Horním Sedlci před třemi 
roky zkolaudovalo sídliště se 106 byty. 
Pátráním na statistickém úřadě se zjis-
tilo, že někteří obyvatelé tohoto sídliš-
tě na rohu Suchdolské a Kamýcké byli 
hlášení v městské části Praha 6. Takže 
se nyní úředně / statisticky přestěhova-
lo do naší městské části okolo 120 oby-
vatel. Jen díky tomuto zmatku jsme při 
přidělování peněz do rozpočtu městské 
části přišli o několik set tisíc korun.

Z úhlu pohledu přidělování peněz do 
rozpočtu městské části by bylo správ-
né, aby si trvalé bydliště v městské čás-
ti Praha-Suchdol zařídili všichni ti, kdo 
na půdě městské části bydlí, ale k trva-
lému pobytu jsou hlášení jinde, třeba 
někde na půdě u svých rodičů apod.

 
V úterý 16. března proběhla slav-

nostní inaugurace nového rektora Čes-
ké zemědělské univerzity profesora Ba-
líka, slavnostní nástupy, trubači, přijelo 
několik desítek rektorů ostatních čes-
kých univerzit v bohatě zdobených ta-
lárech a s řetězy na prsou, předseda 
Senátu a další hosté, byla to velká slá-
va, která k akademické půdě patří. 

Nový rektor měl pěkný projev, ve 
kterém se věnoval své celoživotní vě-
decké práci a to půdě. Dále pak hovořil 
také o půdě akademické, historii České 
zemědělské univerzity, která – jak řekl 
– sídlí od poloviny šedesátých let mi-
nulého století v Suchdole, nyní v Praze-
-Suchdole. Za těch více než 40 let zde 
vyrostl jedinečný vysokoškolský areál. 
Univerzita nyní ve všech programech 
na své akademické půdě vzdělává přes 
22 tisíc studentů a k nám do Suchdola 
jich denně dojíždí přes 10 tisíc.

Druhý den, při vernisáži výstavy 
černobílých a barevných fotografií 
z Parků a zahrad, jsem hovořil s bý-
valým starostou Václavem Čížkem 
„...včera byla na univerzitě inaugura-
ce nového rektora profesora Balíka 
a představ si, že pan prorektor, kte-
rý slavnost řídil, vyzval kolegu Tomá-
še Chalupu, aby slavnostní shromáž-
dění pozdravil jako starosta městské 
části Praha 6, na jejímž území se Čes-
ká zemědělská univerzita nachází. 
Ten tuto pro mne novou informaci, 

že ČZU sídlí na půdě obhospodařova-
né městskou částí Praha 6, ve svém 
projevu asi dvakrát zdůraznil...“ Vác-
lav Čížek mi na to odpověděl, „…to 
víš, ona univerzita vždycky více tíhla 
k šestce, mně to Chalupa udělal také, 
pak ke mně přišel a omluvil se mi...“. 
„…Hmm, za mnou nepřišel, možná to 
bylo tím, že slavnostní obřad opustil 
asi ve dvou třetinách...“.

Zmíněná výstava fotografií z díl-
ny suchdolské rodiny Rývovy je pří-
stupná v Alšově kabinetu, který se 
nachází na půdě Úřadu městské čás-
ti Praha-Suchdol. 

Zrušení územního rozhodnutí
Ministerstvo pro místní rozvoj zru-

šilo dne 25. března 2010 územní roz-
hodnutí pro stavbu 519 SOKP Suchdol 
– Březiněves ze dne 28. srpna 2008. 
Ministerstvo zrušilo toto rozhodnutí 
na základě celé řady pochybení ma-
gistrátu během vedení řízení od roku 
2007, na které upozornilo ve svých 
odvoláních přes 200 subjektů. 

Hlavní důvody zrušení územního roz-
hodnutí:
 magistrát neposoudil řádně pl-
nou moc investora Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD), která neopravňovala 
žadatele, společnost VIS, a. s., zastu-
povat ŘSD při územním řízení;

 magistrát vydával rozhodnutí 
o ochranném hlukovém pásmu 
v okolí stavby, aniž by k tomu měl 
oprávnění;

 magistrát zahájil řízení o vyhláše-
ní hlukového pásma na základě 
neřádné žádosti spočívající v při-
psání jedné věty na jinou žádost, 
místo toho, aby vyplnil zákonem 
předepsaný formulář;

 magistrát nezákonně měnil data úst-
ních jednání;

 magistrát vedl spis neřádně;
 ministerstvo zrušilo uvedené roz-
hodnutí, protože magistrát musí 
trasu okruhu znovu posoudit, zda 
je v souladu s územním plánem ve 
stavu po dvou rozsudcích NSS, kte-
rým byly zrušeny změny  Z1000/00 
územního plánu hl. m. Prahy;

 ministerstvo zrušilo uvedené roz-
hodnutí, protože okruh v dokumen-
taci pro územní řízení je veden blíž 
zástavbě Dolních Chaber v jiné tra-

se, než obsahuje stanovisko EIA z ro-
ku 2002. Pozn.: Tehdy v procesu po-
suzování vlivu stavby na životní 
prostředí (EIA) byla tato trasa blíž 
zástavbě Dolních Chaber, kterou vy-
tyčoval územní plán hl. m., vylou-
čena z důvodu negativního dopadu 
na životní prostředí a ve stanovis-
ku EIA z 30. dubna 2002 byl stano-
ven požadavek dát trasu okruhu do 
souladu s územním plánem hl. m., 
tj. provést změnu územního plá-
nu. Ovšem politici a úředníci hl. m. 
Prahy vždy tvrdili, že severozápad-
ní segment okruhu kolem Prahy, tj. 
úsek Ruzyně – Březiněves je v sou-
ladu s územním plánem a tak mís-
to toho, aby trasu okruhu u Chaber 
v letech po r. 2002 posunuli o pár 
set metrů dál od zástavby, aby by-
la v souladu s trasou dle EIA, nezá-
konně lpěli na trase, pro kterou není 
vydáno stanovisko EIA.

 ministerstvo vytklo magistrátu, že 
neodůvodnil své prohlášení, že ve-
řejný zájem výstavby okruhu převa-
žuje nad veřejným zájmem na ochra-
nu přírody a krajiny;

 magistrát se nedostatečně vypořá-
dal s námitkami odvolatelů týkají-
cích se zásahu do vlastnických práv 
ke konkrétním nemovitostem v úze-
mí dotčeného stavbou či práv na je-
jich nerušené užívání.
Magistrát musí v novém projedná-

ní napravit v rozhodnutí vytknutá po-
chybení, musí zjistit nový stav věcí, 
o nichž jsou důvodné pochybnosti, tj. 
prověřit soulad trasy s platným územ-
ním plánem a se stanoviskem EIA, mu-
sí prověřit platnost vyjádření a stanovi-
sek dotčených orgánů.

Vážení občané městské části Pra-
ha-Suchdol a i vy všichni, kteří u nás 
bydlíte a nejste zde trvale hlášení, 
přeji vám pěkné jarní dny, kdy z pů-
dy raší nová zeleň, přeji vám radost-
né svátky jara a plodnosti Beltanie, 
přeji vám radostné svátky svobody 
Pesach a přeji vám intenzivní proži-
tí velikonočních svátků naděje a vy-
koupení našich hříchů 
ukřižovaným a z mrt-
vých vstalým Kristem.

Petr Hejl,
starosta

Není půda jako půda, aneb kde vlastně bydlíme
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Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 
28.–29. května 2010

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. Volby se budou ko-
nat v pátek 28. května a v sobotu 29. května 2010.

Hlasování probíhá ve volebních místnostech na úze-
mí České republiky a ve volebních místnostech zříze-
ných při zastupitelských úřadech České republiky v za-
hraničí.

Podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR, může volič, který 
bude v době voleb mimo své trvalé bydliště, požádat 
o voličský průkaz. Žádost musí být doručena úřadu pí-
semně s úředně ověřeným podpisem, a to nejpozdě-
ji 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 21. 5. 2010. 
V žádosti musí být uvedeno, na jakou adresu chce vo-
ličský průkaz zaslat, nebo zda si jej vyzvedne osobně, 
popř. i pověřit jinou osobu k vyzvednutí. Dále je mož-
né sepsat žádost přímo na našem úřadu (Úřad MČ Pra-
ha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 1. patro, č. dv. 
106). Voličské průkazy budou rozesílány poštou po 
13. 5. 2010, od tohoto data je možné si též vyzved-
nout voličský průkaz osobně. 

Pokud bude volit občan s voličským průkazem mimo 
území hl. m. Prahy, nemůže pro hlasování použít hla-
sovací lístky, které mu budou doručeny v místě jeho tr-
valého bydliště. Po příchodu do volební místnosti, kde 
bude volit, obdrží (po prokázání totožnosti a odevzdá-
ní voličského průkazu) sadu hlasovacích lístků plat-
ných pro příslušný volební kraj. 

Volby v naší městské části se uskuteční v budově 
Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská ul. čp. 360, 
Praha-Suchdol. V pátek se bude volit od 14.00 hod. 

do 22.00 hodin, v sobotu pak začíná hlasování 
v 8.00 hod. a končí ve 14.00 hod.

V případě, že volič ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů, nemůže volit ve volební místnosti, může 
požádat úřad a ve dnech voleb též okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 
V takovém případě volební okrsková komise vyšle k vo-
liči své členy s přenosnou volební schránkou.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny před 
konáním voleb. V zájmu kvalitního doručení hlasova-
cích lístků oprávněným voličům doporučujeme zkont-
rolovat označení budov číslem popisným a v bytových 
domech označení domovních schránek jmenovkami!

Další informace k volbám naleznete na stránkách Mi-
nisterstva vnitra www.mvcr.cz.

Zuzana Kučerová, 
vedoucí Odboru vnitřní správy

Rozdělení volebních okrsků:
č. 522 zahrnuje oblast Výhled a dále část ulice Ka-

mýcké od křižovatky ulic Kamýcká x Dvorská 
po křižovatku ulic Kamýcká x Internacionální.

č. 523 Starý Suchdol
č. 524 Nový Suchdol a Horní Sedlec (včetně části uli-

ce Kamýcké v kat. úz. Sedlec)
č. 525 Budovec
č. 526 oblast kolem České zemědělské univerzity, 

tj. od ulice K Horoměřicům po ulici ke Kladi-
vům, včetně Kamýcké ulice od křižovatky ulic 
Kamýcká x Internacionální po křižovatku ulic 
Kamýcká x Ke Kladivům

Městská část plánuje i letos na jaře 
vítat suchdolské občánky. Vzhledem 
k platnosti zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů, nemů-
žeme získávat informace o narození 
dítěte. Prosíme proto rodiče, kteří 
mají zájem se zúčastnit se svými 
dětmi přihlášenými k trvalému po-
bytu v naší městské části slavnost-

ního vítání občánků, aby se přihlási-
li na úřadě MČ.

Prosíme o předání následujících 
údajů – jméno a příjmení dítěte, 
datum narození, adresa trvalého 
bydliště, zákonný zástupce, e-mailo-
vé a telefonické spojení. Informace 
můžete předat osobně při návštěvě 
úřadu (kancelář 106 v 1. patře) ne-

bo je zaslat na e-mailovou adresu: 
z.kucerova@praha-suchdol.cz. Vyjá-
dřením zájmu a odevzdáním údajů 
vyjadřuje zákonný zástupce dítěte 
souhlas se zpracováním podkladů 
městskou částí Praha-Suchdol. Dě-
kujeme za pochopení.

Věra Štěpánková, 
zástupkyně starosty

Nejbližší vítání občánků již v polovině dubna!

Haiti: Do sbírky Pomoc Haiti, kterou vyhlásilo hl. m. Praha, 
lze přispět také na Úřadě MČ Praha-Suchdol

labut_0210_3.indd   4labut_0210_3.indd   4 30.3.2010   22:49:1130.3.2010   22:49:11



w w w . p r a h a - s u c h d o l . c z 5

z radnice

 Jana Fejfarová  Emil Čuda  Jaroslava Hamzová  Marie Jandejsková  Hana Seidlová  František Lazar  Anna 
Průšová  Marie Vyčichlová  Květoslav Vdoleček  Karel Zazvonil  František Kučera  Miroslav Šídlo  Vladimír 
Sedláček  Jaroslav Bor  Jaroslav Belšán  Miloslava Nová  Jaroslav Frič  Zdeněk Obšnajdr  Miloslav Noha 

 Josef Jandejsek  Jiřina Štréglová  Václav Zavadil  Květoslava Panošová  Drahoslava Zajícová  Jiřina Menšíková 
 Vlastimil Popelář  Josefa Brožová  Bohumila Sommerová  Miroslav Kněžek  Alena Polášková  Josef Zděnek 
 Jaroslava Přibilová  Miloslav Hotovec  Anna Tornová  Bohumil Hlaveš  Jiřina Klimešová  Blanka Jachková 
 Věnceslava Vorlíčková  Vladislav Čacký  Olga Šantrůčková  Hana Horáková  František Hrdina  Anna Zdrubecká 
 Vlasta Hudrlíková  Antonie Mrkáčková  Marie Kmentová  Milada Hurtová  Jarmila Tomanová

G R A T U L A C E
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve druhém čtvrtletí roku 2010 slaví významné životní jubileum

Letiště Praha, a. s. na počátku ro-
ku předložilo Ministerstvu životní-
ho prostředí k projednání doplněnou 
dokumentaci vlivu záměru paralel-
ní dráhy RWY06R24L letiště Praha-
-Ruzyně na životní prostředí (EIA). 
Do 15. února (termín pro podává-
ní připomínek k dokumentaci) bylo 
celkem podáno téměř 2300 připo-
mínek, z toho 45 připomínek poda-
ly obce a městské části, 17 úřady, 20 
občanská sdružení. Veřejnost poda-
la celkem 2200 připomínek, z toho 
ze Suchdola okolo 1300, z Nebušic 
390, z Dolních Chaber cca 150, po-
dobně z Prahy 6 a Hanspaulky a přes 
70 připomínek přišlo z Lysolají. Jsou 
to úctyhodná čísla a poděkování pat-
ří Vám všem, kteří jste se k návrhu na 
rozšíření letiště vyjádřili.

Přestože dokumentace vlivu zá-
měru na životní prostředí vykazu-
je řadu zásadních pochybení, zcela 
jednoznačně se v ní opět projevuje 
nevhodnost záměru rozšířit ruzyňské 
letiště o dráhu umístěnou 1,5 km blí-
že ke středu města a zjevná nesmy-
slnost směrování leteckého provozu 
nad obytnou zástavbu, kde by by-
ly překročeny zákonné hygienické li-
mity. Většina připomínek vyjadřovala 
obavy z ohrožení zdraví, zhoršení ži-
votního prostředí a obav z neomeze-
ného provozu letiště.

Naprosto základní problém pro 
obyvatele Suchdola v podobě negativ-

ních dopadů hluku na zdraví obyva-
tel letiště hodlá i nadále „vyřešit“ tím, 
že nám vymění okna za protihluková, 
a to jen v obytných místnostech. Hluk 
od letadel ale výrazněji snižují (o max. 
cca 37–38 dB) pouze okna hermetic-
ky uzavřená a otevřené nebo pootev-
řené okno tedy znamená, že při přele-
tu letadel venkovní hluk o hodnotách 
kolem 80 dB proniká do ložnice a ru-
ší spánek obyvatel. Záludnost hluku 
je navíc v tom, že i když si na hluk li-
dé zvyknou a subjektivně nemají po-
cit rušení, tak přesto dále negativně 
ovlivňuje jejich zdraví.

Dokonale těsná okna dále zabraňu-
jí přirozené výměně vzduchu v míst-
nosti, což je v rozporu s hygienický-
mi předpisy a bez řádného větrání 
se pak stává, že se podstatně zhor-
ší vnitřní prostředí a v krajním pří-
padě se to projeví vznikem plísní. Při 
požadavku na vzduchotěsná okna by 
to vyřešila klimatizace a ventilace do-
mů, tříd škol, kanceláří úřadů a ústa-
vů, obývacích pokojů a ložnic domů. 
Klimatizaci ale letiště nenabízí a ani 
nenabízí, že by hradilo její provoz. 
Zhoršení životního prostředí a pro-
blémy s běžným „provozem“ obyt-
ných domů se samozřejmě následně 
projevují v nižších cenách nemovi-
tostí oproti jiným lokalitám.

Letiště si je vědomo negativních 
dopadů provozu na okolní obce. 
V rámci programu Dobré sousedství, 

kterým je letiště zaměřeno na podpo-
ru obcí a městských částí, škol, spor-
tovních klubů různých spolků a dal-
ších organizací působících v okolí 
letiště, vyčlenilo letiště pro rok 2009 
částku 9 mil. Kč.

V listopadu loňského roku byly ze 
Suchdola letišti předloženy projekty 
v celkové výši 5,8 mil. Kč.

Dozorčí rada Letiště Praha, a. s., 
podpořila celkovou částkou 553 ti-
síc Kč tyto projekty subjektů působí-
cích na území naší městské části:

 Místní veřejná knihovna – rozší-
ření prostoru včetně vybavení no-
vým nábytkem 300 000 Kč

 Mateřská škola K Roztokům 
– Obnova dětského hřiště MŠ 
133 875 Kč

 Mateřská škola Gagarinova – Eko 
zahrada v MŠ 69 650 Kč

 Horizont – Penzion pro seniory: 
Podpora kulturně-společenských 
akcí 50 000 Kč.
Zde je nutné poděkovat dozorčí ra-

dě, neboť všem organizacím jistě daro-
vané prostředky pomohou realizovat 
připravené záměry, i když by letiště jis-
tě mohlo organizacím působících v le-
teckým hlukem postižené oblasti oko-
lo letiště přispívat jako kompenzaci 
několika násobně větší-
mi částkami.

Petr Hejl,
starosta

Letiště přitahuje 
pozornost obyvatel
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Každou lidskou činnost provází ně-
jaké vedlejší efekty. Jedním z těch, 
které nám dělají větší nebo menší sta-
rosti, je vznik odpadů. Aby byl dopad 
tohoto jevu i starost vás, občanů, co 
nejmenší, snažíme se nabídnout kaž-
dému dostupné možnosti, jak s od-
pady naložit, aby přinesly další uži-
tek (recyklace, kompostování), nebo 
alespoň jejich negativní dopady by-
ly co nejmenší. Za tímto účelem pro-
vozuje hlavní město Praha celoplošný 
komplexní systém třídění komunální-
ho odpadu, který umožňuje využitel-
né složky odpadu dále zpracovat, a ty 
nebezpečné odborně likvidovat s mi-
nimální zátěží na životní prostředí. 

MČ se v rámci svých možností ta-
ké snaží nabídku rozšiřovat, ať už 
hrazením části velkoobjemových 
kontejnerů, každoročním štěpková-
ním dřevního odpadu, a letos nově 
zřízením obsluhovaného stanoviště 
kontejnerů na vybrané druhy odpa-
dů na Suchdolské ulici. 

Ale protože počty přidělených 
kontejnerů i finanční prostředky MČ 
na tyto účely jsou značně omeze-
né, žádáme všechny, aby maximál-
ně využívali nejbližší Sběrný dvůr 
Pražských služeb v Proboštské uli-
ci v Dejvicích, který je otevřen každý 
pracovní den 8.30–18.00 hod. (v zi-
mě do 17.00 hod.), v sobotu 8.30–

15.00 hod., a kde lze bezplatně ode-
vzdat téměř všechny druhy odpadů 
(další info – tel. 284 098 906).

Likvidace větví z prořezu stromů 
8.–11. 4. 2010
Stejně jako v loňském roce je pro shro-
máždění větví určeno 6 stanovišť: 
Výhledské náměstí, za trafostanicí
Na Pasece, travnatá plocha vpravo 
před křižovatkou Na vrchmezí, 
K Horoměřicům, slepý konec směr 
Horoměřice (vedle kamenných 
kvádrů)
vedle Sběrných surovin, vpravo od 
cesty na Sedlec 
K Drsnici, vedle trafostanice u dět-
ského hřiště
Pod Rybníčkem, travnatá plocha 
proti průchodu do Starosuchdol-
ské („požární nádrž“)

Na místa ukládejte větve z prořezů 
stromů od čtvrtka 8. dubna do nedě-
le 11. dubna. Průměr větví maximál-
ně 15 cm. Pro snadnější manipulaci 
a zpracování větve nekraťte (neřež-
te na kratší části), dřevo musí být čis-
té bez příměsí (dráty, hřebíky). Štěp-
kovač je určen ke zpracování dřevité 
hmoty, neodkládejte na místa jiný rost-
linný materiál (trávu, listí, nedřevité 
stonky – patří do biokontejnerů, kte-
ré budou přistaveny v sobotu 17. 4.). 

Odpad bude likvidován pomocí štěp-
kovače v následujícím týdnu, vzniklou 
štěpku si mohou občané v případě zá-
jmu odebírat (vhodné do kompostu, 
k mulčování záhonů a podobně). 

Biokontejnery, sobota 17. 4. 2010, 
od 13 do 16 hodin

Velkoobjemové kontejnery pou-
ze pro ukládání komunálního biood-
padu, především ze zahrad (materiál 
nevhodný ke štěpkování – listí, tráva, 
řezanka, plevele, drobné větve, nezne-
čištěná zemina), a kuchyňského bio-
odpadu rostlinného původu. U kaž-
dého kontejneru bude pracovník, 
kontrolující vkládaný odpad a budou 
přistaveny na 3 stanovištích: 
Výhledské náměstí
Suchdolská, u Sběrných surovin
K Roztokům / K Drsnici

Přistavení velkoobjemových kon-
tejnerů (VOK), středa 21. 4. 
Kontejnery budou stejně jako minu-
lý rok přistaveny na 5 stanovištích: 
Výhledské náměstí
Suchdolská, u Sběrných surovin
K Roztokům / K Drsnici
V Údolí
Internacionální (parkoviště)

Z technických důvodů došlo k po-
sunu původního termínu ze 7. 4. na 
21. 4. 2010. Připomínám, že do VOK 
patří např. starý nábytek, koberce 
a linolea, lyže, snowboardy, kola, vel-
ká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. 
Zásadně se nesmí do VOK odkládat 
recyklovatelný elektroodpad (lednice 
a další bílá technika, televizory a mo-
nitory), zářivky a výbojky, autobate-
rie a jiné nebezpečné odpady – pro ty-
to kategorie využívejte Sběrné dvory 
Hlavního města Prahy (nejbližší Pro-
boštská 1, Praha 6 - Dejvice). Pro men-
ší nebezpečný odpad lze využít také 
pravidelný Mobilní svoz. Pro ostatní vy-
tříditelné složky komunálního odpadu 
(papír, plasty, sklo, nápojové kartony) 
slouží „barevné“ kontejnery, které jsou 
na území MČ na cca 20 stanovištích. 

Odpady, odpady, odpady, 
aneb kam s nimi… 
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Dobrovolný jarní úklid veřejných 
prostranství, sobota 24. 4. 2010

Všichni se jistě starají, aby to mě-
li doma co nejhezčí. Pokud tato va-
še starost nekončí s vaším plotem, 
srdečně vás zveme k účasti na pra-
videlném jarním úklidu veřejných 
prostranství v sobotu 24. dubna, 
kterým každý může trochu pomo-
ci jaru ve zkrášlování našeho okolí. 
Igelitové pytle na odpad jsou k vy-
zvednutí v budově ÚMČ v úředních 
dnech, II. patro, dveře č. 208. Svoz 
pytlů bude probíhat průběžně. Žá-
dáme občany, aby pytle zanechali na 
viditelných a přístupných místech, 
případně nám sdělili, kde se odpad 
nachází. Po dohodě je samozřejmě 
možné zajistit odvoz uklizeného ne-
pořádku i v jiném termínu. 

Otevření stanoviště kontejnerů na 
odpad, 4. 5. 2010, Suchdolská ulice

V úterý 4. května 2010 v 16 ho-
din bude otevřeno stanoviště kon-
tejnerů s dohledem v zahradě na 
ulici Suchdolská, zhruba v polovině 
mezi Internacionální ulicí a Základ-
ní školou, kde bude možné odkládat 
velkoobjemový odpad (nábytek, ko-
berce, lino, sportovní náčiní, umy-
vadla, WC mísy apod.), bioodpad 
a drobné elektrospotřebiče. Tato no-
vá bezplatná služba je určena pro 
ukládání vybraných druhů odpadů 
pouze od občanů městské části Pra-
ha-Suchdol (obsluha má právo kon-
trolovat doklad o trvalém bydlišti), 
v žádném případě není pro potře-
by podnikatelů nebo firem. V rám-
ci zkušebního provozu bude otevíra-
cí doba každé úterý a čtvrtek od 16 

do 18 hodin. Předávat odpad bude 
možné jen v tuto dobu, jindy nebu-
de ke kontejnerům přístup. Odklá-
dání odpadu u vjezdu nebo za plot 
je přísně zakázáno. 

Bioodpad ze zahrad a domácností 
Pro ty, kdo nechtějí nebo nemohou 

kompostovat biologicky rozložitel-
ný odpad na svém pozemku, nabízí 
Pražské služby možnost pořídit si na 
„zbytky“ ze zahrad (listí, tráva, seno, 
plevel, kořeny, větve, spadané ovoce) 
i z domácností (zbytky ovoce a ze-
leniny, čajové sáčky, kávová sedlina, 
skořápky z vajec) tzv. compostainer 
o objemu 120 nebo 240 litrů. Svoz 

je sezónní, od 1. 4. do 30. 11. vždy 
jednou za dva týdny. Další informa-
ce o podmínkách a objednání služby 
získáte na call-centru Pražských slu-
žeb tel. 284 091 888, e-mailem call-
centrum@psas.cz nebo na Úřadě MČ, 
OSDŽP, tel. 222 361 425. 

Bližší informace k výše uvede-
ným bodům rádi podáme na tel.: 
222 361 425, 222 361 426, ing. No-
votný, Gebrtová, OSDŽP, Úřad MČ 
Praha-Suchdol. 

Materiál na tuto dvustranu připravil 
Milan Novotný, vedoucí OSDŽP

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2010
datum - den zastávka (stanoviště) čas od - do:

10.  6. – čt
9.  9. – čt

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.  Suchdolské nám. (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

V roce 2010 budou ještě dva termíny, kdy bude možné odevzdat vyjme-
novaný nebezpečný odpad v rámci mobilního sběru zajišťovaného spol. 
Pražské služby, a. s. Jedná se o tyto druhy odpadů:  baterie, akumuláto-
ry  nádoby od sprejů  mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tu-
ky)  ředidla a barvy  léky a teploměr  kyseliny a hydroxidy  lepidla 
a pryskyřice  detergenty (odmašťovací přípravky)  fotochemikálie  pes-
ticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)

 zářivky a výbojky
Mimo výše uvedené termíny nebo pro neuvedené druhy odpadu prosím 
využijte služby Sběrných dvorů, z nichž nejbližší najdete na adrese Pro-
boštská 1, Praha 6 – Dejvice. Odpovídající způsob likvidace těchto látek je 
přece i ve vašem zájmu

Poruchová linka Pražské energeti-
ky 224 915 151. Technické vyba-
vení PRE umožňuje některé poru-
chy detekovat ihned při jejich vzniku 
a okamžitě začít s nápravou. Proto 
je vhodné vyčkat asi 20 až 30 minut 
a pokud nedojde k obnově dodávky, 
až poté linku kontaktovat.

Zákaznická linka PVK 840 111 112 
poskytuje informace týkající se po-
ruch na vodovodní či kanalizační síti, 
fakturace, smluv, kvality vody a dal-
ší. Zprávy o haváriích najdete také 
na http://www.pvk.cz/havarie-vody.
html, kde je rovněž možné se zare-
gistrovat pro bezplatné zasílání SMS 

INFO o haváriích většího rozsahu 
a plánovaných výlukách. 

Pražská plynárenská 1239 (non-
stop), 840 555 333 (po–pá 7–19), 
267 172 500

ELTODO, poruchy veřejného 
osvětlení 800 101 109 

Kontakty na správce vybraných sítí pro případ havárií 
a jiných mimořádných událostí 

Závěrem bychom vás rádi informovali, že pracovníci Úřadu městské části nemohou zastupovat správce sítí (např. 
voda, plyn, elektro), a proto nemají k dispozici bližší zprávy o aktuálních haváriích. Aktuální informace získáte na výše 
uvedených kontaktech.
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Ekonomickou situaci zaměstnava-
telé často v dnešní době řeší snižo-
váním počtu zaměstnanců z důvodu 
jejich nadbytečnosti. Aby byl tento 
způsob rozvázání pracovního poměru 
platný, musí ze strany zaměstnavate-
le dojít k současnému splnění několi-
ka podmínek, vydefinovaných v § 52 
písm. c) , § 63 a dalších zákoníku prá-
ce. Nejsou-li na straně zaměstnavatele 
splněny všechny zákonné podmínky, 
může se a měl by se zaměstnanec brá-
nit tomuto úkonu a namítat neplat-
nost výpovědi. Stává se totiž, že za-
městnavatelé se domnívají, že nejsou 
při redukci počtu zaměstnanců nijak 
omezeni a zaměstnanci, kteří mohou 
být často postupem zaměstnavatele 
zaskočeni, pokud nemají dostatečné 
znalosti o svých právech, podlehnou 
této formě nátlaku i v případech, kte-
ré jim umožňují velmi úspěšnou obra-
nu, zůstávají pasivními a se skonče-
ním pracovního poměru se smiřují.

Procesu podávání výpovědi pro 
nadbytečnost musí nejprve předchá-
zet rozhodnutí zaměstnavatele o změ-
ně jeho úkolů, technického vybavení 
a snížení stavu zaměstnanců za úče-
lem zvýšení efektivnosti práce nebo 
jiných organizačních změnách (reor-
ganizace a jiné organizační změny). 
Kritéria, proč je některý zaměstna-
nec nadbytečný, zákoník práce neře-
ší. Snížení počtu zaměstnanců nemu-
sí být jediným důvodem pro rozvázání 
pracovního poměru pro nadbytečnost 
(lze upozornit, že nejde pouze o vý-
pověď ale i návrh dohody ze stejného 
důvodu), paradoxně lze takovouto vý-
pověď nebo návrh dohody podat i při 
zvyšování počtu zaměstnanců, avšak 
restrukturalizace pak spočívá ve změ-
ně profesní či kvalifikační skladby za-
městnanců. Soud v případném sporu 
přezkoumává, zda byla dána nadby-
tečnost zaměstnance – musí být za-
městnavatelem prokázána, soud ale 
nepřezkoumává výběr takovéhoto za-

městnance. Tento výběr náleží výhrad-
ně zaměstnavateli.

Další podmínkou je příčinná souvis-
lost mezi změnami v organizaci prá-
ce zaměstnavatele a nadbytečností 
(např. snaha rozvázat pracovní poměr 
s někým na jiném pracovišti, provo-
zovně, než na které mají proběhnout 
určité organizační změny apod.). Toto 
je pak typickým případem „vyřízení si 
účtů se zaměstnancem“ a potom ža-
loba na neplatnost rozvázání pracov-
ního poměru, je zcela na místě.

Výpověď je zaměstnavatel povi-
nen předem projednat s odborovou 
organizací, nejde tu však o souhlas 
odborové organizace (projednání je 
povinné, stanovisko odborů však 
není závazné). Při hromadném pro-
pouštění tak musí učinit nejmé-
ně 30 dnů před podáním výpovědi. 
Souhlas odborové organizace je nut-
no předem získat pouze tehdy, po-
kud by se výpověď měla týkat člena 
odborového orgánu. Přísnější pod-
mínky platí pro rozvázání pracovní-
ho poměru se zaměstnancem, který 
je osobou se zdravotním postiže-
ním, což musí být písemně oznáme-
no příslušném úřadu práce.

Výpovědní doba při rozvázání pra-
covního poměru podle § 52 písm. 
c) – pro nadbytečnost – činí nejmé-
ně dva měsíce. V mnoha případech 
se však zaměstnavatelé snaží obchá-
zet tuto lhůtu tím, že předloží zaměst-
nanci k podpisu dohodu o rozvázání 
pracovního poměru z důvodů nadby-
tečnosti k datu dřívějšímu. 

Podmínkou platnosti výpovědi je je-
jí doručení zaměstnanci do jeho vlast-
ních rukou (lze ji doručit na pracoviš-
ti, v bytě, jinde kde je zaměstnanec 
k zastižení, eventuálně i poštou ne-
bo nástroji elektronické komunika-
ce). K prokázání doručení a platnos-
ti výpovědi však postačí i to, pokud 
zaměstnavatel může prokázat, že za-
městnanec doručení odmítl.

Zákoník práce speciálně upravu-
je tzv. hromadné propouštění. Hro-
madným propouštěním se rozumí 
rozvázání pracovních poměrů v ob-
dobí 30 kalendářních dnů na zákla-
dě výpovědí daných zaměstnavate-
lem z důvodů uvedených v § 52 písm. 
a) až c) nejméně 10 zaměstnancům 
u zaměstnavatele zaměstnávajícího 
od 20 do 100 zaměstnanců, nebo 
10 % zaměstnanců u zaměstnavatele 
zaměstnávajícího od 101 do 300 za-
městnanců, nebo 30 zaměstnancům 
u zaměstnavatele zaměstnávajícího 
více než 300 zaměstnanců. 

Při hromadném propuštění pracov-
ní poměr hromadně propouštěného 
zaměstnance skončí výpovědí nejdří-
ve po uplynutí doby 30 dnů po sobě 
jdoucích od doručení písemné zprá-
vy zaměstnavatele příslušnému úřadu 
práce, ledaže zaměstnanec prohlásí, 
že na prodloužení pracovního poměru 
netrvá. To neplatí, bylo-li vydáno roz-
hodnutí o úpadku zaměstnavatele. 

Zaměstnanci, u něhož dochází 
k rozvázání pracovního poměru výpo-
vědí danou zaměstnavatelem z důvo-
dů uvedených v § 52 písm. a) až c) ne-
bo dohodou z týchž důvodů, přísluší 
při skončení pracovního poměru od-
stupné ve výši nejméně trojnásobku 
průměrného výdělku (není-li dojedná-
no v rámci kolektivní smlouvy odstup-
né odlišné, tedy vyšší).

Aby se zaměstnanec mohl domá-
hat důsledků z neplatné výpovědi, 
musí bez odkladu zaměstnavate-
li oznámit písemně, že trvá na tom, 
aby ho dále zaměstnával, že jeho 
pracovní poměr trvá i nadále a za-
městnavatel je povinen poskytnout 
mu náhradu mzdy nebo platu. Jinak 
rozvázal-li zaměstnavatel pracovní 
poměr neplatně, avšak zaměstna-
nec včas písemně neoznámí, že trvá 
na tom, aby ho zaměstnavatel dále 
zaměstnával, platí, pokud se se za-
městnavatelem nedohodne písemně 

Skončení pracovního 
poměru pro nadbytečnost 
zaměstnance
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Sbor dobrovolných hasičů 
Praha-Suchdol

pořádá k příležitosti oslav 120 let založení sboru

HASIČSKÝ DEN
sobota 5. června 

od 10 do 17 hod

ukázka současné i historické 
hasičské techniky

vojenská historická technika
ukázky práce záchranných složek

hudební vystoupení, skákací hrad a další
na konec samozřejmě pěna pro děti

_______________________________

Suchdolské náměstí, Praha-Suchdol

pro děti i dospělé

jinak, že jeho pracovní poměr skon-
čil dohodou, a to k datu uplynutí 
výpovědní doby (byť mu byla dána 
neplatná výpověď). Neplatnost roz-
vázání pracovního poměru výpovědí 
nebo dohodou (v tomto případě pro 
nadbytečnost) může zaměstnanec 
uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 
2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní 
poměr skončit tímto rozvázáním.

Z toho, co bylo uvedeno, vyplývá, 
že rozvázání pracovního poměru pro 
nadbytečnost ze strany zaměstnava-
tele je poměrně podrobně regulová-
no zákoníkem práce a pouze takové 
rozvázání, jež splňuje všechny zákon-
né podmínky, je vůči zaměstnanci 
platné. Zaměstnanci by si měli proto 
při převzetí případné výpovědi nebo 
předložení dohody z důvodu nadby-

tečnosti zjistit, zda postup zaměst-
navatele vyhověl zákonným podmín-
kám a zda je vůbec tento způsob 
rozvázání pracovního poměru vůči 
nim účinný. V opačném 
případě včas na svou 
obranu využít výše po-
psané postupy. 

JUDr. Zlata Kohoutová
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z knihovny

Suchdolské zpívání 
s Ludvíkem Vaculíkem 

Zdejší knihovna se opět může poch-
lubit vzácnou návštěvou. Ve čtvrtek 4. 
3. 2010 sem v podvečer zavítali man-
želé Marie a Ludvík Vaculíkovi. 

Známý prozaik a publicista si 
se svými posluchači zjevně rozuměl. 
I paní Madla se rozpovídala.

Fejetony z knihy Dřevěná mysl ná-
vštěvníky potěšily jak osobitým sty-
lem autorova přednesu, tak lahod-
ností myšlenkovou i stylizační. 

Besedovalo se, čtenáři se ptali. Rá-
di, ač možná s lehkým ostychem. Ko-
ho by nezajímal Vaculíkův názor na to-

lik diskutovanou stavbu dálnice přes 
Suchdol, vlastnictví katedrály či sna-
hu zavést do škol etickou výchovu.

Debata se točila též kolem Vaculí-
kových knih. Copak asi zrovna píše? 
Přibude k pravidelným fejetonům 
v Lidových novinách i další próza? 

Také se zpívalo. A to dokonce ve 
třech jazycích (česko-moravsky, rus-
ky, lužicko-srbsky). Pět desítek zpě-
váků s Vaculíkovými v čele. Zapo-
jil se i starosta Hejl, místostarostka 
Štěpánková, prostě všichni. K lí-
bezné „pěsničce“ nezůstal lhostej-

ným nikdo. A tak se z oken knihovny 
k nočnímu nebi linul vícehlasý čte-
nářský chorál…

Po inspirativním zážitku nemohu 
nezalistovat např. Vaculíkovým Čes-
kým snářem. Mlska. Nevěříte? Do-
volte pár citátů:

Ať je každý tak dospělý, aby to 
vydržel.

První právo člověka je žít svobod-
ně doma, nikoli svobodně utéct.

Nemyslím na to, jak působím, ný-
brž prostě působím.

Čím komu kdo jsme?
Zvláštní, jak lidé nakonec spíš 

přijmou dogma, jež jim vyhovuje, 
než skutečně svobodné jednání.

Kdyby se mi tak podařilo obje-
vit a popsat, na čem jsou to zalo-
ženy slovácké pěsničky, že mají pro 
všechny situace notu i slovo! Nejpo-
divnější je, že jak se ztrácejí ze živo-
ta skutečnosti jako travička, kosa, 
voda, jalovec, chodník, dostávají 
v písničkách poetičtější, až magický 
význam, ty písně jsou čím dál hlub-
ší, ale i výlučnější, takže jednou se 
z nich může stát chrámové písmo, 
lůze nečitelné… Někdy bych rád ně-
komu zpíval, je ve mně taková před-
vádivost, ale je to moc choulostivá 
věc, tomu se dá podvolit jenom vý-
jimečně a mezi sobě rovnými…

Dagmar Milotová
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Josef Klíma
Ve čtvrtek 22. dubna od 18.00 hod. 

Vás zveme na besedu se spisovatelem, 
scénáristou a novinářem Josefem Klí-
mou. Josef Klíma vystudoval Fakultu 
žurnalistiky UK, spoluzakládal týdeník 
Reflex a český televizní investigativní 
pořad Na vlastní oči, ve kterém zůstal 
jako reportér a moderátor až do kon-
ce do roku 2009. Patnáct let měly je-
ho reportáže pro televizi Nova sílu za-
hýbat českou společností. Pro mnoho 
lidí je Klímova práce důvodem, proč 
věří, že obyčejný člověk není při stře-
tu s nespravedlností bezmocný. Mno-
hokrát také upozorňoval na zločince, 
kteří chodí mezi námi, protože je na 
ně justice krátká, a reportér kvůli nim 

musel mít ochranku. V r. 2009 vydal 
knihu vzpomínek, kterou nazval Vlast-
níma očima, a která se zabývá jeho 
nejznámějšími kauzami. Josefa Klímy 
se můžete zeptat na zákulisí práce in-
vestigativního reportéra i na tajem-
ství, které nemohla být zveřejněna.

Vstup je zdarma, doporučujeme si 
rezervovat místo k sezení – osobně, 
telefonicky nebo e-mailem na adrese 
knihovna@praha-suchdol.cz. 

Scrapbooking
V úterý 6., 13. a 20. dubna se mů-

žete od 14 hod. v knihovně pod vede-
ním lektorky zkusit zábavnou tvořivou 
činnost, která se jmenuje scrapboo-
king. Možná už jste někdy přemýšle-
li o tom, co uděláte s tou hromadou 
starých fotografií vaší rodiny, která se 
Vám za ta léta nahromadila v šuplíku. 
Nebo byste si chtěli zachovat vzpo-
mínky na všechny radostné chvíle 

strávené s vašimi přáteli. Pokud ano, 
scrapbooking je to pravé pro Vás – 
stačí jen trocha fantazie!

Vkládání různých fotografií, dopisů, 
ústřižků a jiných drobností do speci-
álního alba, které si můžete vyzdobit 
podle vlastního vkusu, výrobu jarních 
dekorací, přáníček, gratulací, inches ob-
rázků, to vše se můžete naučit v rámci 
scrapbook setkání naší knihovně.

Relaxační večery – Chvilka pro sebe
Přijďte si ve čtvrtek 29. dubna od 

18.30 hod. do knihovny odpočinout 
od všedních starostí, věnovat čas so-
bě. Budeme trochu relaxovat, budeme 
se trochu hýbat, budeme si trochu po-
vídat, ale hlavně si to budeme hodně 
užívat. Vezměte si pohodlné oblečení 
a doporučujeme si přinést i deku.

Ivana Tvarohová,
vedoucí knihovny

Co připravujeme 
v knihovně

Neznámý vandal opět utočí. Na sklon-
ku loňského roku se skupina nezná-
mých vandalů bujaře loučila s odchá-
zejícím rokem. Po veselé oslavě se jim 
znelíbilo myslivecké  zařízení, které 
vzápětí poničili. Rozbité láhve, vypáče-
né zámky, zničené příslušenství a jiné 
ukázky řádění se nedaly přehlédnout. 
Neuplynulo ani půl roku a řádění je 
zde znovu. Tentokrát ve formě žhář-
ství. Po velkém požáru 11. 3. 2010, 
kde muselo zasahovat několik hasič-
ských sborů, nám zůstaly jen oči pro 
pláč. V myslivecké chatě shořelo vyba-

vení na naše brigády, ale hlavně spous-
ta atrakcí na nastávající Dětský den 
(kladiny, sítě, stany, sportovní náči-
ní a spousta dalších pomůcek na sou-
těžení). Díky tomuto zbabělému činu 
musíme zakoupit nové pomůcky a po-
stavit nová zařízení znovu, abychom 
Dětský den mohli uskutečnit. Prosím, 
zamyslete se nad svými činy a nenič-
te práci jiných. Tímto bych zároveň 
chtěla poděkovat všem hasičům, mys-
livcům a jejich kamarádům za pomoc 
při hašení požáru.

Lenka Laštovková

Vandal útočí

Městská část Praha-Suchdol nabízí zaměstnání 
v Místní veřejné knihovně na pozici 

pracovník/pracovnice knihovny  
(poloviční úvazek) 
Požadavky: SŠ vzdělání  Předpoklady: práce na počítači, svědomitost. 
Předností je znalost problematiky. Životopisy zasílejte na e-mailovou 
adresu: i.tvarohova@praha-suchdol.cz.
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Tresty
V dnešním příspěvku bych ráda 

upozornila na problematiku trestů 
a to proto, že jsou při výchově jak 
v rodinách, někdy i ve školských za-
řízeních běžně užívané a myslím, že 
si zaslouží naši pozornost alternati-
va, kterou výchovný styl „respekto-
vat a být respektován“ nabízí.

Proč lidé trestají? Příčin je mno-
ho: nezvládnuté emoce, nenaplně-
ná očekávání, časový stres, pro za-
pamatování, pro výstrahu ostatním, 
k udržení moci, sociální tlak (tlak 
okolí – co by tomu řekli sousedi), 
odplata, tradice, modely, stereotypy, 
bezradnost.

Za co trestáme děti? Za neupo-
slechnutí, za konflikty mezi dětmi, 
za známky, za lhaní apod. Jaké druhy 
trestů běžně používáme? Zákazy oblí-
bených činností (večerníček, sportov-
ní kroužek), příkazy - učit se či uklízet 
za trest, nemluvení s dítětem, nadáv-
ky, pohlavek či výprask apod. Trest 
vždy určuje dospělý, tedy autorita JÁ 
(dospělý) – ty (dítě). Častokrát trest 
vůbec nesouvisí s proviněním (vylitý 
džus a zákaz večerníčku). 

NABÍZENÉ ALTERNATIVY:
1. Nechat dopadnout přirozený 

důsledek (bez trestání) – u vylité-
ho džusu je přirozeným důsledkem, 
že za a) dítě cítí lítost a za b) nemá 
pití (a jiné v tu chvíli nedostane), 
za c) musí (třeba s naší pomocí, je-
-li malé) uklidit, tedy věnovat úkli-
du nějaký čas, který mohlo věnovat 
např. hře. Přirozeným důsledkem 
je při nesprávném chování dítěte 
i špatná nálada maminky či časový 
přirozený důsledek – musíme se vě-
novat řešení jeho nevhodného cho-
vání, místo abychom si četli po-
hádku apod. Trest směřuje zpátky, 
přirozené důsledky do budoucnosti.

2. Logický důsledek – je to před-
vídatelný dopad nevhodného chová-
ní dítěte a dospělý je v roli STRÁŽCE 

ŘÁDU. Např. dítě ukradne v obcho-
dě lízátko. Místo křiku a výčitek ro-
dič s dítětem nejprve klidně rozebe-
re motiv jeho jednání. Potom dítě 
vrátí v obchodě ukradené lízátko 
a omluví se. Tím je záležitost uzavře-
na (pozor na sklony k opakovanému 
připomínání prohřešku)!

3. „JÁ“ výrok – náš křik je větši-
nou spojen s výčitkami, obviňová-
ním, nadáváním. Zkusme využít ra-
zantně „JÁ“ výrok ale bez hysterické 
emoce – „Tohle mi vadí“. “To nebu-
du tolerovat“. „Tohle se nedělá“ – jít 
k dítěti a dotknout se ho, přidržet, 
aby nevhodnou činnost nevykonáva-
lo (zvl. u těch menších fyzický kon-
takt dobře funguje).

4. Můžeš – nebo můžeš (návrh 
dvou pozitivních řešení, ne hrozby 
a vypjaté emoce). Situace – máme 
návštěvu a dítě křičí, takže si nemů-
žeme povídat. Naše reakce: „Buď ta-
dy můžeš s námi zůstat a být v klidu, 
nebo můžeš být chvilku o samotě 
v pokojíčku a až budeš cítit, že to ta-
dy v klidu zvládneš, tak můžeš přijít“. 
Výběr necháme na dítěti, stejně jako 
čas jeho návratu. V případě, že dítě 
přijde hned a bude po chvilce opět 
křičet, návrhy pozitivních řešení bu-
deme opakovat až do doby, kdy se dí-
tě zklidní. Využijeme trochu jiná slova 
– „Až budeš mluvit stejným hlasem 
jako já, tak“…“Lidem někdy pomáhá, 
když jsou chvilku o samotě…“

5. Spoluúčast na náhradě škody 
– dítě svojí rozpustilostí rozbije při 
večeři hrníček. Místo pohlavku či vý-
čitek, jak je nešikovné, mu navrhne-
me řešení – ze svého kapesného při-
spěje na nákup rozbitého hrnečku. 
A samozřejmě zde zafungují přiroze-
né důsledky (úklid a pro tuto chvíli 
žádné „náhradní“ pití).

6. Kompenzace – dohodnout se, 
jak vynahradí mamince čas, když 
např. přišlo pozdě na domluvenou 
schůzku (nechme zvolit řešení dítě – 
např. umyje nádobí, uklidí...) 

Vždy velmi záleží na způsobu na-
ší komunikace. Neznamená to dí-
tě nechat dělat, co se mu zlíbí, ale 
vhodnými formami u něj vychová-
vat vnitřní přesvědčení, že některé 
činnosti se prostě nedělají. 

Dětský psycholog Zdeněk Ma-
tějček říkal: TREST ZASTAVUJE, 
ALE NEBUDUJE. Potrestané dítě cí-
tí vzdor, vztek, lítost, odpor, nená-
vist, strach, bezmocnost, ponížení, 
bolest, odmítnutí (asi jsem z děcá-
ku, nemají mě rádi). Největším ri-
zikem používání trestů je to, že se 
dítě nenaučí chovat správně, ale že 
se naučí tresty přijímat jako běž-
ný model chování, který si přene-
se dále do svého života – do man-
želství, výchovy dětí i pracovních 
vztahů.

Dítě, které ví, že každá příčina má 
svůj přirozený důsledek i bez nepři-
měřených reakcí a trestů dospělých; 
dítě, které bude své chyby vnímat 
jako zkušenost, ze které se může 
bez trestu od druhého poučit, bu-
de v přítomnosti šťastným jedincem 
a v budoucnosti i vlídným a úspěš-
ným rodičem. Mysleme už dnes na 
naše vnoučata.

Jaroslava Hešíková,
ředitelka MŠ K Roztokům

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

MS Hubertus 
Roztoky u Prahy

Dětský den 
29. 5. 2010

Místo konání:
Střelnice Holý Vrch – Unětice

Zápis do 9.30 hod. 
a do věku 12 let
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Stolní tenis je třetí nejrozšířeněj-
ší sport v České republice. Byl vy-
nalezen v Anglii na konci 70. let de-
vatenáctého století jako halová 
alternativa k tenisu na trávě. Vyža-
duje tělesnou zdatnost, rychlý po-
střeh a hbitost. Děti hrají pro zábavu 
s kýmkoli a rády. Hrají  úplně stejně 
jako při zápasech, snaží se vyhrát kaž-
dý míček a jsou na to pyšní. Všichni 
jsou kamarádi. Domluvená pravidla 
každý respektuje. Kroužek v základ-

ní škole navštěvuje 12 chlapců a dvě 
dívky ve věku 10 až 13 let. Hrajeme 
na čtyřech stolech v prostorách sute-
rénu ZŠ. V loňském roce jsme pozva-
li na přátelský turnaj  muže z oddílu 
stolního tenisu Praha-Suchdol. V pro-
sinci 2009 jsme uskutečnili první ve-
řejný vánoční turnaj. 

Stolní tenis však zaujal i ty nejmen-
ší v MŠ Gagarinova. Tyto děti trénují 
jednou za čtrnáct dní v prostorách 
jako žáci ZŠ Mikoláše Alše. Jsou vel-

mi nadšeni z opravdových stolů, pá-
lek a míčků a moc se těší, že prvními 
protihráči budou jejich tatínkové či 
dědové. Tímto dvanáct předškoláků 
vyzývá své rodiče na přátelský turnaj 
v pátek 16. dubna v 15.30 hodin.

Stolní tenis se musí prožívat 
a opravdově hrát, a tak nabízíme 
všem příznivcům tohoto sportu dal-
ší veřejný turnaj.     

Jaroslava Bělotová

Kroužek stolního 
tenisu v Suchdole 

ZŠ Mikoláše Alše, Praha-Suchdol – kroužek stolního tenisu 
pořádá

Veřejný aprílový turnaj 
ve stolním tenisu

v pátek 16. dubna 2010 od 17.00 hodin v ZŠ 
Zápis do turnaje se koná v 16.30 hodin v hlavní vstupní hale ZŠ, 

předpokládaný konec ve 20.00 hod.
Herní systém:  základní skupina, pavouk, kolo útěchy. Hraje se podle nových 

pravidel. V případě potřeby budou hráči i rozhodčími u stolu.
Hraje se dle věkových skupin: mladší žáci | starší žáci | dospělí
Vstupné: každý hráč přinese jeden míček na stolní tenis o průměru 40 mm
Hlavní rozhodčí:  Jaroslava Bělotová, lektorka stolního tenisu 

(členka AKST, licence sk. D)

Kroužek stolního tenisu ZŠ – Jakub Mužík, Tomáš Vrobel, Eliš-
ka Hrůzová, Jiří Brejcha, Tomáš Trojan, Daniel Skalický, Bojan 
Ludič, Jan Haluza, Tomáš Poláček, Nastja Gasanová, Jan Ja-
rý, Dominik Zíval, Jakub Kuchař, Lukáš Vrzáň

Kroužek stolního tenisu MŠ – Jan Moláček, Nataša Schiest-
lová, Sebastian Hanák, David Krýsl, Matěj Orszulík, Vít Ha-
nika, Jan Krejza, Filip Čížek, Alexandr Tomský, Tereza Škodo-
vá, Marek Kubeš 
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„Posaďte se vážení, máme tady 
hlášení. Uslyšíte o přírodě, neposí-
lejte nás k vodě!“ Školní rozhlas se 
v první vyučovací hodině rozezněl 
hlášením ekotýmu ZŠ M. Alše. Už 
poněkolikáté, byl totiž pátek.

Školní ekotým se schází pravidel-
ně. A trefuje se rovnou do černého: 
nutí posluchače přemýšlet o pro-
blémech životního prostředí. Jak co 

nejméně ubližovat přírodě? Neplýt-
váme ve škole energiemi? Neničíme 
její zařízení? Třídíme odpad? 

Drželi jste někdy v ruce větvičku 
bavlníku a hladili si měkoučké cho-
máčky bavlny? Prohlíželi jste si ně-
kdy z blízka usušenou ratolest lnu? 
Víte, z jaké látky jsou vyrobeny po-
nožky či kalhoty, které máte právě 
na sobě? V pátek 5. března se žáci 

1.A vypravili do ekocentra Tereza. 
Spolu s krtečkem se seznámili s vý-
robou jeho lněných kalhotek. Od sa-
mého začátku (museli zasít len) až 
do úplného konce (z látky nastřihli 
a vyrobili kalhotky). A poznali, že vý-
roba lněných kalhot je proces oprav-
du složitý… 

Anna Jiříčková, 
Dagmar Milotová

Jak krtek 
ke kalhotkám přišel

 Vsadí se tři upíři, kdo vysaje nej-
víc krve. Odletí první, za hodinu se 
vrátí a říká: Vidíte támhleten kravín? 
Tak tam jsem všechny vysál. Odletí 
druhý, za půl hodiny se vrátí a říká:  
Vidíte támhletu stáj? Tak tam jsem 
všechny v pohodě vysál. Odletí po-
slední, vrátí se za deset minut a ří-
ká: Vidíte támhleten sloup? Tak já 
ho neviděl...

Eliška M.

 Angličan, Američan a Čech se 
vsadí, kdo má nejlíp zabezpečené 
auto, když ho zapomene zamknout. 
Angličan: Automaticky se mi zamkne 
za jednu minutu. Američan: Mně za 
půl minuty! A Čech: Moje auto se 
během chvíle stává neviditelným 
a už ho nikdy neuvidím!

Petr Š.
 Kamarádi se vsadili, kdo vydrží 

déle sedět v mraveništi. První to vy-
držel 5 minut, druhý 10 minut a tře-
tího vytáhli po hodině bez jediného 
štípance. Jak jsi to dokázal? Roz-
mázl jsem hned prvního mravence 
a ostatní mu šli na pohřeb!

Petr L.

 Letí dva čápi a předhoní je trysko-
vé letadlo. První čáp říká: Ty jo, ten 
ale letí rychle! A druhý: Nediv se, 
když mu hoří zadek!

Adam J.

 Dědeček jde po hřbitově, z hrobu 
vyskočí mrtvola a ptá se: Máš hrb? 
Ano, mám. Tak už ho nemáš! A dě-
dovi hrb zmizí. Přijde domů, vypráví 
to babičce a říká: Možná ti vyléčí tu 
tvou kulhavou nohu! Tak jde babič-
ka na hřbitov, z hrobu vyskočí mrt-
vola a ptá se: Máš hrb? Ne, nemám. 
Tak už ho máš!

 Prasátko přijde do banky a říká: 
Okamžitě prachy sem nebo kejchnu!

Pavel Č.

 K pánovi ve vlaku přijde průvodčí: 
Lístek prosím! Nemám. Kam jedete? 
Nevím. A proč jste nastoupil do vla-
ku? Protože na nástupišti pořád kři-
čeli: Nastupovat! 

Anna P.

 Jde blázen po ulici a na vodítku 
má cihlu. Policista si z něj udělá le-
graci a říká: Vy máte ale pěkného 
pejska! Děláte si legraci? Nevidíte, 
že je to cihla? zlobí se blázen. Po-
licista naštvaně odchází a blázen ří-
ká: To jsme ho ale vypekli, viď Alíku!

Maruška V.   

 Pepíček se raduje, že našel pa-
desátikorunu, ale po chvíli ji za-
hodí. Proč sis ji nenechal? diví se 
maminka. Nebyla to pravá padesá-
tikoruna, vysvětluje Pepíček. Měla 
o nulu víc!

Petr J.

 Host přijde do restaurace a ob-
jedná si polévku. Číšník ji přinese 
a host se zlobí: V té polévce plavou 
zuby! Čo šte žíkal?

Adéla V.

 Jde blondýna po ulici, vidí sema-
for a říká: Hele, diskotéka!

Maruška K.

 Syn arabského šejka začne studo-
vat v Praze a píše mail svému otci: 
Milý tatínku, daří se mi dobře. Jen 
se někdy stydím, když přijíždím rá-
no k univerzitě svým novým zlatým 
autem a vidím našeho pana profeso-
ra vystupovat z tramvaje. Otec od-
povídá: Posílám na účet milion do-
larů. Kup si taky tramvaj, ať neděláš 
ostudu!

 Byl jednou jeden skřítek Lucer-
níček a ten hledal zloděje ve všech 
státech. Jel do Ameriky a ptá se: 
Máte tady zloděje? Ne, nemáme, 
zkuste to v Rusku. Jel do Ruska 
a ptá se: Máte tady zloděje? Ne, 
nemáme, zkuste to v Česku. Jel do 
Česka a tam se otočí a říká: Kde 
mám lucerničku???

Lucka H.

 Na pastvě se potkají dvě ovce 
a jedna z nich řekne: Béééé! A ta 
druhá hned: Právě jsem to měla na 
jazyku!

Anežka V.

Školní družina se směje 
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Noc s Hrubínem – účastníci si nejen se zájmem četli z děl letošního jubilanta, ale také se zapojili do tvůrčí výtvarné dílny.

ZŠ M. Alše pořádá pro své žáky 
rozličné akce. Od „modrého“ festiva-
lu ke Dnu vody v pondělí 22. března 
až po besedu s městskými policis-
ty, kteří svůj program připravili pro 
všechny žáky 5. až 9. tříd.

Probírat vše, co mladého člověka 
potkává a často také ohrožuje, ote-
vřeně mluvit o užívání drog legálních 
i nelegálních mohli žáci 8. A s policis-
tou dne 23. 3. 2010 celou hodinu. Te-
dy místo výuky češtiny. A za ztracený 
čas to nepovažují. „Měli jsme hodně 

témat. Zpočátku to vypadalo tak, že 
ten týpek bude namyšlenej,“ svěřil 
se Ondřej Gondolán. „Ale pan poli-
cajt nám vyprávěl hodně zajímavé 
příhody, co během své kariéry zažil. 
Říkal, že v našem věku dělal lumpár-
ny jedna báseň. Také zkoušel kouřit. 
Jako my,“ vysvětlil. 

Za výhodu pokládají žáci fakt, že se 
mohou bezprostředně ptát na to, co 
je opravdu zajímá. Padají otázky všeli-
jaké. Jak je to s prodejem a konzuma-
cí alkoholu, jak je to se zákony…

„Moc se mi to líbilo. Když se po-
licista zeptal, kdo zkoušel kouřit, 
zapojila se též paní učitelka. K po-
kusům se přiznala jak ona, tak do-
konce i půlka třídy. Bylo to dobré, 
zajímavé, kreativní. Super. Každý 
z nás odcházel s mnoha myšlen-
kami, mnoho otázek nám ještě 
leželo na srdci,“ dodává Ondřej.
A s ostatními spolužáky tvrdí, že by to 
chtělo další setkání… Prý je o čem.

Dagmar Milotová 

FARMÁŘSKÉ 
TRHY
Městská část připravuje far-
mářské trhy na Brandejsově 
náměstí. Naší snahou je, aby 
začaly co nejdříve, pravdě-
podobně ještě než vyjde dal-
ší číslo Suchdolských listů. 
Další informace budou uve-
deny na webových stránkách 
městské části a na informač-
ních tabulích.

Ten týpek bude 
namyšlenej

Den první pomoci – v sobotu 27. března si vyzkoušeli záchranu života velcí i malí.
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V Mateřském klubu Rybička mů-
žete trávit volný čas a společně se 
svými dětmi objevovat výtvarné 
techniky, cvičení, písničky, ale také 
najít nové přátele nejen pro své děti, 
ale i pro sebe. Rodičům s nejmenší-
mi dětmi je věnováno středeční do-
poledne. Co se na takovém kroužku 
děje Vám přiblíží Katka Červenclová, 
která kroužek vede: „Ve středu do-
poledne od 9.30 hod se v Klubu Ry-
bička scházejí maminky s miminky 
a hned po nich od 10.30 hod nastu-
pují maminky s batolátky. 

Pro Miminka, která svět pozoru-
jí vleže a především potřebují cí-
tit blízkost své maminky, je důleži-
tá klidná a pohodová atmosféra, 
písničky, říkanky… proto se nejpr-
ve vítáme písničkou a domečkem, 
kde se děti vidí v zrcátku, s nový-
mi maminkami se nejprve seznámí-
me, aby věděly co a jak a cítily se 
jako doma. Pokračujeme básnička-
mi, říkadly a písničkami, na které 

znakujeme nebo používáme hudeb-
ní nástroje (rolničky, triangl, rumba 
koule, atd.). Velkými pomocníky při 
zábavě nám jsou plyšová zvířátka 
a jiné hračky, kterých tu čeká veli-
ká hromada, jenom se do ní zabo-
řit. Když si potřebujeme protáhnout 
tělíčka, stačí vzít overbally a to se 
potom kutálí celý svět. Po pořád-
ném cvičení si dáme společnou ma-
sáž a hezky se uvolníme a odpoči-
neme.“ A jak vypadá kroužek pro 
batolata?

„Od půl jedenácté začíná krou-
žek batolátek pro děti, které už vy-
drží poslouchat krátkou hranou po-
hádku, běhají, umějí držet pastelku 
v ruce.

Batolátka přivítá ježeček, a za-
hraje jim krátké divadlo. Pro roz-
koukání většinou připravíme pro 
děti opičí dráhu nebo cvičíme při ří-
kadlech. Když se děti trošku unaví, 
tak si s nimi ježeček povídá a ony 
se přitom učí barvičky, názvy čás-

tí svého těla, zvířátka atd. Také vy-
rábíme různé věci s papíru, vybar-
vujeme pastelkami, lepíme barevné 
tvary na výrobky, které vyrábějí 
s dětmi i maminky.

Poslední fází obou kroužků je 
volné povídání a hraní v herničce.  
Krásný kouzelný svět, kde si naši 
malí můžou společně hrát, a všech-
no patří jenom jim. Tady si mamin-
ky mohou trošku odpočinout a po-
povídat mezi sebou.“

Za vstup na kroužek zaplatí ro-
dič pouze 50 Kč, na kroužek lze při-
jít bez předchozí rezervace, fotky 
z našich setkání a více informací na-
jdete na www.klubrybicka.blog.cz, 
s případnými dotazy se můžete ob-
rátit přímo na lektorku Ing. Kateři-
nu Červenclovou tel.: 608 407 655, 
mail kacerv@centrum.cz. Těšíme se 
na Vás!

Mateřský klub Rybička,
Roztocká 5, Praha 6 - Sedlec

Chvíle pro miminka 
a batolátka…
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mohlo by Vás zajímat
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HORIZONT VÁS V DUBNU 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.

st  7. 4.  15.00 „Povídání o hudbě“ s prof. Pavlem 
Vondruškou. Většina z nás ho zná 
jako člena Divadla Járy Cimrmana. 
Celý život však pracoval jako dirigent 
(např. v Moravské filharmonii, opeře 
Státního divadla v Ostravě, hudebním 
divadle v Karlíně a působil i v Národ-
ním divadle), mimo hudbu se zabývá 
např. etymologií, hovoří 9 jazyky 
(včetně latiny a esperanta) atd.

st 14. 4. 15.00 „Jarní zpěvy pro radost“ – na hous-
le a violoncello budou hrát děti 
Jáchym a Matyáš Falesovi, zpěvem 
je doprovodí Olga Veselá, Jana Fale-
sová, Jana Pokorná, Jana Hornigová, 
Luďek Veselý a Pavel Hlaváč – a pří-
padně i účastníci koncertu

čt  15. 4.  15.00 promítání „Létající blázni nad 
Anapurnou” – dokument o české 
expedici, která jako první přelétla 
himalájskou osmitisícovku na mo-
torovém rogale. Na promítání pak 
v květnu naváže beseda s účastnicí 
této expedice (a jedinou ženou, 
která na rogale Anapurnu přeletěla) 
Alexandrou Tillingerovou. 

st  21. 4. 15.00 přednáška „Změny stravovacích ná-
vyků ve vyšším věku” – hovořit bude 
RNDr. Ing. Diana Chrpová

st  28. 4. 15.00 beseda s populárním zpěvákem ne-
stárnoucích tanečních písní (např. 
Cikánka, Kristýnka, Tina Marie) Rich-
ardem Adamem

Program Klubu aktivního stáří – Klas  
20. dubna účinkující divadla VERVA
  4. května beseda s Mgr. Hernovou 

o Indii (vč. promítání)
18. května zájezd – bude upřesněno
  1. června beseda s pí Macháčkovou o Africe
15. června manželé Mrázkovi a jejich studenti
29. června beseda s p. Konopou o Asii

Vzhledem k probíhajícím 
jarním úklidům upozorňu-
jeme na nejbližší termíny 
oblíbené akce

soboty 17. dubna, 
15. května a 19. června 

Také letos zve Ekologická sekce České křesťanské aka-
demie k Ekumenické bohoslužbě za krajinu na Sed-
leckých skalách, v sobotu 22. května od 15 hod. Jako 
v minulých dvou letech se lze již dopoledne připojit 
k pouti z Dolních Chaber. Účast na následné besedě 
přislíbil prof. Bedřich Moldan. Pozvánku s podrobným 
programem najdete koncem dubna na stránkách 
www.praha-suchdol.cz a www.drahan.chabry.cz.

Anna Hejlová

Bohoslužba 
za krajinu

zveme Vás
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Dne 8. dubna 2010 v 19.30 se v kapli sv. Václava na Suchdole uskuteční 

VELIKONOČNÍ KONCERT
Vystoupí pěvecký sbor Local Vocal (Roztoky)
a flétnový soubor Musici Gaudentes

Marta 
a Mirek 
Kněžkovi 

fotky 
a obrázky

16. 5. 
až 13. 6.

Alšův 
kabinet
V rámci vernisáže, 
která se uskuteční 
v neděli 16. květ-
na od 18 hodin, 
proběne premiéra 
představení Ochot-
ných 
Suchdolníků 
BOHATÝŘI, 
obrazy z rus-
kých bylin.

zveme Vás

V pátek 30. dubna 2010
se jako v minulých letech uskuteční 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Po srazu v 17.30 na Suchdolském náměstí se průvodem přesuneme 

do areálu bývalého cvičiště v Sedleckém kopci. Podrobný program naleznete 
před akcí na ww.praha-suchdol.cz či na informačních deskách.
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V BUDOVĚ ÚŘADU MČ PRAHA-SUCHDOL

v pondělí 12. dubna od 18.30 hodin 

filmy na téma 
RODINA OČIMA DĚTÍ

PUNAM – DÍVKA Z NEPÁLU 
Lucian Muntean, Natasa Stankovic 

/ Srbsko a Černá Hora / 2005 / 27 min.

Dětský hlas devítileté Punam Tamangové nás přenáší do 
nepálského města Bhaktapuru. Začíná přímočarý po-
pis těžkého života malé dívky a neradostných sociálních 
podmínek jejího okolí. Když bylo Punam pět let, zemře-
la jí matka. Dívka zůstala s otcem, právě narozenou se-
strou Rabinou a dvouletým bratrem Krišnou. Nyní otec 
pracuje od svítání do pozdního večera v továrně na rýži, 
a tak se Punam stává přes den hlavou rodiny, pečova-
telkou i hospodyní. 

TO JE MOJE RODINA 
Debra Chasnoff / USA / 2000 / 35 min.

V hravém americkém dokumentu nás samy děti nechají na-
hlédnout do svých domovů a vysvětlí, jak ze svého pohledu 
chápou pojmy, jako jsou rozvod, adopce, míšenec, homo-
sexuální pár, pěstoun či nevlastní rodič.

v pondělí 26. dubna od 18.30 hodin 

DRAČÍ SETBA
Kristina Vlachová / ČR / 2006 / 56 min.

Časosběrný dokument, který režisérka natáčela přes 
13 let. Velitel bývalého komunistického lágru, jenž dří-
ve krutě mučil politické vězně, odsouzen nebyl, zato 
bývalí bachaři hovoří na kameru bez skrupulí... U ura-
nových dolů Příbram je slavnostně otevřen skanzen to-
tality. Pravicoví politici píší antikomunistické petice – 
a preference KSČM rostou... 
Po promítání bude následovat beseda s režisérkou 
Kristinou Vlachovou.

senátor 
Karel Schwarzenberg

Vás srdečně zve 
na přátelské 

SETKÁNÍ 
S OBČANY 
SUCHDOLA
ve středu 21. 4. 2010 

od 18.30 hodin
v atriu hotelu Galaxie 

Suchdolské náměstí 9, 
Praha-Suchdol

zveme Vás
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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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Koupím byt v Praze (družstvo, 

OV), stav nerozhoduje, vyplatím dlu-
hy, zástavy, zaplatím privatizaci, za-
jistím náhradní bydlení. Nespěchá, 
platba hotově. Tel.: 608 543 544

 Provádím ošetřování stromů 
i rizikové kácení horolezeckou tech-
nikou. Tel. 776 245 749

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

 
 

 
N E J L E V N Ě J Š Í 

soukromé hlídání dětí od 2,5 let formou školky 
v Horoměřicích, Výstavby 549 
Den otevřených dveří: 

středa 14. 4. 2010 od 15:30 do 18:00 hodin 
Provoz každý všední den od 6:30 do 19:00 

dctulipanek@centrum.cz, mobil: 607 524 363
www.dctulipanek.cz

SUDOKU

Uzávěrka inzerce 
a příspěvků do dalšího

čísla je v neděli 
21. 5. 2010 

(a řešení)
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619748235

745123968

962517384

357894621

184362759

231975846

598436172

476281593

2 3     1 7
   7 4   3  
  5       
9   5     4
         
1     2   9
      8   
 9   3 6    
4 7     5 9  

JARNÍ AKCE: 
Barum Brillantis 2 
165/70/13T – 790 Kč
195/65/15T – 1290 Kč
Sportiva T 70 
165/70/13T – 670 Kč

ZA INTERNETOVÉ CENY NOVÉ 
PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS

• PROVÁDÍME VEŠKERÝ 
PNEUSERVIS OSOBNÍCH AUT a MOTOCYKLŮ

•SERVIS OSOB. AUT a MOTOCYKLŮ – (oleje, filtry, destičky, tlumiče atd.)
•PNEU PŘÍSLUŠENSTVÍ (bezpečnostní šrouby, matice, okrasné poklice)
•PLŇĚNÍ MOTO ULTRASEAL – Utěsní defekt-průraz pneu-bezpečná jízda 

Felicia 165/70/13T:
•Barum Brillantis 2 – 790 Kč • Fulda Ecocontrol – 950 Kč
Fabia 165/70/14T:
•Barum Brillantis 2 – 990 Kč • Fulda Ecocontrol – 1150 Kč
Octavia I,II 195/65/15T: 
•Barum Brillantis 2 – 1290 Kč • Barum Bravuris 2 
– 1350 Kč •Fulda Progresso H – 1450 Kč
Octavia, Superb 205/55/16 V: 
•Barum Bravuris 2 – 1750 Kč • Fulda Progresso H – 1890 Kč

Otevírací doba: po–pá 9–18, so 9–12
Zdarma igelitové pytle! Při koupi 4 ks nových pneu likvidace zdarma!

Petr Matějka, IČO 16107551 – JSME PLÁTCI DPH!!!
Suchdolská 497, 252 62 Praha - Horoměřice 

(jsme 400 m za kruh objezdem u Lidla – směr Černý Vůl, křižovatka silnic č. 240 a č. 241) 

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

Dětské Centrum 
Tulipánek
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RESTAURACE S KAPACITOU 60 HOSTŮ 
A TERASOU PRO 45 HOSTŮ, 

ODDĚLENÁ HERNA, BAR A SALONEK 
S KRBEM PRO SVATBY, PROMOCE, 

FIREMNÍ OSLAVY

NABÍZÍ 8–12 HOTOVÝCH 
JÍDEL DENNĚ, ZDARMA 

WIFI PŘIPOJENÍ 
NA INTERNET, KAŽDÝ 

PÁTEK TOPLESS OBSLUHA

RESTAURACE
 Ke Kozím hřbetům 3/4, Praha 6 – Suchdol, tel.: 220 923 141

JEDINĚ U NÁS MŮŽETE V JARNÍCH MĚSÍCÍCH V TÝDENNÍCH TURNUSECH OCHUTNAT 

PIVO GAMBRINUS 10°, GAMBRINUS 11°, RADEGAST A VELKOPOPOVICKÝ KOZEL. 

TRVALE TOČÍME I PIVO SUCHDOLSKÝ JENÍK 12° ZE SUCHDOLSKÉHO PIVOVARU. 

ZAHRADNICKÁ 
FIRMA 

Návrhy, realizace a rekonstrukce
zahrad vnitrobloků 
firemních areálů 
střešních zahrad

Arboristika
rizikové kácení stromů 
řez stromů pomocí lezecké techniky 
zajištění stromů proti rozlomení

Adam Pávek, DiS. 
 e-mail: apavek@seznam.cz 
 tel.: 732 589 840

Tereza Lukášová, DiS.
 tel.: 604 281 369

www.zahrady-pavek.cz

elektro ELMET – SUCHDOL 
hledá

PRODAVAČE, PRODAVAČKU ELEKTRO
Požadujeme zkušenosti a zájem o obor elektro, schopnost samostat-
né práce. Nabízíme mladý, nekuřácký kolektiv a plat dle výkonnosti.

PROVOZNÍHO VEDOUCÍHO 
Pro tuto práci jsou velmi důležité dobré organizační schopnosti 

a zkušenosti na podobné vedoucí pozici – např. vedoucí větší pro-
dejny, menšího kolektivu lidí v údržbě nebo ve výrobě a podobně. 
Hlavní náplní práce bude organizace menšího kolektivu spolu-

pracovníků, dohled nad plněním úkolů, spolupráce na větších ob-
chodních případech. Požadujeme odpovídající vzdělání nebo zku-
šenosti ,dobrou znalost práce na PC, řidičský průkaz B, časovou 

flexibilitu a ochotu se učit novému.

ASISTENTKU PRO ÚČETNÍ ODDĚLENÍ
Na plný nebo 2/3 úvazek, střední škola s maturitou, 

velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel), AJ nebo NJ slo-
vem i písmem podmínkou. Alespoň základní znalost podvojného 

účetnictví uvítáme.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
velmi dobré vystupování, řidičský průkaz, časovou nezávislost, 

práce na ŽL.

Další informace Vám poskytneme a Vaše životopisy 
očekáváme na e-mailu: prace@elmetgroup.cz případně 

můžete volat na telefon 603 418 497
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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

od   1100,- ��
od   1600,- ��
od   1600,- ��
od   2200,- ��
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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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Vozy Škoda
nyní již od 199 900 K�

Ze skladových zásob 2009
nebo rad�ji p�ímo z výroby?
Je jen na Vás, kterou z našich
mimo�ádn� výhodných
nabídek využijete. M�žete
získat v�z Fabia, Roomster,
Octavia Tour Trumf, Octavia
�i Yeti za cenu, na kterou
se Vám vyplatilo si po�kat.

Obra�te se na nás co nejd�íve
– �ím d�íve p�ijdete, tím v�tší
budete mít výb�r! T�šíme se
na Vaši návšt�vu.

P�i financování od ŠkoFINu
zimní kola zdarma.

Váš autorizovaný prodejce voz� Škoda AUTO PODBABSKÁ:

Kombinovaná spot�eba a emise CO2 uvedených
voz�: 4,1–9,2 l/100 km, 109–189 g/km

AUTO PODBABSKÁ
Pod Pa�ankou 217/1
160 00 Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 316 269
GSM: 724 996 633

Nonstop odtahová služba:
606 609 353
Service mobil:
603 888 311
www.autopodbaba.cz

VYSTARTUJTE V�AS!
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