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Územní rozhodnutí
pro dálnici přes
Suchdol zrušeno
Téměř po roce obdrželo v polovině září Ministerstvo pro místní rozvoj stanovisko Hlavního hygienika
MUDr. Víta k problematice hluku
u stavby okruhu v úseku Ruzyně-Suchdol. Hygienik v něm nesouhlasil s předloženou dokumentací pro
územní řízení z důvodu překračování hygienických limitů hluku v obydlených částech Horoměřic a Suchdola, před hlukem od aut nelze totiž
ochránit ani protihlukovými valy
či stěnami. Porušování zdravotně
hygienických norem nemůže být řešeno vyhlašováním tzv. ochranného hlukového pásma, tj. vymezením
oblasti podél okruhu a jeho křižovatek. V tomto pásmu by pak nemusely být dodržovány hygienické limity,
ochranné hlukové pásmo nechrání
lidi před rámusem od aut, ale vlastně auta před lidmi.
Ministerstvo pro místní rozvoj tak
mohlo vydat po 2 letech od podání
odvolání vůči územnímu rozhodnutí pražského Magistrátu svůj verdikt
a územní rozhodnutí pro jižní trasu zrušit, podobně jako to udělalo
v březnu t. r. pro úsek Suchdol-Březiněves.
Důvodů ke zrušení byla celá řada.
Rozhodnutí o zrušení čítá 32 stran.
Kromě nepřípustného hluku to byl
nesoulad projektu s územním plánem. Magistrát se v posledních čtyřech letech opakovaně snažil neřádným způsobem územní plán
přizpůsobit jižní trase a třikrát jeho
nezákonné počínání Nejvyšší správní soud zrušil.

Dále ministerstvo konstatovalo,
že část jižní trasy projednávané
v územním řízení se liší od trasy, která byla posuzována z hlediska vlivu
na životní prostředí (EIA), a že investor, Ředitelství silnic a dálnic v projektu nerespektoval požadavky Stanoviska EIA.
Ministerstvo také uvedlo, že je
nutno nahradit neplatná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů
novými dle aktuálního stavu území
a dle platných právních norem.
Magistrát se musí i řádně vypořádat s námitkami účastníků řízení a své závěry řádně zdůvodnit, což
doposud vůbec nečinil.
Ministerstvo dále zjistilo řadu vážných procesních pochybení, např. že
investor nebyl schopen spis doplnit
řádnou plnou mocí, že si Magistrát
nezákonně osvojil právo rozhodovat
o vyhlášení ochranného hlukového
pásma podél stavby, že spis a řízení
byly vedeny neúplně a nepřehledně.
Z požadavků Ministerstva pro
místní rozvoj a z podmínek Nejvyššího správního soudu v jeho květnovém rozsudku, kterým zrušil jižní trasy přes Suchdol a Dolní Chabry
v Zásadách územního rozvoje, je
zřejmé, že záměr prosadit jižní trasu do území s obytnou zástavbou či
do území s přírodními památkami
evropského významu (trasa by měla
totiž procházet napříč oblastí Natura 2000 – Kaňon Vltavy u Sedlce), je
za předpokladu dodržení zákonů neprojednatelný.
(dokončení na str. 6)
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z radnice
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svém 25. zasedání dne 15. září 2010 projednalo mimo jiné následující body:
vzalo na vědomí plnění opatření z příkazu starosty č. 2010/3
a 2010/4 k odstranění nedostatků
z výsledků přezkoumání hospodaření městské části za rok 2009
schválilo hospodaření městské
části za 1. pololetí roku 2010
schválilo návrh nevyrovnaného
rozpočtu městské části na rok 2011
– 1. čtení
schválilo rozpočtové provizorium
městské části na rok 2011
schválilo návrh rozpočtového
opatření – ﬁnancování opravy plynového topení v budově úřadu

Z jednání rady
Rada MČ Praha–Suchdol na svých
jednáních od 13. září do 18. října 2010 projednala mimo jiné následující body:
vzala na vědomí návrh TSK na
zimní údržbu komunikací v MČ Praha-Suchdol. Rada má k návrhu následující připomínky:
• zařadit mezi udržované úseky
také zbývající chodníky, přednostně ulice Suchdolská a Internacionální
• zařadit mezi udržované úseky
chodník od konečné MHD Výhledy
ke křižovatce s ulicí Dvorská, pozemek 2296/1 Suchdol (frekventovaný přístup k zastávce MHD)
• omezení u části chodníku podél
Kamýcké v kopci, od zastávky bus
MHD V Sedlci po odbočku k bytovým domům a provozovně Kama
(minimálně využíván)
• doplnit do mapy ZUK chybějící úseky chodníků v části Horní
Sedlec, ulice U Nového Suchdola,
U Višňovky, Na Rybářce, Za Hájem, cca 1000 m2. Rada upozorňuje, že v ul. Na Vrchmezí je penzion
Horizont, který provozuje pečovatelskou službu pro seniory
• zařadit mezi udržované úseky
chodníky a komunikace (parkoviště) u bytových domů č. p. 1182,
1183, 1184 a 1185 (Ekospol)
na konci ulice K Horoměřicům,
pozemky 1627/45, 1627/49,
1627/60, 1627/77, 1627/82 k. ú.
Suchdol
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• Zařadit mezi udržované úseky
cestu pro pěší mezi částmi Horní
Sedlec a Dolní Sedlec (od ulice Na
Rybářce k ulici U Rychty (V Sedlci), pozemky 215, 217/1, 222,
518, k.ú. Sedlec (frekventovaný
přístup do Dolního Sedlce a k vlakové zastávce ČD)
• Zařadit mezi udržované úseky
zastávku autobusu 107 a 147
(ČZU) na ul. Internacionální
schválila předložený platební
kalendář v souvislosti s poskytnutím dotace z rezervy rozpočtu
hl. m. Prahy na rok 2010 – (poskytnutí účelové investiční dotace) ve
výši 5 073 000 Kč na akci č. 41053
– MŠ Gagarinova – nástavba technického pavilonu
vzala na vědomí, že ve sporu o nepřevedení nájmu bytu ve správě MČ
Praha-Suchdol na J. Novotnou městská část neuspěla. Rada rozhodla
o podání odvolání v této věci a uložila starostovi, aby odvolání projednal s právním zástupcem
na základě usnesení Zastupitelstva a na základě výsledků veřejnosprávní kontroly a dalších podkladů
a událostí požádala Českou školní
inspekci o prošetření situace v Základní škole Mikoláše Alše a ukládá
starostovi zaslat žádost s podklady
a přílohami České školní inspekci
vyjádřila souhlas se způsobem zajištění vhodného uveřejňování výzev
u veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení a zřízením
proﬁlu zadavatele prostřednictvím
QCM, s. r. o. Rada uložila Ing. Ludvíkovi, aby zajistil uveřejňování
zadání zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení na portálu
www.vhodne-uverejneni.cz
po provedeném průzkumu cen vybrala pro zhotovení oprav povrchů
komunikací na Výhledském náměstí,
jehož hrazení se předpokládá z daru
Letiště Praha, a. s., ﬁrmu Commatel,
cena včetně DPH činí 1 008 864 Kč
na základě průzkumu cen vybrala
pro realizaci zateplení domu Stehlíkova 928-930 ﬁrmu Kališ a Krátkoruký s. r. o., varianta provedení
klempířských prvků titanzinek, cena
zakázky 3 628 330 Kč včetně DPH
10 %. Rada po úpravách schválila
předložený návrh smlouvy o dílo na
provedení uvedené zakázky a pověřila starostu jejím podpisem
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vzala na vědomí Zápis z komise
územního rozvoje:
• Žádost společnosti VIN Consult
o vydání souhrnného stanoviska
k projektu pro stavební povolení
stavby „Okružní křižovatka Roztocká–Kamýcká, Praha 6-Sedlec“
– úpravy stávající křižovatky tvaru T. Stavebník TSK hl. m. Prahy,
Řásnovka 770/8, Praha 1, 110 15,
zastupuje VIN Consult s. r. o., Jeremenkova 763/88, Praha 4, 140 00.
Rada na základě doporučení KURI
nemá námitek k předložené PD
• Žádost o vydání stanoviska
k etapizaci zástavby části lokality Na Mírách dle studie Na Mírách, žadatel p. Roman Weiser.
MČ byl předložen návrh postupné
zástavby území Na Mírách, který
vychází ze studie vypracované
ak. arch. Turkem. Návrh uvažuje
možnost zástavby po jednotlivých
„blocích“, které studie vymezila
v území nově navrženou uliční
sítí. Postupnou zástavbu území
Na Mírách podle tohoto principu
nazývá žadatel etapizací zástavby. Navrhovatel předpokládá, že
v těchto menších částech území
dojde snáze k dohodě majitelů
pozemků o přeparcelaci. Rada na
základě doporučení KURI nemá
námitek proti tomuto návrhu, pokud bude respektována uliční síť
a plochy veřejné zeleně navržené
ve studii ak. arch. Turka z dubna
2010 a pokud bude respektován
princip nového dělení pozemků
navržený v této studii. KURI dále
upozorňuje, že je nutno respektovat autorská práva ak. arch. Turka
k této studii
vzala na vědomí sdělení Odboru
dopravy a životního prostředí Úřadu MČ Praha 6 k požadavkům na
stanovení dopravního značení v oblasti Výhled. Rada požádala komisi
územního rozvoje a infrastruktury
o projednání problematiky
schválila mimořádnou odměnu
vedoucí Místní veřejné knihovny
v Praze-Suchdole Mgr. Ivaně Tvarohové za měsíc září 2010 za mimořádné práce nad rámec standardních pracovních povinností po dobu
rekonstrukce knihovny v měsících
červenec, srpen a září 2010 a při
přípravě jejího znovuotevření po rekonstrukci
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z radnice
schválila rozšíření dodávky oprav
výtluků v ulici Pod Rybníčkem v ceně 42 360 Kč včetně DPH (dodávka 1 násypky) a schválila dodatek
č. 149/2010 na opravy komunikací
– dodavatel ﬁrma Zoubek, Sadská
schválila předloženou smlouvu na
dar ve výši 913 220 Kč na realizaci projektů s Letištěm Praha, a. s., a pověřila
starostu jejím podpisem. Rada uložila
vedoucímu EO, aby k 31. 1. 2011 provedl doložení použití daru dárci dle čl.
IV odstavec 2. a 3. smlouvy
konstatovala, že se komunikace
mezi zřizovatelem a ředitelem ZŠ
za poslední měsíce z důvodu přístupu pana ředitele snížila do formální
úrovně, což se projevilo i při řešení
stížnosti rodičů a výzvy učitelů, kdy
odmítl žádosti a prosby zřizovatele
na společná setkání s učiteli a rodiči.
S odvoláním na §131 zákona č. 252/
2006 Sb. a s odvoláním na čl. IV.
Kriteria pro poskytování osobních
příplatků Rada městské části Praha-Suchdol odebírá od 1. 10. 2010
osobní příplatek řediteli příspěvkové
organizace Základní škola Mikoláše
Alše v Praze-Suchdole Mgr. Jaromíru Čížkovi z důvodu
• neplnění úkolů uložených obcí;
• nepředložení požadovaných podkladů pro stanovení rozpočtu v žádané kvalitě a termínech

vzala na vědomí zprávu o zahájení školního roku v MŠ K Roztokům
a o úpravách realizovaných během
letních prázdnin
projednala s ředitelkou MŠ Gagarinova Marcelou Hanákovou čerpání
rozpočtu za I. pololetí 2010 a přijala
vysvětlení čerpání za toto pololetí
s tím, že do konce roku bude rozpočet čerpán dle schválených výší.
Jednalo se o nákupy a modernizace
vybavení provedené jednorázově.
Rada uložila panu Koryntovi prověřit stav původních plynových kotlů
a navrhnout jejich nahrazení účinnějšími a bezpečnějšími kotli
projednala s ředitelem ZŠ M. Alše
Mgr. Jaromírem Čížkem řešení problému se „stavem klimatu“ ve škole. Rada konstatovala, že odmítání
setkání s rodiči a učiteli vede ke
stupňování napětí ve škole, které se
projevilo otištěním článků v Našem
regionu 19/2010, které ve svém důsledku zhoršují pověst školy. Pan ředitel konstatoval, že do 30. září bude
připraveno 7 ks notebooků pro učitele. Pan ředitel v rozhovoru uvedl, že
je v současné situaci též anonymně
vyhrožováno jeho dětem, Rada doporučila panu řediteli, aby tuto skutečnost ohlásil na policii ČR
přijala nabídku Horizontu na vytipování lokalit vhodných pro umístě-

ní laviček na území MČ Praha-Suchdol a požádala Ing. Novotného, aby
připravil návrh na umístění dalších
laviček ve spolupráci s Horizontem
schválila předloženou smlouvu
o opatřeních na ochranu vodovodu
a kanalizace pro veřejnou potřebu
s ﬁrmou Pražské vodovody a kanalizace a.s. a pověřila starostu podpisem smlouvy
poděkovala SDH Suchdol, Mateřskému centru Rybička a Městské
policii za přípravu a činnost během
Suchdolského posvícení. Rada dále
poděkovala SDH Suchdol za uspořádání memoriálu Františka Malého
a Městské policii za činnost během
memoriálu
vzala na vědomí žádost ﬁrmy IPPOS Bohemia o zvážení možnosti
zachování zařízení staveniště na pozemku parc. č. 2282/1, k. ú. Suchdol.
Rada odložila rozhodnutí na dobu, až
žadatel uhradí všechny závazky vůči
městské části Praha-Suchdol
za účelem vyřešení havárie části
opěrné zdi ulice Starosuchdolské,
na základě usnesení č. j. 183.1 ze
dne 30. 8. 2010 a na základě výběru zhotovitele organizovaném OMI
MHMP schválila objednávku stavby
Odvodnění Starosuchdolské v ceně 601 944,43 Kč vč. DPH u ﬁrmy
Prockert a Hynek, a. s

GRATULACE
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům,
kteří ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010
slaví významné životní jubileum

V sobotu dne 25. září 2010 v Alšově kabinetě oslavili manželé Ladislava a Josef Vitáskovi zlatou svatbu. K tomuto významnému jubileu jim kromě rodiny
a přátel popřály svým vystoupením i děti z Mateřské školy Gagarinova. Blahopřejeme!

Petr Bezděk
Marcela Matějková
Otto Srb
Olga Macháčková
Vilém Částka
Růžena
Hájková
Pavel Brůžek
Marie Mičáková
Jana
Jánská
František Nový
Alena Nesládková
Jaroslava Pešáková
Jan Levora
Vladislav
Veselý
Alena Brehovszká
Jiřina Papáčková
Libuše Kozlová
Marie Nepustilová
Danuška
Kymrová Vladimír Graumann
Růžena Protivová
Miloslav Burian Zdeněk Hálek Marie Jurčová
Bohumil Macháček
Milada Rodová
Miloslav
Vacek
Václav Pešek
Emanuela Bauerová
Vladimír Blažek
Miloslava Jandáková
Milena
Bednaříková
Ludmila Schulmannová
Vlasta
Maryšková
Božena Volaufová
Jiří Novák
Ladislav Šimon
Helena Castrillová
František
Torn Vlastimila Mikolášová
Jaroslav Torn
Jiří
Dobiáš Vladimír Mikuš

www.praha-suchdol.cz
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z radnice
Kontejnery na bioodpad
sobota 13. 11., 13–16 hod.
Velkoobjemové kontejnery POUZE
pro ukládání komunálního bioodpadu, především ze zahrad (listí,
tráva, řezanka, plevele, větve, neznečištěná zemina), a kuchyňského bioodpadu rostlinného původu.
U každého kontejneru bude pracovník, kontrolující vkládaný odpad
a budou přistaveny na 3 stanovištích:
Výhledské náměstí
Suchdolská, u Sběrných surovin
K Roztokům / K Drsnici
Neodkládejte odpad na místě dříve, než ve stanovenou hodinu, kdy
je přistaven kontejner! V případě naplnění budou operativně přistavovány kontejnery nové.

V rámci služeb občanům bude zachována provozní doba stanoviště
až do konce listopadu beze změn,
tedy vždy v úterý a čtvrtek od 16
do 18 hodin. V zimním období bude
omezený provoz, otevřeno bude jen
první sobotu v měsících prosinec, leden a únor od 9 do 12 hodin (tedy
4. 12, 8. 1. a 5. 2.). Provozní podmínky v dalším období budou včas
oznámeny.
Vzhledem k omezené provozní době a hlavně kapacitě stanoviště vás
žádám o maximální využívání služeb
nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, Proboštská ulice
č.1, otevírací doba v zimním období
pracovní dny 8.30 až 17.00 hod., sobota 8.30 až 15.00 hod. Děkuji.

Živý plot jako překážka?
Stanoviště kontejnerů na odpad, Suchdolská ulice, provozní doba v (pod)zimním období
říjen, listopad – úterý, čtvrtek
16 až 18 hodin
sobota 4. prosince 9 až 12 hodin
sobota 8. ledna
9 až 12 hodin
sobota 5. února
9 až 12 hodin

S blížící se zimou znovu všechny majitele pozemků sousedících
s veřejnými komunikacemi (zvláště chodníky) vyzývám, aby odstranili větve a další části rostlin, které
omezují nebo i znemožňují na těchto komunikacích volný průchod,
případně zakrývají dopravní značky a lampy veřejného osvětlení. Řez

nebo ostříhání proveďte raději více,
rostliny které v létě nevadí se mohou pod sněhovou nadílkou nečekaně prohnout. Žádám vás o to také
jménem pracovníků, provádějících
zimní údržbu komunikací (odstraňování sněhu, posyp) – neztěžujte jim
touto „drobností“ jejich už tak nelehkou práci.

Pozdní rada pro zahrádkáře
aneb jak na slimáky
(bez záruky…)
Meloun je jistě oblíbená zelenina, a to nejen pro lidi, ale i pro různé škůdce. Toho lze využít a do vydlabaného melounu nasypat sůl
a umístit na zahradu. Slimáci se „seběhnou“ z širokého okolí, a na takto
upraveném melounu si jistě pochutnají, a to naposledy.
Bližší informace k výše uvedeným bodům rádi podáme na tel.:
222 361 425, 222 361 426, ing. Novotný, pí Gebrtová, OSDŽP, Úřad MČ
Praha-Suchdol.
Milan Novotný,
vedoucí OSDŽP

Děkujeme,
že v Zóně 30
– zejména v ulicích
Suchdolská,
K Horoměřicům
a Internacionální,
(a kromě Kamýcké
i ve všech ostatních
suchdolských ulicích)
dodržujete maximání
povolenou rychlost.
4
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z radnice

Volby do Zastupitelstva
MČ Praha-Suchdol 2010
65,62 %

Volební účast

52,80 %

21 701
hlasů
11 mandátů

17,35 %
11,58 %

5 738
hlasů

5,46 %

3 829
hlasů

2 mandáty

1 805
hlasů

2 mandáty

SDRUŽENÍ OBČANŮ SUCHDOLA
(SOS)

ODS

ČSSD

KDU-ČSL

Nově zvolení zastupitelé
MČ Praha-Suchdol
kandidátní listina

kandidát

poř..
číslo příjmení, jméno, tituly

číslo název

věk

navrhující
strana

politická příslušnost

abs.

v%

1

Občanská demokratická strana

1

Stolařová Eva Ing.

43

ODS

ODS

426

1

Občanská demokratická strana

2

Ptáček Antonín

46

ODS

ODS

404 7,04

2

Česká strana sociálně demokratická

5

Pivoňková Hana

52

ČSSD

BEZPP

310 8,09

2

Česká strana sociálně demokratická

2

Milotová Dagmar Mgr.

53

ČSSD

BEZPP

308 8,04

4

Sdružení občanů Suchdola (SOS)

1

Hejl Petr Ing.

51

NK

BEZPP

1 565 7,21

4

Sdružení občanů Suchdola (SOS)

2

Kuna Karel Mgr.

40

NK

BEZPP

1 476 6,80

4

Sdružení občanů Suchdola (SOS)

3

Hořejš Petr Ing.

50

NK

BEZPP

1 474 6,79

4

Sdružení občanů Suchdola (SOS)

4

Vik Václav Ing.

49

NK

BEZPP

1 474 6,79

4

Sdružení občanů Suchdola (SOS)

5

Knappová Ludmila RNDr.

51

NK

BEZPP

1 478 6,81

4

Sdružení občanů Suchdola (SOS)

6

Blahnová Marcela Mgr.

61

NK

BEZPP

1 491 6,87

4

Sdružení občanů Suchdola (SOS)

7

Šefránek Jan Ing.

68

NK

BEZPP

1 429 6,58

4

Sdružení občanů Suchdola (SOS)

8

Doubková Magdalena Bc.

35

NK

BEZPP

1 492 6,87

4

Sdružení občanů Suchdola (SOS)

9

Skála Zdeněk Ing.

56

NK

BEZPP

1 510 6,95

4

Sdružení občanů Suchdola (SOS)

10

Beneš Pavel Doc. Ing. CSc.

73

NK

BEZPP

1 431 6,59

4

Sdružení občanů Suchdola (SOS)

11

Imlauf Ondřej Ing.

31

NK

BEZPP

1 425 6,56

www.praha-suchdol.cz

labut_0510.indd 5

hlasy

7,42

5
20.10.2010 4:53:05

mohlo by Vás zajímat

Územní
rozhodnutí pro
dálnici přes
Suchdol zrušeno
(dokončení ze str. 1)
Mezi další kritické argumenty jižní trasy patří její cena, která
by dle aktuálních vládních podkladů měla být přes 37 miliard korun, což vychází více než 2,1 miliardy Kč na kilometr. Minulý měsíc
otevřený úsek na jihu Prahy měl
za 1,3 miliardy doposud nejdražší
kilometr okruhu.
Díky aktivnímu přístupu několika set spoluobčanů, kteří podali
odvolání proti územnímu rozhodnutí, se podařilo zhoubný projekt,
který by výrazně zhoršil životní prostředí nejen na Suchdole, zastavit
a nyní bude záležet na nové pražské a vládní reprezentaci, zda využije situaci a prosadí severní trasu
dálničního okruhu vedenou mimo
zastavěné území.
Oprava havárie opěrné zdi v ulici
Starosuchdolská
Díky „záhadnému“ otálení pražského magistrátu pod vedením
MUDr. Béma s výstavbou splaškové kanalizace na Starém Suchdole, na kterou je již téměř dva roky
v evropských fondech rezervováno
18 miliónů korun, došlo k odplavení svahu pod Starosuchdolskou ulicí a nakonec v srpnu k jejímu uzavření z důvodu propadu vozovky.
V druhém říjnovém týdnu začala oprava, která spočívá především ve vybudování dešťové kanalizace za 600 tisíc Kč, kterou bude
hradit městská část Praha-Suchdol. Současně se musí vybudovat
část splaškové kanalizace mezi
ulicemi Starosuchdolská a V údolí za 1,4 mil Kč a provést oprava opěrné zdi za 1,9 mil. Kč. Tyto
dvě stavby jsou hrazené Odborem
městského investora Magistrátu
hl. m. Prahy. Opravy bude provádět společnost Prockert a Hynek
a potrvají v závislosti na počasí asi dva
a půl měsíce.
Petr Hejl,
starosta

6
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Navrhovaná
úsporná
opatření
Každý den se v médiích setkáváme
s informacemi o některém ze souboru navrhovaných a vládou projednaných úsporných opatření, která by
měla po projití legislativním procesem s účinností od r. 2011 (případně
i později) přinést úspory ve státním
rozpočtu. Novináři s výjimkou ekonomických periodik se nezmiňují o navrhovaných opatřeních komplexně,
a tak se tento článek pokouší o celkový přehled ve všech oblastech, na
něž by tato opatření měla dopadat.
Převážná většina uvedených opatření, projednaných a odsouhlasených
vládou, byla již zapracována do zákonných ustanovení a předána k projednání do Poslanecké sněmovny. Lze
reálně předpokládat, s ohledem na
fakt, kdy má v dnešní poslanecké
sněmovně vládní koalice rozhodující většinu, že mohou procházet zcela hladce nebo jen s malými úpravami či změkčeními.
Sazba daně z příjmů fyzických ani
právnických osob by vzrůst neměla.
Vláda nechce omezit úlevy týkající se
ﬁnancování vlastního bydlení, zvažuje
se však, zda bude nebo nebude ponechána možnost odpočíst si od základu daně zaplacené úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření.
Je navrženo snížit slevu na poplatníka o 100 Kč měsíčně, tedy na úroveň
23 600 Kč (toto již vláda schválila),
od snížení daňového zvýhodnění na
dítě se nakonec upustilo.
Zdaněny by měly být rovněž náhrady ústavních činitelů a výsluhové
příspěvky vojáků a policistů, nemělo
by se jim ale danit odchodné.
Rovněž důchodci, pokud bude
podnikat nebo mít příjmy ze závislé činnosti či pronájmu a tyto příjmy
přesáhnou 840 tis. Kč ročně, bude jeho důchod zdaněn.
Od roku 2011 nabývá účinnosti nový daňový řád (tento zákon již
byl schválen a nově upravuje probleSUCHDOLSKÉ

LISTY

matiku správy daní a poplatků), který například změní pokutu za pozdní podání daňového přiznání. Ta dnes
může činit až 10% zvýšení daňové povinnosti. Od roku 2011 by měla být
tato sankce počítána za každý den
prodlení, a to sazbou 0,05 % (u daňové ztráty 0,01 %), maximálně však 5 %
daňové povinnosti nebo ztráty. Tato
pokuta může být vyměřena až do výše 300 000 Kč. Současně má od roku
2012 dojít ke zjednodušení daňového systému – včetně odbourání řady
výjimek a úlev. Cílem je normální zdanění zaměstnaneckých beneﬁtů, tedy
i stravenek, režijních jízdenek a podobných výhod. Pro ﬁrmy by pak jejich poskytování nebylo tak výhodné
jako dosud. Určitou kompenzací pro
zaměstnance by mohl být zvažovaný jednotný paušál, který by si mohli odečítat všichni bez ohledu na jeho
skutečné využití. Nehledě na jeho výši
(zatím není ani navržena) by na něm
vydělali hlavně zaměstnanci, kteří nyní stravenky či jiné beneﬁty nedostávají. Naopak by si pohoršili ti, kdo nyní mají více podobných výhod.
Dědická a darovací daň by (nejspíše od roku 2012) měly přejít pod
běžnou daň z příjmů, což by mohlo
mít za následek v podstatě opuštění
principu současného nulového zdanění u osob I. a II. dědické skupiny.
Výhodou by mohlo být, že díky vzniku jednotného inkasního místa (pro
výběr daní a pojistného) by lidé nejpozději od roku 2014 mohli místo tří
různých daňových přiznání či přehledů vyplňovat jen jediné. Zjednodušil
by se také výpočet, sjednotily termíny pro placení a zefektivnila komunikace s úředníky, současně by se tím
zprůhlednily toky peněž každého daňového poplatníka.
Téměř jisté je další postupné zvyšování spotřebních daní na tvrdý alkohol a tabák. Ministerstvo ﬁnancí
už oznámilo, že spotřební daň z ta-
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bákových výrobků vzroste k 1. lednu 2012 a k 1. lednu 2014. Dále, zatím podle vyjádření premiéra, by se
mohla plošně dolní sazba DPH ze
současných 10 % od roku 2012 zvýšit na 16 až 17 procent. Tato snížená sazba byla dosud stanovena pro
potraviny, nealkoholické nápoje, hromadnou dopravu, vstupné na kulturní akce, léky, knihy, časopisy, dětské
pleny, autosedačky i výstavbu bytů či rodinných domů. Naopak u základní sazby DPH je navrhováno její
snížení ze současných dvaceti na 19
procent. Od roku 2011 by už podnikatelé nemuseli platit daň z přidané hodnoty za zboží a služby dodané
ﬁrmám, které jim za ně do určité doby nezaplatily a jsou v insolvenci.
U stavebního spoření státní příspěvek za rok 2010, připisovaný
v roce 2011, klesne na polovinu –
ze současných 3000 korun (nebo
4500 u starších smluv) na maximálně 1500 nebo 2250 korun ročně.
Realizováno to bude formou jednorázové srážkové daně ve výši 50 procent, kterou budou muset odvádět
stavební spořitelny. Od dalšího roku pak dojde přímo ke snížení státního příspěvku v zákoně, a to na
maximálně 2000 korun ročně pro
všechny smlouvy (tedy i uzavřené do
roku 2003 s dosavadním maximem
4500 Kč). Skončí také daňové osvobození úroků ze stavebního spoření,
protože od roku 2011 se na ně bude vztahovat 15% daň z příjmu stejně jako na úroky z ostatních vkladů
v bankách. Od roku 2012 pak státní
podporu zřejmě dostane jen ten, kdo
stavební spoření skutečně použije na
ﬁnancování vlastního bydlení.
Poplatky u lékaře se budou platit
i v dalších letech. Za návštěvu lékaře by se mělo platit i nadále 30 Kč,
poplatek za pobyt v nemocnici se
zvedne z 60 na 100 Kč za den (minimálně, podle kvality zařízení). Zvažuje se větší regulace návštěv u některých specialistů. Pokud je pacient
vyhledá sám bez doporučení svého
praktického lékaře, pak se navrhuje návštěvu zpoplatnit 90 Kč místo
30 korun. Nová úprava by měla zrušit poplatek za každou položku na
receptu a pacient zaplatí jen poplatek za recept jako celek.
V systému sociálních dávek se
úspory dotknou porodného, které by
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mělo být vypláceno jen na první dítě rodinám, které mají příjem menší než 2,4násobek životního minima.
Výplata porodného se tak již nebude vztahovat na všechny, ale pouze
na rodiny s nižšími příjmy. Má se jednat o snížení rodičovského příspěvku
na celkovou částku 216 000 Kč, a to
bez ohledu, po jakou dobu rodič zůstane s dítětem doma (max. 4 roky).
Bude zrušen sociální příplatek, který
je vyplácen v návaznosti na přídavek
na dítě. Na něj dosud měly nárok sociálně nejslabší rodiny (do dvojnásobku životního minima) a byl určen na
náklady spojené se zabezpečováním
potřeb jejich dětí. Výše uvedené návrhy byly předloženy již k projednání
Poslanecké sněmovně. Kdo má dluh
vůči veřejné správě (neplatí nájemné či pořádkové pokuty), bude mu
strháván přímo ze sociálních dávek
a podpor. Dále se sníží příspěvek na
péči pro postižené (jen u I. tupně závislosti). Momentálně platí výše příspěvku v I. stupni závislosti 3000 Kč
pro osoby do 18 let věku a 2000 Kč
pro osoby starší 18 let, do budoucna by to mělo být 800 Kč měsíčně,
což podle vlády odpovídá skutečným
nákladům na péči o tyto osoby. Výše
uvedené návrhy byly předloženy již
k projednání Poslanecké sněmovně.
Nová úprava by se měla dotknout
i výplaty nemocenské. První tři dny
nemoci zůstanou i nadále bez jakékoliv kompenzace od státu či zaměstnavatele. Zaměstnavatelé budou (dočasně po dobu tří let) platit
zaměstnancům nemocenskou (resp.
náhradu mzdy) místo státu o týden
déle než dosud, tedy tři týdny. Nárok na nemocenskou placenou státem vzniká až po 21. dni pracovní
neschopnosti nebo karantény. Tudíž
i osoby samostatně výdělečně činné
(podnikatelé) tak zůstanou bez své
nemocenské tři týdny místo dvou,
i když si pojištění platí. Nemocenská
bude i nadále vyplácena ve výši 60 %
denního vyměřovacího základu po celou dobu pracovní neschopnosti. Dosud to bylo mezi 60 až 72 % v závislosti na délce pracovní neschopnosti.
Všechna tato opatření byla již předložena jako paragrafované znění návrhu zákona do Poslanecké sněmovny.
Kromě přímých ﬁnančních úspor je
připravována změna zákoníku práce.
Při nové úpravě by se zaměstnavate-

lé nemuseli bát přijímat zaměstnance jen proto, že je později – například
při nedostatku zakázek – kvůli přísnému zákoníku mohou jen obtížně
propustit. Způsob řešení však zatím
nemá konkrétní podobu. Podle nové
úpravy by si mohli pohoršit zaměstnanci, kteří sami podají výpověď nebo odejdou dohodou, dostanou pak
nižší podporu v nezaměstnanosti
(45 % předchozího výdělku). Nezaměstnaní si nebudou moci přivydělávat. Zrušuje se možnost souběhu
podpory v nezaměstnanosti a výkon
tzv. nekolidujícího zaměstnání. Naopak kdo začne podnikat jako živnostník, o podporu nepřijde. Mimo jiné
se navrhuje zrušení limitu pro uzavírání smluv na dobu určitou, které je
dosud omezeno na dva roky. Nově by
mohly být uzavřeny na neomezeně
dlouhou dobu. Dohoda o provedení
práce má mít povinně písemnou formu. Návrh nového zákona obsahuje
již i ustanovení, umožňující zavedení
nižšího počtu platových stupňů pro
stanovený okruh zaměstnanců (uvažována byla státní správa), jež současně umožňuje vládě jednotlivé platové tarify v příslušných platových
třídách a stupních stanovit pouze na
základě jejího rozhodnutí. Odstupné
by nově mohlo být vypláceno podle
délky odpracovaných let u stejného
zaměstnavatele tak, jak je to běžné
v řadě zemí západní Evropy. Kdo je
u ﬁrmy méně než jeden rok, získá jen
jednoměsíční odstupné. Kdo do dvou
let, získá dvouměsíční. Teprve kdo je
u stejné ﬁrmy déle než dva roky, získá
tři měsíční platy jako dosud. Podpora
v nezaměstnanosti se bude vyplácet
až po uplynutí doby, která odpovídá
výši vypláceného odstupného. Mohlo
by se více využívat pružnější pracovní
doby, resp. takzvaných kont pracovní doby v závislosti na momentálním
stavu zakázek. Agentury práce budou mít povinnost uzavřít pojištění
pro případ úpadku. Všechna uvedená
opatření byla předložena v paragrafovém znění k projednání do Poslanecké sněmovny. Zkušební doba by
se výhledově mohla prodloužit až na
šest měsíců, ale pouze
tehdy, pokud se na tom
ﬁrma a zaměstnanec
dohodnou.

www.praha-suchdol.cz
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Otevření knihovny

Vedoucí suchdolské knihovny
Mgr. Ivana Tvarohová se má proč
radovat. Práce s rekonstrukcí měla
opravdu nad hlavu. Na slavnostní
zahájení provozu regionální knihovny v historické budově ZŠ M. Alše
jí přišlo zatleskat hodně vděčných
návštěvníků. Představení zajímavě
prostorově vyřešené, světlé, barvami
hýřící knihovny si mimo zástupce Letiště Praha, a. s., a Městské knihovny

v Praze nenechal ujít ani jeden z dobrovolných pomocníků – starosta
městské části Petr Hejl jako správný
gentleman předal dámám květiny.
Ovšem v srpnu po květinách nebylo v knihovně ani stopy. Jen prach,
spousta krabic a všelijakého nářadí, hromady knih na topení i v regálech. Rozmontovat je a odnosit
z místnosti původní temné knihovny
v srpnovém vedru, to nebyla legrace.

S vervou se do nich opřeli pánové
Hejl a Skála. Věra Štěpánková a další dobrovolnice ukládaly (mnohdy
s písní na rtech a pestrými komentáři) jednotlivé tituly do přepravek.
Následoval jejich přenos na schody,
kde knihy našly provizorní úložiště.
Zde je Adriana Skálová z přepravek
skládala do pohledných komínků
(opět s báječnými, protože zasvěcenými glosami). Mohla bych vyprávět.
Přepravky putovaly zpět a v několika minutách byly znovu plné knih.
Nosič, haló, máme plno… Kdy si tak
pěkně na starostu zakřičíte! Umíte si
představit, jak je přepravka s knihami těžká? A když s nimi kmitáte do
schodů celý den, to je fakt svěží posilovna – a zadarmo. Odpoledne pak
s Aničkou Hejlovou přišla i mlska.
Občerstvení… Pár chvil oddechu, pár
povzbudivých slov.
Věřím, že suchdolská veřejnost
všech věkových kategorií uvítá svoji
knihovnu a její služby jako potěchu
duše a osvěžení mysli…

Knihovna připravuje

Na úterý 26. října od 18 hodin jsme
pro Vás připravili Povídání s legendární hlasatelkou Kamilou Moučkovou
a spisovatelkou Petrou Braunovou.

v knihovně probíhají pravidelná promítání v rámci
Klubu náročného diváka

Kamila Moučková je známá česká televizní a rozhlasová hlasatelka
a moderátorka, která jako vůbec první v roce 1968 ohlásila z obrazovky
někdejší Československé televize invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V den příchodu cizích armád 21. srpna vysílala celý den až do momentu, kdy ji ze studia vyvedli ozbrojení sovětští okupanti. Do roku 1989 pracovala jako kantýnská v hereckém
klubu Komorního divadla či jako uklízečka, prodavačka a servírka. Angažovala
se v disentu a stala se jednou z prvních signatářek Charty 77. Ještě nedávno
jste ji mohli na ČT1 vidět v autorském magazínu Barvy života.
Petra Braunová, úspěšná autorka knih pro děti i pro dospělé, s Kamilou
Moučkovou navázala spolupráci díky literárnímu zpracování tohoto televizního pořadu. Výsledkem byla kniha Barvy života – hosté Kamily Moučkové.
V roce 2010 Petra Braunová vydala knihu Nejsem žádná lvice, která je životním příběhem legendární hlasatelky.
Vstup je zdarma, ale doporučujeme Vám telefonicky, e-mailem
nebo osobně rezervovat místo k sezení. Nový přímý telefon do
knihovny: 222 366 824, e-mail: knihovna@praha-suchdol.cz
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můžete zde vidět výstavku
knižních origami Dagmar
Volencové a naučit se tuto techniku na setkání s ní
30. listopadu od 18 hodin
připravujeme on-line katalog, v němž budete moci
na internetu najít seznam
našich knih, rezervovat si
je, prodlužovat a sledovat
svoje čtenářské konto
na čtvrtek 9. 12. od 18.30
připravujeme další Chvilku pro sebe na téma
„Raduji se každý den“
Těšíme se na vaši návštěvu v nově
zrekonstruovaných prostorách.

Ivana Tvarohová
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co se dělo

Memoriál
Františka Malého 2010

Sbor dobrovolných hasičů v Praze-Suchdole oslavil letos 120 let od svého založení. Uspořádali jsme různé
kulturní i společenské akce, ale určitě velká událost nás čekala v sobotu
2. října 2010. To se konal Memoriál
Františka Malého – noční soutěž
v požárním útoku – na počest našeho bývalého člena, výborného kamaráda, který byl oceněn za svou celoživotní práci Řádem sv. Floriána.
Soutěže, která se koná na asfaltové vozovce přímo na náměstí uprostřed Suchdola, se letos zúčastnilo celkem 22 družstev, 16 kolektivů
chlapů a 6 dívčích. Trať je pro všechny stejná. Stroj na podstavci, nádrž
pod úrovní mašiny, pro proudaře
překážka, tzv. okno, a to vše pouze
za pouličního osvětlení v pracovním
oblečení, botách, opasku a helmě,
jen děvčata mohou použít sportovní oblečení, zkrátka úlevy minimální. Ale musím říci, že mnohé chlapy porazily na celé čáře. Družstvo
žen Dolní Měcholupy skončilo na
11. místě, Kněževes 12. a Krásná
Ves na pěkném 14. místě.
Závod probíhal v rychlém tempu
pod přísným dohledem zkušených
rozhodčích z různých konců repub-

liky, diváci povzbuzovali a dokázali ocenit pěkné výkony, počasí přálo a domácí družstvo složené mimo

www.praha-suchdol.cz
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jiné z holčiny, která běžela svůj úplně první závod, či nejmladšího člena sboru, kterému do dospělosti zbývalo 14 dnů, a také strojníka,
který již oslavil šedesátku, od začátku vedlo. V závěru je sice o nějakou tu vteřinku porazilo družstvo
z Krásné Vsi, ale i tak to byl parádní výkon.
Při každém závodě rozhodují setinky, ale některé výkony se stopkami měřit nedají, a hasiči to vědí velice dobře. Mužstvo z Lensedel
přijelo v neúplné sestavě a bez patřičného vybavení, přesto chtěli soutěžit. A tak počkali, až domácí odběhli, půjčili si jejich výstroj
a nastoupili. Pravda, někoho boty
trochu tlačily a jinému helma úplně nesedla, ale závod dokončili. Sice neobsadili čelo tabulky, ale možná napřesrok je tam uvidíme.
Zuzana Kučerová
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Jak školou chodili
páťáci s voňavými
koláči vlastní výroby

Na posvícení všechno to voní, zpívá se v jedné lidové písničce. Ovšem
v žádném hitu nenajdeme text, že díky žákům 5. B ZŠ M. Alše voní školní
chodby od suterénu až po 2. patro.
„Paní učitelka Olga Vítková nám
k dnešnímu dni řekla ve třídě pár
slov a potom hurá do kuchyňky,“

vysvětluje mi jedenáctiletá Lucka
Hájková, „tam jsme dostali různé ingredience a pustili se do díla. Smíchali jsme mouku, do vedlejšího hrnce dali mléko, droždí, cukr a nechali
jsme vše asi deset minut kvasit. Také jsme udělali makovou náplň. Pak
jsme šli do třídy a začali plnit různé

úkoly, např. jsme určili noty a naučili se hrát píseň na xylofon.“
Jenže to zdaleka nebylo všechno.
Následoval druhý úkol.
„Co to bylo? Popsat postup práce s těstem. To zatím v klidu odpočívalo,“ tvrdí Lucie. „Tvarovali jsme ho
na pekáč. Na něm jsme ho nechali
dále kynout. A než nám vytvarované těsto nakynulo, připravili jsme si
tvarohovou náplň. A mohli jsme zdobit. Všechny koláčky vypadaly krásně. Dali jsme je péct. A všichni jsme
zase odešli do třídy zpět k úkolům.“
Ke splnění toho třetího dostali
od paní učitelky otázky a text o posvícení. „Ten jsme si museli přečíst
a pak na dotazy odpovědět,“ doplňuje Lucka. Čtvrtým úkolem byla
matematika. Pro život je určitě dobré orientovat se v cenách různých
druhů zboží. „Počítali jsme, kolik
jsme celkem zaplatili za potraviny,
které jsme právě spotřebovali,“ argumentuje žákyně 5. B. „A kdo stihl
udělat všechny úkoly, maloval kapli svatého Václava. Pak jsme si vyzvedli koláče a měli jsme voňavou
svačinku.“
Dagmar Milotová

Na jaře letošního roku byla vyhodnocena soutěž návrhů nového loga základní školy Mikoláše
Alše. Vítězný návrh vytvořila
dnes již bývalá žákyně školy
Žoﬁe Říhová. Logo bylo slavnostně představeno 6. května
u příležitosti projektového dne
Evropská unie.
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Svatý Václav?
Byl nádherný

Bratři Jakub a Ondřej Toušovi a jejich
pojetí sv. Václava

Karel Hladík, Nadya Ivashyna, Bil Munkhbat, Jan Novák. A jejich sv. Václav

Svými znalostmi českých pověstí mne žáci 5. B ZŠ M. Alše jako češtinářku
příjemně překvapili. Věděli dost také o historicky doložených osobnostech
– svatá Ludmila a svatý Václav pro ně rozhodně nebyli velká neznámá, naopak. A protože se blížil svátek patrona našeho státu, napadlo mne zeptat se
dětí, jak si toho dotyčného starodávného Václava vlastně představují. Jak ho
vidí mladá generace. Je pro ně statečným rytířem na bujném oři, či tichým
mystikem plaše zahloubaným do svatých knih?
Erik Olyushynets přinesl knihu plnou pověstí. Na té o Václavovi jsme si
přímo pochutnali. Bil Munkhbat totiž se svými spolužáky ihned recitovanou
pasáž převáděl v dramatickou akci. Všichni sledovali, co se bude dít. Václavův příběh třídu zjevně zaujal. Ke vzniku třídního projektu Svatý Václav už
byl jen malý krůček.
„Když paní učitelka řekla, že budeme dělat svatého Václava, hned jsme si
vše začali plánovat,“ tvrdí Lucka Hájková. „Nejdříve jsme si mysleli, že panáka uděláme ze dřeva, ale to nám nakonec nepřišlo originální. Pak nás napadla dobrá myšlenka. No, dobrá – to není to správné slovo. Lepší bude ,skvělá‘.
Vyrobíme svatého Václava z perníku. Celý týden jsem to s Johankou Kreislovou, Eliškou Novákovou a Johankou Kaiserovou plánovala. A ono to nakonec nevyšlo. Velká škoda,“ vypráví Lucie s nadšením. „Už byl večer před středou, kdy jsme měli ve škole dělat náš výtvor. A pořád ne a ne na to přijít. Až
najednou zazvonil telefon. Co kdybychom Václava namalovali na sklo? Sice
to byl nápad maminčiny kamarádky, ale byla jsem všemi čtyřmi pro.“
Druhý den přinesla kamarádka Johanka sklo. „A na něm byl předkreslen
náš Václav. Byl nádherný. Malovaly jsme, všechny jsme malovaly, abychom to stihly. Když nastala ,hodina pravdy‘, měly jsme už tři čtvrtě díla
hotovy. Teď máme čas na vylepšování. Ještě tady kousek a je to,“ vypráví
jedenáctiletá Lucie Hájková, žákyně 5. ročníku.
Ondra a Jakub Taušovi tvořili celý víkend hrdého rytíře na fešném koni. Přesně tak si totiž svatého Václava představují. A další skupina si Václava ušila z různých odstřižků a přílbici vytvarovala z alobalu. Měl majestátní plášť, ochranný štít a velký meč. Stříbrný meč od „krve“. Jejich Václav byl
tedy udatný válečník, obránce Čechů a rodné země. Jiří Brejcha, který v daném okamžiku ve třídě Václava hrál, měl právě v ty dny zlomenou ruku…
Své pojetí sv. Václava představilo a obhajovalo šest skupin. Prezentace
vždy trvala několik minut. Dozvěděli jsme se, jak se rodil právě ten jejich
Václav. Žáci mluvili pohotově a přesvědčivě. A mne potěšil nejen jejich zápal pro věc, ale i schopnost zcela přirozeně užívat vhodné, kultivované jazykové prostředky.
Dagmar Milotová
www.praha-suchdol.cz
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Svatý Václav a jeho tvůrkyně: Lucie Hájková,
Eliška Nováková a Johanka Kreislová

Dominik Zíval byl se svým Václavem hotov
jako první...

Sv. Václava lze dokonce i ušít. V akci Jiří
Brejcha a Ivan Žižka
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mohlo by Vás zajímat

Takhle ne, pane
řediteli ZŠ M. Alše
My, rodiče žáků II. stupně, opakovaně vyjadřujeme velké znepokojení situací v ZŠ M. Alše. Dlouhodobého odchodu žáků této ZŠ, a to na jiné ZÁKLADNÍ školy, si opravdu nelze
nevšimnout. Mezi žáky jsme zaregistrovali šikanu, opakované vulgární
oslovování dětí některými učitelkami. Pan ředitel Čížek ovšem toto neslyší nebo spíše nechce slyšet, a tím
méně něco řešit. Pokud pana ředitele rodiče navštíví, výsledek a odpověď je jednoznačný. On přece s nikým nikdy nemluvil, my jsme za ním
přece podle jeho slov nikdy nebyli.
Jak si toto máme vyložit? Kdo komu
vlastně lže? Nejen my, ale také členové zastupitelstva MČ Praha-Suchdol již poznali, že ředitel školy není
komunikaci s veřejností nikterak nakloněn, nespolupracuje se školskou
radou ani s rodiči. Zřizovatel také
pana ředitele několikrát vyzval k tomu, aby předložil příslušné dokumenty, ani jednou se tak ale nestalo.
Že by pan ředitel neignoroval jen rodiče, ale i samotného zřizovatele?
Škola není pro naše děti atraktivní
a bezpečná. Už delší čas nemá dobrou pověst. Když jsme jako zákonní

zástupci dětí ředitele upozorňovali
(a nejednou), že nejsme s úrovní školy spokojeni, že situaci na základce
sledujeme s OBAVAMI, když jsme písemně vyjádřili svůj názor, ředitel se
obrátil na Policii ČR. Má OBAVY, že ho
postoj nespokojených rodičů ohrožuje na vážnosti a může ho poškodit
v zaměstnání. Místo kvalitních návrhů, jak stávající situaci řešit, reagoval
sebeobranou. Obranou svého postu.
Zákony a paragrafy a policie (tedy zastrašování) jako hráz proti kritickým
slovům těch, kteří si dovolili poukázat na nedostatky v řízení školy. Těch,
kteří škole svěřují to nejcennější, co
mají. Své děti. Čeho se pan ředitel
obává? Proč reaguje na připomínky
rodičů tím, že se brání policií?
Mlčet není možné. Psát podobné texty nás ovšem nikterak netěší. Očekáváme jasné řešení této situace. Současný stav je zcela neudržitelný. Rozumný člověk by za těchto okolností čestně uznal své chyby a odešel by z funkce sám. Ocenili
bychom to. Pan ředitel ale očividně
své místo opustit nechce. Nejde mu
ovšem o spokojenost dětí a rodičů,
ale pouze o post.

Nazývat nás, kteří jsme se ozvali,
zanedbatelným procentem rodičů,
jako to pan ředitel udělal v článku
v Našem regionu, to vnímáme jako slova pohrdání. Ředitel je manažerem školy, měl by si žáky a jejich
rodiče umět udržet (každého žáka,
každého rodiče). Ne je nejprve ignorovat (dodnes nám neodpověděl na
zápis z třídních schůzek 7.B ze dne
14. 4. 2010), vzápětí ocejchovat jako osoby proti němu snad nějak intrikující. S ředitelem ZŠ M. Alše není možno vést dialog. On totiž s rodiči zásadně nejedná. Mlčí. Pohrdání názorem rodičů? Politováníhodné není ozvat se, když s něčím nesouhlasíme. Politováníhodné je, že
ředitel ignoruje názor rodičů. Aha,
vždyť jsme přece pouze tím zanedbatelným procentem. Až odejdou
i naše děti, kdo bude pak, pane řediteli, zanedbatelný? Škola bez žáků. My ale naše děti nedáme a za
školu se budeme rvát. Není Vaše,
je suchdolských obyvatel a dětí. Vy
jste byl pouze jmenován a můžete
být také odvolán.
Nespokojení rodiče žáků II. stupně

Co děláme v družině?
ŠÁTEK
Dnes je pátek
Koupím ti šátek
Koupím ti ho v krámě
Poděkuješ mámě
Koupím ti další
Až budeš větší
SNÍH
Spadla jedna vločka
Velká jako čočka
Pak jich spadlo ještě víc
Je tu zima – jinak nic
Budeme se koulovat
A na horách lyžovat

BOULE
To je ale velká boule
Jako celá zeměkoule
Za to může blbý rýč
Snad už bude ráno pryč
PES
Byl jeden pes
Ten měl rád les
Pán ho tam vzal
Aby se podíval
Pes tam viděl
Jak starý pán seděl
Pán nic neřekl
Protože oslepl

MEDVĚD
Je mi devět let
Potkal mě medvěd
Já jsem se bál
Tak jsem šel dál
Medvěd mě nechal
Protože spěchal
VRÁNA
Když jsem šel z krámu
Viděl jsem vránu
Je hodně velká
A hezky kouká
Má ráda sýry
Já zase rýmy
Filip Šlajchrt, 9 let
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KAČKY A KOČKY
V jednom domě mají Kačky
Roztomilé malé kočky
Venku lezou po žebříku
Po stromě i po chodníku
Doma skáčou vesele
S Kačkami do postele
Mají misku plnou mlíka
Baští baští a jsou zticha
Když nemají hlad
Jdou si zase hrát
V noci loví myši
Básničku vám píši
Anežka Lenochová, 9 let
>>>>>>>>>

5/2010

20.10.2010 4:53:07

ze suchdolských škol

Prosíme, pomozte nám
chránit majetek
školky Gagarinova
Již čtvrtý rok se společně se zaměstnanci školky a rodiči dětí snažíme vylepšovat, modernizovat, opravovat a vybavovat mateřskou školu
i zahradu tak, aby se dětem ve školce líbilo, aby zde bylo bezpečno,
abychom mohli děti rozvíjet a vzdělávat podle moderních metod. Dle
vyjádření rodičů i některých z vás,
kteří to u nás ve školce znáte, se
nám to daří velmi dobře. Skrývá se
za tím hodně práce i ﬁnančních prostředků, kterých ve státní sféře není mnoho.
Bohužel se nám za poslední půl
rok stává, že během volných dní a víkendů, kdy je celý areál školky zamčený, navštěvují tyto prostory nezvaní vandalové, kteří po sobě vždy
zanechají „pozdrav“. Na jaře poničili vstupní dveře a dveře ve spojovací
chodbě – snažili se dostat do budovy – škoda 3500 a 2000 Kč. O volném úterku 28. 9. dětem ničili plachtu nad pískovištěm, musíme nechat
vyměnit a znovu zabetonovat vyvrá-

cený opěrný kůl – škoda 5500 Kč.
Vadila jim i cedule „Zákaz kouření“.
Po posledním víkendu v září nám ze
střech obou budov školky zmizely
50 cm vysoké plastové makety sov,
které sloužily jako ochrana fasády
před ptáky – škoda 7500 Kč. Vzhledem k tomu, že tyto sovy byly pevně
přišroubovány a přichyceny třemi
ocelovými lanky, nešlo o jednoduché sražení, ale záměrné vylezení na
střechy a náročné odstranění. Došlo
i k poškození střešní krytiny. Další
vzkaz děti našly na svém oblíbeném
indiánském stanu tee-pee, který má
již podruhé roztrhanou plachtu –
škoda 1500 Kč. Vandalům se líbila
i jedna z lamp, které máme po celém areálu školy právě zrekonstruované – škoda 2000 Kč.
Jak vidíte, není toho málo a škoda
je pro nás tak velká, že některé věci
nebudeme kupovat znovu, protože
i když nám část škody uhradí pojišťovna, nemáme už na toto v rozpočtu další volné ﬁnanční prostředky.

Děti ve školce učíme neničit hračky, být k sobě vzájemně ohleduplní,
máme vytvořena pravidla správného
chování a tahle tvrdá realita života
se nám těžko tak malým dětem vysvětluje. Mrzí nás, že původci těchto
činů byli také dříve dětmi z mateřské školy a rychle zapomněli, co se
ve školce naučili.
Obracím se proto na vás, suchdolské občany, zejména sousedy, kteří
ze svých domů vidíte na budovy i zahradu školky, pokud v době volných
dní, večerů někoho v areálu školky
uvidíte, zavolejte, prosím, přímo na
Policii ČR – tel. 158 nebo Městskou
policii – tel. 156 případně na Policii ČR – Praha 6, tel. 974 856 740
a oznamte to. Hlídka policie již
v současné době školku průběžně
kontroluje, ale víc očí víc vidí.
Předem vám děkuji za spolupráci
i za pochopení.
Marcela Hanáková,
MŠ Gagarinova

Veršujeme jedině!
MUŠLIČKA
Byla jedna holčička
Říkali jí Mušlička
Měla skvělou rodinku
Tatínka a maminku
Měli se moc rádi
Byli kamarádi
Jednou byla noc
Mušlička volá Pomóc!
Maminka to slyšela
Do pokoje běžela
Řekla co se děje
Mušlička se směje
To je konec příběhu
Ahoj lidi ve sněhu!

DRAK
Byl jeden drak
Měl nový frak
A frak mu uletěl
Až do oblak
V oblacích se roztrhal
Drak všechny dny
proplakal

Anička Augustinová,
8 let

IV. oddělení školní družiny ZŠ M. Alše
www.praha-suchdol.cz
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Jak mluvíme
se svými dětmi?
V průběhu září se konal v naší
mateřské školce Gagarinova velmi
zajímavý kurz s názvem „Respektovat a být respektován“. Důvod,
proč na tento kurz upozorňuji, je
jeho podnětný přístup k našim dětem, především důraz na uvědomění si našeho způsobu verbální komunikace s nimi. Přestože se jej
účastnili pouze pedagogové, domnívám se, že byl daleko více určen samotným rodičům, což mohu
jako otec potvrdit. Uvedené principy jednání s dětmi se mnohem lépe
uplatňují v soukromí našich rodin než při kolektivní výchově dětí,
kde jde mnohem více o řízení společných aktivit. Jsou to tedy především rodiče, kteří ovlivňují zdravý vývoj svého potomka, teprve
potom školka a škola. Mnohdy se
my rodiče domníváme, že výchovu
a s ní spojenou komunikaci s našimi dětmi zvládneme tak „nějak automaticky“. Dovolím si s tím nesouhlasit a domnívám se, že je to názor
přinejmenším pošetilý a naivní. Někteří rodiče, a pevně doufám, že
jich není mnoho, zaměňují výchovu
svých potomků za zabezpečení jejich základních potřeb – jídla, oblečení a střechy nad hlavou. Je to
skutečně hodně, ale ke zdravému
vývoji dětí to opravdu nestačí. Děti
potřebují nás – trávit s námi čas,
vědět, že nás zajímají, že pro nás
mají cenu. Chtějí si s námi hrát, povídat a mít možnost nás pozorovat
jako svůj vzor.
Vraťme se k předmětu našeho článku: jak správně komunikovat s dětmi. Schopnost smysluplně,
efektivně a nekonﬂiktně komunikovat velmi úzce souvisí s celou výchovou. Pokud odmyslím, že převážná
část naší výchovy se děje osobním
příkladem, výchova spočívá ve verbální a neverbální komunikaci s dítětem. Zde je nutné si společně položit zásadní otázku, která se týká
verbální komunikace – jak s dětmi
mluvíme? Jedná se o monolog, či di-
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alog, o naslouchání, či kázání? Přemýšlíme o dopadu svých slov, nebo
je chrlíme jak na běžícím pásu? Kolik
času věnujeme skutečnému rozhovoru s naším dítětem, kdy se opravdu
zajímáme o jeho vnitřní prožívání?
Děti mají svůj bohatý vnitřní svět,
a pokud jim nedáme prostor jej vyjádřit, nejen že se o mnoho ochudíme,
ale nebudeme jim schopni rozumět
a náš vztah s nimi bude povrchní.
Naslouchání je zásadním předpokladem dobré komunikace.
Jak tedy vést účinný dialog, který nebude jen lamentováním a autoritářským komandováním, to bylo
hlavním poslání kurzu. Nejde o to
zříci se naší zodpovídající autority,
ale naučit se mluvit s našimi dětmi
s úctou a respektem. Pokud tak nebudeme činit, tak se nám to jednou
vrátí, jako v případě, který popsal
jeden psycholog. K němu si rodiče
přišli postěžovat, že se jejich 15letá dcera chytla party a nechce s nimi o tom mluvit. Ptali se ho, jak je to
možné, když do té doby byla tak poslušná a udělala vše, co jí řekli. Psycholog jim odpověděl, že ona je poslušná stále, pouze si vybrala jinou
autoritu. Je rozdíl mezi laskavou autoritou a autoritářským přístupem.
Někdy ze strachu, aby náš přístup
nebyl autoritářský, necháme dětem
volnost, se kterou si neví rady. Pokud si rodiče stěžují, že jejich dítě
nic nebaví a jen by koukalo do počítače či na televizi, na to je jediná
odpověď – kdo je tomu naučil? Dítě
se nerodí sedící před obrazovkou,
musel je tam někdo posadit. Dítě ve
věku 2 až 3 let je nesmírně adaptabilní a velmi brzy přijme model, který mu dáte k dispozici. Jelikož jsem
sám otcem, tak si mohu dovolit říci
jednu výzvu parafrází části písničky Svatopluka Karáska: „Tatínkové, vypněte telku, zvedněte prdelku
a jděte si se svými dětmi povídat.“
Nyní se dostáváme k průběhu samotného kurzu. Proběhl během září
v rámci čtyř setkání. Zúčastnilo se
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15 pedagogů ze čtyř mateřských
škol (Gagarinova, K Roztokům,
Velvarská, Vokovická). Lektorkami kurzu byly PhDr. Dobromila Nevolová a PhDr. Jana Nováčková ze
Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání (www.zkola.cz).
První dvě setkání proběhla pod hlavičkou „Jak postupovat při oprávněných požadavcích vůči druhým“.
Zde jsme si společně vysvětlili, že
nezáleží jen na tom, co žádáme, ale
mnohem více na formě, jakou to říkáme. Během semináře jsme probrali nejčastěji používané přístupy,
jakými jsou např. vyčítání, hrozby
či pokyny, a společně přicházeli na
to, proč někdy nezabírají a jaké další negativní dopady mají na mysl dítěte. Ve třetím pokračování semináře pod názvem „Jak jednat s dětmi,
které dávají najevo negativní pocity“ jsme mohli pozorovat, jak emoce
mění naše vnímání i chování. Mluvili
jsme o tom, že v rozrušení nepomáhá logické vysvětlování, dobře míněné rady neslyšíme, otázky nám vadí.
Tato lekce se zabývala pochopením
emocí a nácvikem empatických reakcí, které pomohou rozrušenému
dítěti vyrovnat se se svými pocity
a zklidnit se natolik, abychom mohli opět jednat na racionální rovině
nebo řešit konﬂikt. V posledním pokračování semináře s názvem „Vytváření pravidel společně s dětmi, metoda komunitního kruhu“
jsme promýšleli existenci smysluplných a srozumitelných pravidel, jež
přispívají k uspokojení jedné ze základních lidských potřeb – potřeby
bezpečí. Na závěr jsme mluvili o komunitním kruhu. To je metoda, která pomáhá vytvářet pocit sounáležitosti a zlepšuje vzájemné vztahy ve
skupině. Někteří z pedagogů měli
radost, že tuto metodu již dlouho
používají, a potvrdili pozitivní zkušenosti s jejím používáním.
Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova
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Může se objevit
v každé třídě
V každé škole. Může potkat i fyzicky zdatného žáka. Ani inteligentní jedinec vůči ní není automaticky imunní. Jaký přízrak že se to noří z přítmí
školních chodeb?
Šikana. Slovo skloňované ve všech
pádech. Víme však doopravdy, co to
je? Odborníci tvrdí, že jde o nemoc jedince, který šikanuje. Jak ovšem rozeznat mladickou bujarost od chování patologického? Kdy se jedná pouze
o dovádivé kočkování žáků a kdy už
je to společensky nebezpečný jev?
Šikana často vzniká tam, kde se kumuluje dostatečný počet potenciálních terčů. Proto jsou právě dětské
kolektivy „ideálním“ místem. Charakteristickým znakem šikanování je silový nepoměr mezi agresorem a jeho obětí. V právní praxi termín šikana označuje „úmyslné jednání, které je namířeno proti jinému subjektu a útočí na jeho důstojnost“. Útoky mohou mít mnoho tváří. Od forem
slovních přes atak fyzický a psychický. Jedinec je vydírán a utiskován,
je omezována jeho osobní svoboda,
jeho věci jsou cíleně ničeny. (V zaměstnání, tedy mezi dospělými, říkáme této skryté, pokořující a velmi zraňující poruše vztahů mobbing.)
Nový školní rok už zaklepal na dveře. Co když bude mé dítě vystaveno
šikaně? Jak mám jako rodič správně
postupovat? Jak mu mohu pomoci?
Základem obrany proti šikaně je
zdravě fungující rodinná komunikace, obousměrná, otevřená. Dítě potřebuje cítit podporu. A to chce nespěchat, věnovat mu to nejdražší, co

máme – čas. Ideální je, když se chce
dítě svěřit. Když dopodrobna vysvětlí, co a kdy se stalo, kdo u toho byl,
kdo to viděl. Je dobré s dítětem hodně mluvit, průběžně ho zbavovat úzkosti, posilovat jeho čím dál anemičtější sebevědomí, zajistit jeho pocit
bezpečí při cestě do školy i zpět. Ujistit dítě, že je správné dát najevo své
obavy, pojmenovat svůj strach, uvědomit si jeho příčinu. Že je správné
dospělým sdělit, kdo se zlého chování vůči němu dopouští (a žalování to
rozhodně není). Jen nezůstat s pocity
tísně a ohrožení samo.
Psychologové rozdělují zrod a růst
šikany do pětistupňové škály. Počátkem všeho je žákova neoblíbenost,
jeho odlišnost. Stane se obětním beránkem. Dítě takto ocejchované je
terčem posměšků, intrik, hrubostí, urážek. Z kolektivu začíná být vyřazováno. A účinně se bránit snadné
není. Časem se psychický teror stupňuje. Přidá se fyzické napadání oběti.
Agresor si mapuje terén. Zjišťuje, co
vše mu ve třídě projde, co si může dovolit. Třetím stupněm je exkomunikace oběti z žákovského kolektivu. Dojde ke změně nazírání většiny žáků na
útočníkovo chování. Oběti se již nezastane nikdo. Nikdo totiž necítí, že se
děje něco zlého. A tak většina se přidá
(často i z vlastního strachu z agresora). Jako běžné, jako normální se jeví
chování patologické. Radost ze strachu oběti, z jejích slz. Opojení silou
a mocí. Jak chutná zážitek společného pranýřování slabšího! Norma slušného jednání přestala existovat. Roz-

padla se. Kolektiv je nemocen, potřebuje léčbu. Potřebuje specialistu.
Pátý stupeň šikany, to je zrod „kinga“, vůdce, otrokáře, na straně druhé jsou poddaní, otroci. Konce bývají kruté. Oběť se utíká do nemoci, vyhýbá se ohrožujícímu prostředí, roste
počet jejích absencí. Problémy se vrší.
Klín je vytloukán klínem. A dětské síly
brzy dojdou. Východisko?
Je na rodičích, aby konali. Obrátit
se na odborníka, záležitost řešit. Nenechat svého potomka na pospas agresivní konfrontaci. Třeba se najdou hodnověrní svědkové vzniklé situace. Věc
jistě bude zajímat i další rodiče. Velmi
záleží, zda škola zareaguje adekvátním
způsobem. Odborníci v mnoha knihách a studiích upozorňují na tendenci zlehčovat daný stav, vše bagatelizovat či dokonce obvinit oběť, že si vymýšlí. Tudy opravdu cesta k nápravě
nevede. Stejně tak se dočteme o zásazích ne zrovna šťastných, protože nevhodných, např. o snaze „přivést útočníka k rozumu“ domluvami, o společném vyšetřování agresora i oběti. Výjimkou nebývá ani tendence šikanu
před veřejností zatajovat. Zdravá škola rodičům poskytne všechny potřebné informace, tedy i ty, jak v praxi postupuje při řešení této problematiky,
jaká opatření proti sociálně patologickým jevům přijala, co konkrétně podnikla pro zlepšení a narovnání vzájemných vztahů mezi žáky, jaké preventivní programy má, které organizace jsou
jejich odborným garantem.
Dagmar Milotová

Myšlenky jedné dívčiny
Fouká příjemný vánek. Mé nové botky šlapají po šustivém listí. Poslouchám svižnou písničku. Jdu do jejího rytmu. Mám ji nahlas. Ostatní zvuky neslyším. Pozoruji lidi, kteří jdou naproti mně. Na co asi myslí? Přemýšlím.
Zkouším to odhadnout podle jejich výrazu.
Tahle paní se netváří zrovna vesele a doslova úprkem
se žene do kopce… Asi někam pospíchá. A co tenhle mla-

dík? Takový blažený výraz. To se mi líbí. Šťastný a bezstarostný. Toho určitě zasáhl Amorův šíp lásky! Ale copak?
Proč má ta dívka tak smutný pohled? Vypadá to, že jí
každou chvíli vyhrknou slzy… Co se jí asi stalo?
Když tak jdu a uvažuji o myšlenkách a emocích ostatních, napadne mě: Přemýšlejí druzí lidé nad tím také?
Adéla Varvažovská, 9. A

www.praha-suchdol.cz
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zveme Vás
v pondělí 8. listopadu od 19 hodin v knihovně

ANNA V PŘEDNÍ LINII
Anna, Seven Years on the Frontline
/ Masha Novikova / Netherlands / 2008 / 78 min.
Anna Politkovská, ruská novinářka týdeníku Novaja gazeta, jež se nebála
otevřeně kritizovat ruskou vládu za její postup ve válce v Čečensku, byla
7. října 2006 zavražděna. Neznámý vrah čtyřmi výstřely ukončil život ženy,
která znamenala pro mnoho lidí naději, že páchané zločiny nebudou přehlíženy
a zapomenuty. Film vypráví poutavou dokumentární formou novinářčin životní příběh. Režisérka Masha Novikova natáčela Politkovskou pravidelně od roku
2000, stejně jako její kolegy a přátele. Během opakovaných cest do Čečenska a rozhovorů v Moskvě, Beslanu a na dalších místech Ruské federace vznikla unikátní výpověď
o nesmyslném konﬂiktu a osobní statečnosti ženy, která se nebála říkat pravdu. Divák se díky
výjimečným záběrům stává svědkem čečenské tragédie a je konfrontován s těžko uvěřitelnými
příběhy o zabíjení a zmizení nepohodlných osob. Ve snímku kromě Politkovské hovoří například
Lidija Jusupovová, právnička z Grozného, jež strávila mnoho let hledáním nezvěstných lidí z Čečenska, nebo Světlana Gannuškinová, držitelka ceny Homo Homini z roku 2006. Obě tyto ženy,
podobně jako Anna Politkovská, nasazují vlastní život ve válce o spravedlnost v dnešním Rusku.
Dokumentární ﬁlmy byly zapůjčeny z ﬁlmového archivu Jeden svět společnosti Člověk v tísni. Vstup volný.

Další představení Klubu náročného diváka připravujeme na pondělí 29. listopadu od 19.00
v knihovně. Sledujte webové stránky www.praha-suchdol.cz

poslední letošní

SUCHDOLSKÝ
BLEŠÁK
sobota 20. listopadu 10–12 hodin
– knihovna (areál ZŠ)
Z pravidel vybíráme:
Prodávající se smí na místo dostavit nejdříve v 9.30 a prodejní místo musí opustit nejpozději ve
12.30 hod. Každý prodávající si sám zajistí „prodejní místo“. Předmětem nabídky může být jakákoliv
věc, která nepodléhá zkáze a jejíž obchodování není omezeno jiným zákonem, namátkou – staré knihy,
ošacení, přebytky ze zahrádek. Při nabídce zvířat přinést pouze fotograﬁi na ukázku. Nemohou být nabízeny potraviny k okamžité konzumaci, alkohol a tabákové výrobky, pornograﬁe, léky, drogy, jedy, živá
zvířata, zbraně, pyrotechnika a jiné předměty, jejichž směňování je omezeno zákonem.
V případě mimořádných okolností může být akce předčasně ukončena či zrušena. Úplné znění pravidel je na stránkách www.praha-suchdol.cz a bude k dispozici na místě.

www.praha-suchdol.cz
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Rybička
je i pro dospělé
Hořekujete nad svými znalostmi angličtiny, ale nechce se vám jezdit někam daleko? Už po sté si opakujete, že musíte začít cvičit, a vymlouváte se na
nedostatek času? Baví vás vytvářet hezké věci, nemáte však potřebný materiál ani nápady?
Všichni to známe, ale v Mateřském klubu Rybička jsme se s tím rozhodli také něco dělat a nabízíme program pro dospělé šitý na míru vašim potřebám – pár stanic autobusem ze Suchdola, v čase
„po práci“ i přes den – s možností hlídání dětí, se
sympatickými lektorkami, které svoji práci dělají
pro radost.

Hlídání dětí už od 2,5 roku – každé pondělí a čtvrtek od
9.00 do 12.00 hod.
Lektorky s pedagogickým vzděláním Kamila Šímová, Anna Študentová a Zuzana Krumpholcová se postarají o vaše
předškolní děti v kroužku Delfínci. Děti mají zajímavý program – poslech a hraní divadélka, zpívání a hru na nástroje,
protažení při říkankách, angličtinu hrou, výtvarné tvořeníčko a navíc se proběhnou v okolní přírodě a na novém dětském hřišti. Malý počet dětí ve skupině umožňuje individuální přístup. Rezervace a informace na tel. 608 083 542
nebo na e-mailu kaka.simova@seznam.cz. Cena za dopoledne je 260 Kč, při platbě za celý měsíc sleva.

Kurz angličtiny pro pokročilé – každé úterý od 11.45 do
13.15 hod.
Kurz je zaměřen na opakování gramatiky, procvičování slovní zásoby a konverzaci. V případě zájmu lze zajistit hlídání dětí. Kurz vede Radka Škarvadová, která má
desetiletou zkušenost s jazykovou výukou dospělých
a v současné době pracuje také pro jazykovou školu Spěváček. Přihlášky a informace na tel. 777 852 815 nebo
na e-mailu rebeccalynn@seznam.cz. Cena za výuku se
odvíjí od počtu lekcí a osob v kurzu.

Rodinná oslava v pohodě – prostory mateřského centra
si můžete pronajmout pro oslavu narozenin vašeho dítěte
nebo rodinné setkání. Dvě útulné klubovny a herna se zázemím vybavené kuchyňky vám poskytnou dostatek prostoru pro celou Vaši rodinu. Informace a rezervace Jitka Kafková, tel. 603 461 893, e-mail klubrybicka@centrum.cz.
Více najdete na www.klubrybicka.blog.cz.
Těšíme se na vás!

Ilona Čižinská
Mateřský klub Rybička, Roztocká 5, Sedlec

Anglická konverzace pro středně pokročilé a pokročilé
– každé úterý od 18.30 do 19.30 hod.
Lektory jsou střídavě rodilý mluvčí Alan Mathews
a Anna Študentová, která angličtinu vystudovala na
UK, je držitelkou mezinárodního certiﬁkátu pro učitele angličtiny TEFL, pracovala jako lektorka angličtiny a v současné době se věnuje překladatelské činnosti. Přihlášky a rezervace na tel. 723 566 434 nebo na
e-mailu anna.student@volny.cz. Cena za výuku se odvíjí od počtu lekcí a osob v kurzu.
Cvičení pilates – každé pondělí a čtvrtek od 18.30 do
19.30 hod.
Cvičení určené pro zdraví a krásnou postavu vede certiﬁkovaná lektorka aerobiku pro dospělé Kamila Šímová. Rezervace a informace na tel. 608 083 542 nebo na
e-mailu kaka.simova@seznam. Cena: 100 Kč/1 hod. nebo permanentka 700 Kč/10 lekcí.
Výtvarné dílny – několikrát měsíčně ve středu od
17.00 hod. pro dospělé a školní děti a v pátek od
9.00 hod. pro maminky s malými dětmi.
Lektorka Zuzana Krumpholcová vás naučí jednoduché
výtvarné techniky, které zvládne každý (např. malování
na hedvábí, smaltované šperky, sezónní dekorace, decoupage, koláže, apod.). Rezervace a informace na e-mailu
z.krumpholcova@seznam.cz nebo na tel. 720 145 435.
Cena obvykle 120 Kč včetně materiálu.
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TRADIČNÍ MODELOVÁNÍ FIGUREK
DO OBECNÍHO BETLÉMA
v sobotu 6. listopadu
mezi 10 a 18 hodinou
v keramické dílně ZŠ
Vzhledem k omezené kapacitě si prosím rezervujte místo
při osobní návštěvě v knihovně nebo emailem na adrese:
knihovna@praha-suchdol.cz.
Zájemci o pravidelné večerní modelování pro dospělé
v keramické dílně ZŠ ať se předběžně přihlásí Pavle Lenertové
na e-mailu: lepa@centrum.cz.

OBECNÍ BETLÉM NA SUCHDOLE
BUDE ZAHÁJEN PO DESÁTÉ
V SOBOTU

27. LISTOPADU 2010
V 15.30 HODIN
Na realizaci
OBECNÍHO BETLÉMU
se podílí
městská část Praha-Suchdol,
Sbor dobrovolných hasičů,
Občanské sdružení betlém
a mnoho dobrovolníků

www.praha-suchdol.cz
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zveme Vás
Astronom – pilot – diplomat

Gen. PhDr. MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
K 130. výročí jeho narození je připravena přednáška PhDr. Zl. Fořtové,
členky Historicko-dokumentační komise Čs. obce legionářské v pondělí dne 15. listopadu 2010 od 19.00 hodin v Alšově kabinetě budovy
Úřadu městské části Praha-Suchdol.
Program zachycuje událost od sarajevského atentátu, vypovězení
války, český odboj doma i ve světě; život M. R. Štefánika od dětství,
jeho studia (včetně pražského pobytu), působení v oblasti astronomie (ve Francii, na Tahiti, v Brazilii a Ekvádoru) a jeho vojenskou
a diplomatickou činnost v řadě zemí m.j. v Itálii, Rusku, USA či
Japonsku. Pořad je doplněn výstavkou, promítáním unikátních ﬁlmů z r. 1919,
rozhlasovým projevem Štefánikova bratra Ladislava z roku 1928, hudebními a literárními
ukázkami. Jste srdečně zváni.
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Cvičení pro ženy v tělocvičně
ZŠ M. Alše:

Rodina s malými dětmi by ráda koupila chatičku na
vlastním pozemku zde na Suchdole. Děkujeme.
Tel. 603 447 664
Ošetřování i rizikové kácení stromů lezeckou technikou. Údržba zahrad. Výškové práce (nátěry střech, čištění žlabů aj.) Tel.: 776 245 749.

JÓGOVÁ CVIČENÍ
úterý 19 – 20 hodin

Prodám rodinný dům v Praze 6-Suchdole s garáží.
Plocha pozemku 788 m2/zast. plocha 102 m2. Veškeré IS.
Celý dům je podsklepen. Tel. 603 108 227. NE-RK!

s sebou ponožky, karimatku, ručník
vstup zadním vchodem

SUCHDOLSKÉ LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231,
4–6 vydání ročně. Redakční rada: Ing. P. Hořejš, Mgr. D. Milotová, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, Mgr. I. Tvarohová. Inzerci je možno podávat na adrese Úřad MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol, www.praha-suchdol.cz, e-mail:
redakce@praha-suchdol.cz, tel.: 220 921 218, fax: 220 920 144. Graﬁcká úprava: Martin Šejnost. Redakce upravuje otištěné
články pouze po stránce gramatické, nikoli stylistické. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Názory zde uveřejněné nemusí
vždy vyjadřovat postoj redakce. MK ČR E 11135. Toto číslo vyšlo 22. 10. 2010. Náklad: 3400 výtisků

Uzávěrka inzerce a příspěvků do dalšího čísla je v pondělí 22. 11. 2010
INZERCE

PRONÁJEM TĚLOCVIČEN
V SOKOLOVNĚ SUCHDOL
pro sportovní využití.
Možnost stolního tenisu, volejbalu,
atletiky, ﬂorbalu, fotbalu a jiné
tel.: 603 864 808
e-mail: j.pokorna@staﬁs-pokorny.cz
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Kontejnerová doprava Avií
 Zajišťujeme kontejnerovou
dopravu, odvoz suti,
zapůjčení kontejnerů,
vyklízení staveb, objektů a stěhování.
 Zajistíme včetně skládky.
 Přepravu stavebího materiálu,
dle přání zákazníka.

Kontakt: 731 156 620
LISTY
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MASÁŽE – Bc. Jitka Kaová







zdravotní masáže šíje a zad
relaxační masáže celého těla
medová, čokoládová masáž
skořicové zábaly, masáž nohou
reﬂexní terapie
dárkové poukázky

Vážení suchdolští spoluobčané,
Sdružení občanů Suchdola vnímá výsledek
voleb do suchdolského zastupitelstva jako
mimořádný projev Vaší důvěry a váží si jej.
Kandidáti SOS-Suchdol získali 65,62 %
hlasů, t.j. 11 mandátů z celkových 15.
Za tento vynikající úspěch vděčíme hlasům
Vás – suchdolských spoluobčanů.
Je to pro nás ohromný závazek.

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

DĚKUJEME!

Realitní kancelář JUDr. Josef Křen
Dr. Z. Wintra 10/834, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

člen Asociace realitních kanceláří ČR

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA NEMOVITOSTÍ V LOKALITĚ
NEJVÍCE PRODANÝCH NEMOVITOSTÍ V LOKALITĚ
NEJDELŠÍ PRAXE V LOKALITĚ
Rodinný dům, Noutonice - Lichoceves
Velký vícegener. dům po rekonstr. v r. 2002, část. podsklepený, 3 NP. Dva byty 3+1 a 4+1, obytná plocha 200 m2,
užitná 500 m2 Ve dvoře garáž, stáje a menší hosp. stavby.
Poz. 1232 m2, ZP 400 m2, elektro, studna, septik, vytápění
ústřední palivové. Půda vhodná k vestavbě mezonet. bytu
cca100 m2. Vhodné k bydlení i pro komerční účely.
Cena:
5 900 000 Kč
Pronájem bytu 4+kk, Praha 6 – Suchdol
Pronájem zařízeného bytu 4+kk, 90 m2 - celé patro
rod. domu v ul. Havraní. Ob. pokoj se zařízenou kuchyní 30 m2 , vstup na balkon 11 m2, Tři neprůchozí pokoje 11, 12 a 16 m2, koupelna s vanou, bidet, 2x umyvadlo
a WC. Vytápění ústřední plynové. Garáž a zahrada.
Cena:
15 000 Kč/měs.
Rodinný dům, Praha 6 – Suchdol
Bývalá zemědělská usedlost – obyt. budova, stodola 80 m2,
sklepy 70 m2 a další hospodář. stavení - celkem UP 320 m2.
Obytný dům: 1. NP - garáž, kotelna, býv. uhelna, sklep a další
místnosti; 2. NP: bytová jednotka 3+1 s příslušenstvím 70 m2;
půda 85 m2, možnost mezonet. vestavby. Poz. 1245 m2 (hodnota dle cen. mapy 4 mil. Kč), vš IS, vytápění ústřední plynové.
Cena:
6 290 000 Kč
Rodinný dům, Horoměřice,okr. Praha – západ
Rodinný dům z r. 1938, 1 PP, 3 NP, 7+kk, garáž. Obytná plocha 140 m2, užitná 320 m2. Pozemek 240 m2,
ZP 111 m2, kompl. IS, plynová přípojka u domu, vytápění ústřední elektrické a palivové. Malá zahrada okolo
domu.
Cena:
5 490 000 Kč
Zahradní chatka Praha 6 – Suchdol
Celopodsklepená zahradní chatka 16 m2 s velkou zastřešenou verandou na pronajatém pozemku 450 m2,
elektřina zavedena do chatky, voda na pozemku. Zahrádkářská kolonie Palpost.
Cena:
120 000 Kč

Stavební pozemek, Statenice - Černý Vůl
Rovinatý pozemek 806 m2 v intravilánu obce, obdélníkového charakteru, šíře 11,6 m. Na pozemku vyvedeny přípojky: voda, kanalizace, plyn; elektro před pozemkem. Dobrá
dopravní dostupnost.
Cena:
1 995 000 Kč

Pronájem bytu 4+kk, Praha 6 – Suchdol
Pronájem luxusního bytu 4+kk, 96 m2 + JV terasa 35 m2,
JV balkon 3 m2, sklep 6 m2, 2. patro cihl. byt. domu z r.
2004, v ul. Internacionální. Zařízen novým nábytkem vč.
všech el. spotřebičů, vytápění ústřední etážové. Nová TV
(70 programů). Garáž. stání v domě, výtah.
Cena:
17 000 Kč/měs.
Rodinný dům, Praha 6 – Suchdol
Dům 5+1, OP 126 m2, UP 237 m2, 1 PP, 3 NP. 1. NP - chodba,
obývací pokoj, kuchyně, spíž, koupelna, WC; 2. NP - 4 pokoje, z ložnice vstup na terasu. Zděná garáž s dílnou, dřevěná
kolna, zahrada. Pozemek 358 m2, ZP 85 m2, vš. IS, ÚT plyn +
TP. Průběžně udržovaný dům, v suterénu lze vybudovat další
malou byt. jednotku. Vhodný jako dvougenerační.
Cena:
7 900 000 Kč
Rodinný dům, Praha 6 – Suchdol
Dům 6+kk, 2 NP, 1 PP, před rekonstrukcí, garáž. 1. PP kotelna, uhelna; 1. NP - chodba, hala, WC, ob. pokoj, ložnice, kuch. kout přístupný z haly; 2. NP - čtyři místnosti,
koupelna, WC. Pozemek 682 m2, ZP 101 m2, vš. IS, plyn
- přípojka před domem, ÚT palivové.
Cena:
6 900 000 Kč
Garáž, Praha 6 – Suchdol
Družstevní garáž v garážovém komplexu v ulici Na Mírách při ulici Kamýcká. Vjezdové vyklápěcí dveře – šířka 235 cm, šířka 270 cm, délka 570 cm, bez přípojky
elektro a vody.
Cena:
150 000 Kč

Rodinný dům Horoměřice, okr. Praha západ
RD po rekonstrukci, se dvěma byty 2+1 a 4+1, obytná
plocha 214 m2, užitná 360 m2, 1 PP, 2 NP, garáž pro
2 vozy. Pozemek 651 m2, ZP 164 m2, kompl. IS, vytápění ústřední plynové. Je možná i výměna za jinou
nemovitost.
Cena:
6 999 000 Kč

Byt 4+kk, Praha 6 – Suchdol
Přízemní byt 4+kk 98 m2, podíl jedné ideální třetiny rodinného domu v osobním vlastnictví se třemi byty, zahrady 644 m2. Vytápění ústřední elektrické, oplocená
zahrada.
Cena:
3 300 000 Kč

www.realitykren.cz • tel. 224 313 842
www.praha-suchdol.cz
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školička PTÁČATA

Jazykové centrum

Tradiční soukromá školka pro šikovné děti

LOGOS

* ŠKOLKA
* JESLE
* OBČASNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ
školička PTÁČATA
Olšová 13, Praha 6 – Suchdol
www.ptacata.info
+420 608 701 936 +420 774 701 936

Pro každé dítě máme místo,
děti přijímáme celý rok.

500 Kč za 10 týdnů!
Rodilí mluvčí

Školička PTÁČATA splňuje veškeré normy
a hygienické předpisy platné pro provoz
zařízení péče o děti do tří let věku a pro
mimoškolní výchovu a vzdělávání.

Suchdolské náměs/K Mírám 2
(zastávka: Internacionální)

Žádám vedení konkurenční školky, aby
nás přestalo očerňovat a pomlouvat. Vaše
chování se neslučuje s dobrými mravy.

www.logos-suchdol.cz

Hana Lukešová, ředitelka školičky PTÁČATA

~

Slunecnice

~

Restaurace

Starodvorská 13,
Praha 6 - Lysolaje

Otevreno

úterý - neděle
11-22 hodin

Dovolujeme si vás pozvat
do nov otevené restaurace,
kde mžete ochutnat
speciality z mexické, ecké
a eské kuchyn.
rezervace: +420 220 941 209
www.restauraceslunecnice.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

M. Buldra autodílna
Opravy osobních a dod. automobilů všech značek
a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Autoradia, 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

ZÁMEýNICTVÍ-KREJZA
-KOVOVÝROBA-

od
od
od
od

1100,1600,1600,2200,-
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-mĜíží a katrĤ
-vrat a plotĤ
-schodĤ a zábradlí -ocelových dveĜí
-portálĤ a výkladĤ -nájezdových ramp
-markýz
-kovového nábytku
-zastĜešování prostorĤ a mnoho dalšího…

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

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
www.praha-suchdol.cz
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Stavební poz. s RD, 843 m2, P6 – Suchdol

ŘRD 7 + 2/2x B/T, PZ – Roztoky u Prahy

Nabízíme starý RD k celkové rekonstrukci. Stará zástavba, rozměry poz. cca 20 x 42 m, orientace na jih, rovina,
klidné okolí, zeleň. Napojeno na vodovod a elektrický
proud. V ulici před domem plyn.

Čtyřpodlažní řadový RD 7 + 2, užitná plocha 310 m2,
garáž. Klidná okolní zástavba RD, slepá ulice. V r. 2009
byly dokončeny stavební úpravy. Dům nabízí prostor
pro vícečlennou rodinu, dvougenerační bydlení.

Cena: 6.200.000 Kč

Cena: 8.950.000 Kč

603 509 747

2

603 783 877
2

Byt 2 + kk, 43 m , OV, P6 – Břevnov

Stavební pozemek, 782 m , Statenice

Slunný byt 2 + kk, 4. p. s výtahem klidného a udržovaného cihlového domu. V bytě jsou 2 sam. neprůchozí
pok. o velikosti 18 a 12 m2. Nová dřevěná EURO okna,
orientace na JZ. Nízké měsíční poplatky.

Pozemek leží v intravilánu obce a prodává se včetně
projektu a stavebního povolení na výstavbu RD. Veškeré
sítě jsou na pozemku. V obci je veškerá OV. Pěkné okolí,
CHKO Roztocké údolí.

Cena: 2.750.000 Kč

Cena: 2.950.000 Kč

Byty, domy, pozemky, chaty a chalupy
Prodáme nebo pronajmeme vaší nemovitost
Zajišťujeme kompletní právní servis
Inzerce na internetu a v tisku
Individuální přístup ke každé nemovitosti
Pravidelné informace o průběhu prodeje
Daňové poradenství spojené s prodejem
Při prodeji znalecký posudek zdarma

603 783 877
2

724 051 896

Byt 2 + 1, OV, 54 m , P4 – Záběhlice

Byt 3 + kk/L, OV, P4 – Chodov

Světlý byt v cihlovém domě ve 2 NP. Byt je ve standardním, udržovaném stavu, nová plastová okna, ve vstupní
chodbě vest. šatní skříň. Dva neprůchozí pokoje 15,4 m2
a 18,3 m2 se vstupem do kuchyně 9,2 m2.

Byt v OV, 75 m2, 2. p., po částečné rek., plastová okna,
zděné jádro. Obývací pokoj s jižní orientací. Dále 2 pokoje se sam. vstupy z chodby. K bytu náleží sklepní
kóje.

Cena: 2.200.000 Kč

Cena: 2.400.000 Kč

Výstavba RD na klíč od 1.960.000 Kč
Kompletní nabídka na:

Tel.: 733 155 156

www.rcb.cz

Realitní Centrum Bohemia s.r.o., Vítězné náměstí 2,
160 00 Praha 6, vchod z Dejvické pasáže, 2.patro

KUTILOVÉ

603 783 877

VELMI LEVNÉ NOVÉ I POUŽITÉ
PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS
ZIMNÍ AKCE:

Ukažte manželce, čeho jste schopni!!
My Vám pomůžeme!
Služba pro všechny šikovné chlapy.
 prodej a řezání lamina,
 olepování hranou ABS tl. 0,5 a 2 mm
 vrtání děr pro panty, řezání kuchyňských desek
 výřezy na dřez a varnou desku, rohový spoj
Prodej drobného materiálu:
 vruty, panty, úchytky atd.
 foliovaná dvířka na kuchyně a ostatní nábytek
otevírací doba:
po–pá 8–17 hod., so 8–13 hod.
JB dřevo-nábytek, Kamýcká 234, Praha 6-Sedlec
Areál České stavomontážní společnosti, hala č. 14
tel: 739 069 712

www.jb-drevo-nabytek.cz
24
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603 509 747

Nové značkové alu sady

15“ od 8000 Kč
16“ od 9000 Kč
•PROVÁDÍME VEŠKERÝ
PNEUSERVIS OSOBNÍCH A DODÁVKOVÝCH AUTOMOBILŮ
•PRODEJ POUŽITÝCH A NOVÝCH OCELOVÝCH A ALU DISKŮ
•PNEU PŘÍSLUŠENSTVÍ (bezpečnostní šrouby, matice, okrasné poklice)

Felicia 165/70/13T
• Barum Polaris 2– 850 Kč • Fulda Montero 3 – 1050 Kč
Fabia 165/70/14T
• Barum Polaris 2 – 1050 Kč • Fulda Montero 3 – 1250 Kč
Octavia I, II 195/65/15T
• Barum Polaris 2 – 1290 Kč • Sava Eskimo S3 – 1390 Kč
• Fulda Montero 3 – 1490 Kč
Octavia, Superb 205/55/16 T
• Barum Polaris 2 – 1890 Kč • Sava Eskimo S3 – 2600 Kč
• Fulda Montero 3 – 2250 Kč
Otevírací doba: po–pá 9–18, so 9–12
Zdarma igelitové pytle! Při koupi 4 ks nových pneu u nás likvidace zdarma!

Petr Matějka, IČO 16107551 – JSME PLÁTCI DPH!!!
Suchdolská 497, 252 62 Praha - Horoměřice
(jsme 500 m za kruh. objezdem u Lidlu Horoměřice –
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
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