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stojí za přečtení
Nová Rada
městské části

str. 4

Úsporná opatření
od 1. 1. 2011 str. 7
Kroužek mladých
hasičů
str. 8
stojí za zapsání
sobota 11. 12. – 18.00
Adventní koncert
kaple sv. Václava

čtvrtek 16. 12. – 17.00
Vánoční zpívání – ČZU

pátek 24. 12. – 22.00
Setkání s Písmem a koledami
Suchdolské náměstí

pondělí 10. 1. – 19.00
Klub náročného diváka
knihovna

čtvrtek 6. 1. – 17.00
Čtení s Martinem
Stropnickým – knihovna

sobota 15. 1. – 20.00
120. hasičský ples – klub „C“

středa 2. 2. – 18.00
Čapkovská setkání
knihovna

motto
Že nedostanete vždy,
co chcete, je někdy
obrovské štěstí.
Dalajláma
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K říjnovým
komunálním volbám
Výsledky suchdolských komunálních voleb překvapily nejen nás. Více
než 65% podpora Sdružení občanů
Suchdola je pro nás velmi zavazující. Děkujeme za projevenou důvěru,
kterou věřím nezklameme.
Budeme rádi, bude-li se o věci
veřejné zajímat více našich spoluobčanů než jen patnáct zvolených
zastupitelů. Lze se např. zapojit do
činnosti komisí a výborů městské
části. Finanční výbor jako orgán
zastupitelstva projednává otázky
rozpočtu a majetku městské části.
Komise bytová a sociální řeší sociální otázky a dohlíží nad řádným
nakládáním s byty. Komise volného
času připravuje kulturní programy,
přednášky a zabývá se volnočasovými aktivitami naší mládeže či seniorů, také ve spolupráci se základní
školou a knihovnou či komunitním
centrem ve škole.
K říjnovým senátním volbám
Těsným výsledkem o sedmdesát
hlasů neuspěl v našem obvodu v senátních volbách kandidát TOP 09
pan Bedřich Moldan proti kandidátu
za ODS panu Petru Bratskému. Jednání s ním a jeho návštěva na ustavujícím zasedání našeho zastupitelstva
ukazují na jeho zájem o problematiku
naší městské části.
Jak komunálních, tak i senátních voleb se v Suchdole zúčastnil
nadprůměrný počet voličů. Volby
jsou důležitým aktem a je dobře,
že zde tuto možnost ovlivnit chod
věcí veřejných tradičně využíváme.
A to i přesto, že se při uspořádání
povolebních koalic nakonec legálně dohodnou strany, které volby
nevyhrály.

Suchdolští hasiči
Letos v červnu oslavili suchdolští
hasiči 120. výročí od založení svého
spolku. V září se podařilo díky iniciativě manželů Bradáčových založit
kroužek mladých hasičů. Dvacet dětí
se tak začalo seznamovat s hasičským prostředím, technikou... Přejeme Bradáčovým i mladým hasičům
hodně elánu a síly, v této důležité
a náročné přípravě.
Advent
Milí suchdolští a sedlečtí spoluobčané, přeji vám, abyste nejen adventní dobu prožili s nadějí, že se
vyplní křesťanská zvěst o příchodu
spravedlivé doby. Přejme si, aby se
vyplatilo poctivé a řádné jednání, aby
bylo vyslyšeno volání po změně, aby
pravda a láska vítězila a byla tak zadušena snaha přisátých pijavic na vymoženostech svobody
a demokracie získávat
jen osobní prospěch.
Petr Hejl,
starosta městské části
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z radnice
Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých jednáních 25. 10 – 1. 11. 2010 projednala mimo jiné následující body:
poděkovala Mateřské škole Gagarinova za vystoupení při vítání občánků
v sobotu 9. října 2010.
poděkovala paní Daně Poláchové za
vynaložené úsilí při přípravě Selského
trhu na Suchdole, zejména za velmi
aktivní oslovování a získávání trhovců.
po úpravách schválila předloženou
smlouvu o dílo č. 132/2010 na provedení dešťové kanalizace, odvodnění
do stávající dešťové kanalizace v ul.
V Údolí.
odmítla poskytnout příspěvek na
stavební opravu vchodu historické
budovy ZŠ M. Alše s odůvodněním,
že dle zřizovací listiny opravy neinvestičního charakteru na majetku, který
škola využívá ke své činnosti, zajišťuje
příspěvková organizace z prostředků
vlastního rozpočtu. Rada dále konstatovala, že oprava ani technické řešení
nebylo před realizací konzultováno se
zřizovatelem. Dle odborného stanoviska není zvolená forma opravy – použití materiálu marmolit – vhodná pro
opravy budovy z 30. let minulého století, kde jsou dlouhodobé problémy
s vlhkostí. Uvedený materiál není dle
odborného posouzení ani esteticky
vhodný k uvedenému typu budovy, tj.
historické budově ZŠ.
schválila uvolnění 48 800 Kč z bytového hospodářství na ﬁnancování
oplocení pozemku u bytových domů
ve Stehlíkově ulic, aby se zabránilo
jeho zneužívání mladistvými.
rozhodla o zrušení výběrového řízení na byt I. kategorie číslo 2, o velikosti 1+1, o podlahové ploše bytu 34 m2
v ulici U Kruhovky.
schválila přijetí dotace ve výši
776 832 Kč z operačního programu
Životní prostředí na realizaci akce
CZ.1.02/3.1.00/09.04074 „Instalace
fotovoltaického systému Stehlíkova“.
Rada požádala ﬁnanční výbor a Zastupitelstvo o dodatečné projednání
přijetí dotace.
vzala na vědomí, že bylo provedeno hodnocení vedoucích odborů ÚMČ
Praha-Suchdol a návrh tajemnice na
úpravu jejich osobních příplatků.
schválila podání žádosti o grant
v oblasti sportu v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2011
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část II. „Úprava veřejných ploch určených pro sportování“ na akci „Rozšíření veřejně přístupného hřiště na
Výhledském náměstí o prvky pro seniory – tělocvična pod širým nebem“
a uložila starostovi, aby žádost zaslal
na MHMP.
schválila podání následujících projektů do programu Dobré sousedství
2010, vyhlášeného Letištěm Praha,
a. s.: Nasvícení kapličky Sv. Václava,
Nebát se pomoci, Zdravý životní styl
na Suchdole aneb jak si udržet zdraví
i při zvýšeném hluku, městský mobiliář
– vzhled městské části, Suchdol žije
– podpora společenských setkávání,
Suchdol seniorům – aktivní odpočinek
a relaxace, Knihovna nejen s knihami.
Rada uložila starostovi, aby v termínu
do 31. 10. 2010 doručil schválené
projekty Letišti Praha, a. s.
rozhodla o zveřejnění zápisů ze
Školské rady při ZŠ M. Alše na webových stránkách městské části a požádala ředitele ZŠ M. Alše, aby zajistil bezodkladné zveřejňování zápisů
a aktuálních informací ze školské Rady ZŠ M. Alše na webových stránkách
základní školy. Rada je nespokojena
s tím, že i přes opakované výzvy nedošlo ke zlepšení spolupráce ředitele ZŠ
M. Alše se školskou radou, a uložila
starostovi sdělit uvedené stanovisko
řediteli ZŠ.
schválila příslušné rozpočtové
opatření – zařazení dotace na volby
do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve výši 174 500 Kč do
rozpočtu MČ.
projednala s ředitelkou Mgr. Jaroslavou Hešíkovou aktuální situaci
v MŠ K Roztokům. Rada schválila ředitelce odměnu za aktivní prezentaci
mateřské školy včetně nácviku a provedení kulturních vystoupení při společenských akcích jak městské části,
tak dalších veřejně prospěšných institucí (Horizont). Odměna byla vyplacena z prostředků MŠ K Roztokům.
projednala s ředitelkou Marcelou
Hanákovou aktuální situaci v MŠ Gagarinova. Rada schválila ředitelce MŠ
Gagarinova odměnu za aktivní přístup
k získávání dodatečných prostředků
pro rozvoj MŠ mimo rozpočet městské části a iniciativu při projednávání
projektové dokumentace pro územní
řízení na nástavbu technického pavilonu mateřské školy. Odměna byla vyplacena z prostředků MŠ Gagarinova.

SUCHDOLSKÉ

LISTY

vyjádřila souhlas s konáním trhů do
konce listopadu a dále 2. 12., 9. 12.,
16. 12. a 23. 12. V období leden až
březen se trhy z technických důvodů
konat nebudou.
vzala na vědomí opatření přijatá
ředitelem ZŠ M. Alše k nedostatkům
zjištěným veřejnoprávní kontrolou
hospodaření ZŠ M. Alše.
rozhodla o přidělení bytu I. kategorie číslo 2, o velikosti 1+1, o podlahové ploše bytu 34 m2, U Kruhovky
č. p. 940 Mgr. Heleně Pavlasové, učitelce ZŠ M. Alše a to na dobu určitou
do 31. 7. 2011.
vyhlásila výběrové řízení na pronájem bytu I. kategorie číslo 10, o velikosti 2+1, o podlahové ploše bytu
52 m2, v ulici U Kruhovky č. p. 941,
Praha-Suchdol. Podmínky výběrového
řízení byly schváleny usnesením Rady
č. 148.17 ze dne 14. 12. 2009. Rada
ukládá pí Felgrové, aby zájemcům
o byt vedeným bytovou komisí zaslala
informaci o možnosti se do výběrového řízení přihlásit.

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svém 1. zasedání dne 9. listopadu 2010 zvolilo tyto představitele
městské části:
starosta Ing. Petr Hejl
zástupce starosty Ing. Václav Vik
zástupce starosty Ing. Petr Hořejš
radní RNDr. Ludmila Knappová
radní Mgr. Karel Kuna
Dále byli zvoleni předsedové
kontrolního a ﬁnančního výboru:
předsedkyně Kontrolního výboru
Ing. Eva Stolařová
předseda Finančního výboru
Ing. Ondřej Imlauf

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých jednáních 10. 11. – 24. 11. 2010 projednala mimo jiné následující body:
schválila po úpravách předloženou
smlouvu na poskytování geodat ﬁrmě ISES, s. r. o. za účelem realizace
projektu „Obnova lipové aleje v ulici
Gagarinova, městská část Praha-Suchdol“, na který odběratel obdržel
dotaci z grantového programu hl. m.
Prahy pro oblast životního prostředí
v roce 2010.
schválila Zadávací dokumentaci
pro výběr zhotovitele stavby „Nástavby technického pavilonu MŠ Ga-
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z radnice
garinova“ s následujícími podmínkami a stanovila kritéria pro výběr
dodavatele prací: Rada požaduje
60měsíční záruční lhůtu, termín dokončení je stanoven na 31. 7. 2011,
provoz všech stávajících zařízení nesmí být narušen; výše pojistného plnění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši
20 milionů Kč, hodnotícím kriteriem
je cena s váhou důležitosti 100 %.
Rada schválila seznam ﬁrem, které budou osloveny v rámci výběru
zhotovitele uvedené zakázky a který
je přílohou zápisu Rady č. 1. Rada
uložila Ing. Ludvíkovi, aby zadávací
dokumentaci zaslal ﬁrmám dle výše uvedeného seznamu a zajistil její
zveřejnění na úřední desce úřadu
(v listinné i elektronické podobě)
a na zákonem určených webech.
schválila připomínky ke změnám
územního plánu hl. m. Prahy – změny Z 939/00 (RWY – paralelní dráha),
změny Z 2273/00 (MÚK Rybářka)
a změny Z 1774/00 (Sedlec) a uložila
starostovi, aby připomínky dopracoval a zaslal na MHMP.
schválila předložený dodatek č. 2
smlouvy č. 32/2009 se spol. SÚPr na
zhotovení DSP stavby Suchdolské náměstí spočívající v posunutí termínu
realizace do 31. 1. 2011.
schválila následující kompetence
členů Rady MČ Praha-Suchdol

• Starosta Ing. Petr Hejl: hospodaření a ﬁnance, rozpočet, investiční politika, vnitřní správa, vztah
k hl. m. Praze, městským částem,
obcím a institucím MČ, bezpečnost a protipožární ochrana
• Zástupce starosty Ing. Václav Vik:
správa majetku, pozemky, doprava, infrastruktura, územní plánování a rozvoj, životní prostředí,
zeleň a vzhled obce, odpadové
hospodářství
• Zástupce starosty Ing. Petr Hořejš:
bytová politika, sociální politika,
kultura, památková péče, kontrola, kompetence příkazce operací
v oblasti kultury a sociálních věcí
(stanoveno směrnicemi ÚMČ)
• Radní RNDr. Ludmila Knappová:
školství a vzdělávání
• Radní Mgr. Karel Kuna: informace/media, knihovna
souhlasí s umístěním kontejneru
projektu Potex na charitativní sběr
šatstva na pozemku parc. č. 151,
k. ú. Suchdol. Rada vyhlašuje záměr
na výpůjčku části pozemku parc. č.
151, k. ú. Suchdol o výměře 4 m2 pro
umístění kontejneru projektu Potex
na charitativní sběr šatstva za následujících podmínek: výpůjční smlouva
na dobu neurčitou s výpovědní dobou
1 měsíc. Rada ukládá starostovi vyvěsit záměr na úřední desku na 15 dní.
po provedeném průzkumu cen urči-

la zhotovitele výměny stropních světel
ve třech třídách MŠ Gagarinova: ﬁrmu
Staﬁs-Pokorný, cena za výměnu činí
81 955,63 Kč, cena je uvedena včetně
DPH.
schvaluje předložený plán zimní
údržby komunikací ve správě MČ
Praha-Suchdol v zimní sezóně 2010/
2011. Rada ukládá zaměstnancům
MČ podle tohoto plánu postupovat.
schvaluje dar pro pedagogické
pracovníky a vychovatele příspěvkových organizací (PO) zřizovaných
městské části Praha-Suchdol dle následujících pravidel:
• příjemcem daru je pedagogický
pracovník a vychovatel, který pracoval v PO minimálně polovinu
období, za kterou je odměna poskytována, tj. 2 měsíce
• dar bude poskytnut ve výši
3200 Kč pro každého pracovníka,
který pracoval v PO po dobu září až prosinec 2010 (tj. po dobu
4 měsíců)
• pokud pracoval příjemce kratší
než uvedené období, poskytuje
se mu dar v alikvótní výši. Rada po úpravách schvaluje text
darovací smlouvy. Rada ukládá
starostovi, aby požádal ředitele
škol o seznamy pedagogických
pracovníků a vychovatelů, kteří
dle schválených pravidel budou
příjemci daru.

Stanoviště kontejnerů na odpad,
Suchdolská ulice – provozní doba
v zimním období
sobota 4. prosince 9 až 12 hod.
sobota 8. ledna
9 až 12 hod.
sobota 5. února
9 až 12 hod.

Pražské služby zajistí svoz odpadů
v době Vánočních svátků
Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz odpadu zajištěn dle pátečních programů. Od 25. 12. do
31. 12. 2010 již bude zajištěna normální pracovní směna a odvoz směsného odpadu bude probíhat dle
příslušných svozových programů,
tedy jako v běžných všedních dnech.
U tříděného odpadu bude ve dnech
20. – 31. 12. 2010 a 3. – 7. 1. 2011
prováděn mimořádný svoz skla,
25. 12. 2010 pak proběhne také mimořádný svoz papíru.

le nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování
kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří
na stanoviště separovaného odpadu (k barevným kontejnerům) a na
stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde
se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob
k výsypu.

Doporučujeme využívat služeb nejbližšího Sběrného dvora hl. m. Prahy na adrese Proboštská 1, Praha 6,
v pracovní dny od 8.30 do 17.00,
v sobotu od 8.30 do 15 hodin.
Živý plot jako překážka?
Děkujeme všem, kteří ošetřili své
živé ploty a další zeleň, rostoucí
směrem k chodníkům a komunikacím tak, aby nebránila jejich užívání a provádění zimní údržby. A těm,
co to ještě nestihli, bych chtěl připomenout, že tím sami mohou ovlivnit, zda a jak bude chodník u jejich
domu v zimě uklizen...

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při
pravidelném svozu od 25. 12. 2010
do 28. 2. 2011. Prosíme občany,
aby vánoční stromky odkládali vedwww.praha-suchdol.cz
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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
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z radnice

Představení
Rady městské části

Nově zvolená Rada městské části – zleva: zástupci starosty Václav Vik a Petr Hořejš, radní Ludmila Knappová a Karel Kuna, starosta Petr Hejl.

PETR HEJL
(*1959) Vystudoval metrologii na Elektrotechnické fakultě ČVUT, je spolumajitelem společnosti v oboru tlakoměrné techniky, je ženatý
a má tři děti. Jako starosta je zodpovědný
za hospodaření a ﬁnance, rozpočet, investiční politiku vnitřní správu, vztah k hl. m. Praze,
městským částem, obcím a institucím MČ, bezpečnost a protipožární ochranu.
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SUCHDOLSKÉ

Jak jste se ocitnul na Suchdole?
Skutečně poprvé jsem Suchdol navštívil počátkem
sedmdesátých let při promoci v aule Vysoké školy zemědělské syna přátel mých rodičů.
Podruhé počátkem září 1979, když jsem si stopl po
skončené povinné studentské brigádě v Kablu před
nástupem na elektrotechnickou fakultu manžele ze
Suchdola a ti mne svezli žigulíkem z Kladna na konečnou na Výhledech.
LISTY
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z radnice
ze všech stran obcházeli a prohlíželi si dům.
Co se Vám u nás líbí
a co Vás naopak štve?
Na univerzitním Suchdole se mi
libí jeho poloha, kousek do města, kousek do přírody, rezidenční
typ zástavby bez šedých průmyslových zón a reálně-socialistických
paneláků, budovy základní školy
a univerzitní kampus.
Štve mne, že kvůli plynovodům
a vysokému napětí není jednoduše
možné navázat na původní plány
z dvacátých let minulého století,
které založily vedení ulic a umístění náměstí.
Co byste jako starosta chtěl
dokázat?
Zařídit výstavbu chybějící kanalizace, přesvědčit rodiče, aby raději posílali své děti do suchdolské
školy místo do jiných ve městě,
podporovat spolkový a kulturní
život, přispět k tomu, aby se škola s knihovnou staly komunitním
centrem pro vzdělávání dětí a také dospělých, usilovat o zachování
svébytného charakteru Suchdola
a o zabránění realizace velkých
dopravních záměrů, které by zalily
Suchdol hlukem a exhalacemi.

PETR HOŘEJŠ
(*1960) Vystudoval Vysokou školu zemědělskou, kde později pracoval jako asistent na Katedře botaniky a fyziologie rostlin.
V současné době vyučuje angličtinu na střední škole. Je ženatý
a má dvě děti. V Radě MČ Praha-Suchdol má na starosti bytovou
a sociální politiku, památkovou
péči a kontrolu.

Potřetí v červenci 1987, když
jsem se s manželkou a švagrem jel
podívat na dům, který byl inzerován
v zemědělských novinách k prodeji. Tehdy bylo pole Na Rybářce plně
rozkvetlé žlutou řepkou a náš soused, pan Zúbrik, za námi vyšel na
ulici bos a v kraťasech a ptal se nás,
co tady děláme, když jsme zvědavě

Jak jste se ocitnul na Suchdole?
V roce 1987 jsem začal pracovat na tehdejší Vysoké škole zemědělské. Trvale jsem na Suchdole zakotvil o čtyři roky později, kdy
jsem se přiženil na Výhledy.
Co se Vám u nás líbí,
co Vás naopak štve?
Líbí se mi tady úplně všechno,
čímž jsem zodpověděl i druhou
část dotazu. Abych ale nepokazil
www.praha-suchdol.cz
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anketu, něco negativního se pokusím vymyslet. Vadí mi třeba příliš
časté a příliš hlučné starty letadel
v letních měsících. Vadí mi auta, řítící se Suchdolskými ulicemi
rychlostí rovnou asi desetinásobku
rychlosti povolené. Vadí mi, že lavičky určené pro klidné spočinutí
občanů obsadili páchnoucí alkoholici. Vadí mi, že investoři budují ostošest předražené byty na každém
volném prostranství, aniž by se
vážně zabývali myšlenkou, že tisíce
nových obyvatel potřebují k životu
víc než jen tři nebo čtyři pokoje,
kuchyň a koupelnu. Který z těchto
investorů v posledních letech projevil snahu vybudovat alespoň dětské hřiště, nebo psí záchodky? Vadí mi i to, že se suchdolská škola
stala předmětem oprávněné kritiky. Bylo by toho víc, ale jak jsem
řekl v úvodu: líbí se mi tady úplně
všechno – Suchdol je krásný!
Co byste jako místostarosta
chtěl dokázat?
Přesvědčit nové obyvatele Suchdola, aby se zde přihlásili k trvalému pobytu. Tímto aktem by se
dosáhlo toho, že by městská část
měla o dost více peněz na realizaci
svých bohulibých záměrů (například opravy chodníků).
Přesvědčit všechny obyvatele
Suchdola, aby se více podíleli na
proměnách naší městské části k lepšímu. Udržet charakter městské části jako příjemné rezidenční čtvrti bez
devastujícího vlivu slaboduchých
megalomanských projektů

LUDMILA KNAPPOVÁ
(*1959) vystudovala matematiku
na UK, v postgraduálním studiu
se věnovala oboru Teorie pravděpodobnosti. Později se nadchla
pro pedagogickou práci a učila
na různých typech škol od ČVUT
až po učiliště uměleckých řemesel. V současné době vyučuje matematiku na gymnáziu Jana Keplera. Je vdaná a má čtyři děti.
V radě MČ má na starosti školství
a volný čas.
Jak jste se ocitla na Suchdole?
Na Suchdole bydlela moje skautská vedoucí a tak to bylo pro mě
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z radnice
kouzelné místo romantických výletů (jsem původně z Bubenče). Před
15 roky se nám jako zázrakem podařilo koupit domeček na hranici
Suchdola a Sedlce a od první chvíle jsme se stali suchdolskými patrioty. Snažila jsem se hned nějak
zapojit do života obce. Řadu let
jsem organizovala lyžařskou školičku pro suchdolské děti a s několika dalšími nadšenci jsme založili a udržovali při životě pěvecký
sbor, jehož produkcemi „zpestřujeme“ různé společenské akce na
Suchdole.

Chtěla bych také něco udělat pro
mateřské školky, jejichž kapacita
stále ještě nestačí.

Co se Vám u nás líbí,
co Vás naopak štve?
Mám ráda místní poklidnou a sousedskou atmosféru. Ráda chodím na
nákupy do místní „sámošky“, kde
mě znají jménem, po cestě zdravím sousedy, poklábosím s pejskaři,
a kdyby mi neburácela nad hlavou
letadla, byla by staromilecká idyla
z Malostranských povídek skoro dokonalá.
Jsem moc ráda, že máme na Suchdole aktivní neúnavné nadšence,
kteří organizují a pořádají výstavy, divadelní představení, výtvarné
i sportovní akce, blešáky, posvícení, masopusty apod.
Jsem hrdá na naše krásné okolí,
na kouzelnou přírodu Kozích Hřbetů, Tichého údolí, Holého Vrchu,
výhledů ze skal nad Vltavou.
A co mě štve? Nejvíc ze všeho mě
trápí škola. Prošly jí všechny moje děti, ale ještě před ukončením
I. stupně odešly jinam, protože naše představa o kvalitním, komplexním a moderním vzdělávání nebyla
zásadně naplněna.

Jak jste se ocitnul na Suchdole?
Byt v Horním Sedlci jsme si koupili před pěti lety, takže jsem možná první „náplava“ v suchdolském
zastupitelstvu. Suchdol znám samozřejmě mnohem déle, bydlel
jsem s rodiči v Bubenči a na Kozí
hřbety jsme chodili na trochu nudné nedělní rodinné procházky. Později nuda přestala – na kole jsem
objevil Šárku, Tiché údolí, Trojanův
mlýn. A když jsme později s rodinou hledali pěkné místo pro život,
bylo rozhodnuto.

Co byste jako radní chtěla
dokázat?
Škola je to, čemu bych se chtěla
především věnovat. Pokoušela jsem
se něco pro zlepšení školy dělat již
dávno jako rodič, ale všechny moje pokusy (např. pro rozšíření výuky cizích jazyků) ztroskotaly. Nyní cítíme podporu ze strany rodičů
i učitelského sboru provést ve škole
zásadní změny a učinit z ní to, k čemu má skvělý potenciál – stát se
místem pro špičkové vzdělávání našich dětí i kulturním a volnočasovým centrem pro všechny občany.
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KAREL KUNA
(*1970) Vystudoval biologii a matematiku na UK, kromě činnosti v oboru pracoval též jako novinář. V současnosti je projektovým
manažerem v mezinárodní IT ﬁrmě. Je ženatý a má dvě děti.
V Radě MČ Praha-Suchdol má na
starosti komunikaci, média a také
naši knihovnu.

Co se Vám u nás líbí,
co Vás naopak štve?
Na Suchdole se mi líbí blízkost
přírody, ta jedinečná možnost sednout po práci na kolo a projet se
za půlhodinu téměř divočinou. Přitom díky vysoké škole a davům
studentů z celého světa má Suchdol i jakýsi velkoměstský šmrnc.
Taky se mi líbí místní zahrádkářské osady. Vím, že se o jejich smyslu vede debata, ne všude v Praze
jsou v dobrém stavu, ale ty naše
myslím patří k nejhezčím. Co mě
štve? Samozřejmě mě štve způsob plánování dopravních staveb
(paralelní dráha, okruh), který vůbec nebere ohled na kvalitu našeho života. Díky mnoha debatám
s kolegyněmi a kolegy samozřejmě
vím i o tom, co štve ostatní – třeba chybějící kanalizace nebo málo
míst ve školkách.
Co byste jako radní chtěl
dokázat?
Rád bych se přičinil o to, aby Suchdol nebyl našimi sousedy nebo médii brán jako věčný potížista. Aby
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bylo jasné, že se přirozeně bráníme záměrům, které nás poškozují,
ale kromě toho se u nás také příjemně žije, děje se tu spousta zajímavého, je prima sem zajet na výlet. No a k tomu doufám, že v radě
týmově pokročíme v řešení starých
bolestí – v mnoha věcech máme
myslím docela dobře nakročeno
a doufám, že výsledky se dostaví.

VÁCLAV VIK
(*1960) Vystudoval Stavební fakultu ČVUT, pracoval v oblasti
přípravy staveb, provozu energetických zdrojů a v posledních
letech jako OSVČ v oblasti energetiky. Je ženatý a má jednu dceru,
na Suchdole žije od roku 1989.
V radě MČ Praha-Suchdol má na
starosti zejména územní rozvoj,
správu majetku, životní prostředí.
Jak jste se ocitnul na Suchdole?
Poprvé v roce 1986 při návštěvě Vysoké školy zemědělské a tehdy jsem vůbec netušil, že se mi
po dvou letech objeví možnost na
Suchdole bydlet. Z Českého ráje
jsem se tedy přestěhoval na Suchdol blízko „Ráje“, kde s manželkou
bydlíme od roku 1989.
Co se Vám u nás líbí a co Vás
naopak štve?
Suchdol se mi líbí jako místo
s příjemným okolím, rozmanitou
původní i novou zástavbou, které je i není součástí Prahy a kde
se prolíná „venkov“ s velkoměstem
a jeho problémy. Nelíbí se mi přetrvávající rizika rozvoje Suchdola
spojená s nedořešenými dopravními stavbami, nedokončená kanalizace, současný přístup magistrátu
k Suchdolu a částečně postrádám
i zřetelnější centrum Suchdola.
Co byste jako místostarosta
chtěl dokázat?
Mým cílem je zachovat na Suchdole přijatelné podmínky pro bydlení
a při řešení zásadních věcí nezapomínat ani na běžné problémy obyvatel. Rád bych pomohl „pohnout“
s kanalizací a snížil počet problémů Suchdola všeho druhu.
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Úsporná opatření
od 1.ledna 2011
V minulém čísle jsme informovali o navrhovaných úsporných opatřeních v oblasti sociálních dávek, nemocenské, stavebního spoření apod.,
která v době napsání článku byla
buď ve stádiu záměru, nebo krátce
po projednání ve vládě, avšak nebyla Parlamentem schválena ve formě
zákonů.
Nyní se úsporná opatření stávají realitou, po té, kdy byly schváleny
oběma komorami Parlamentu v rámci zrychleného režimu projednávání,
v režimu tzv. legislativní nouze. Návrhy musí sice ještě podepsat prezident republiky, avšak dá se očekávat,
že se tak stane, a opatření nabudou
účinnosti od 1. ledna 2011.
V systému sociálních dávek bude
platit úprava
porodného, na které budou mít
nárok ženy pouze za první narozené dítě, jestliže příjem jejich rodiny nepřesáhne 2,4 násobek životního minima,
rodičovského příspěvku – jeho
celková výše bude limitována 216
tisíci korunami. Tato suma se pak
rozdělí počtem měsíců, po které
bude chtít rodič zůstat doma. Limity rodičovské zůstanou stejné
jako v současnosti, nejkratší bude
dva roky, nejdelší čtyři roky,
příspěvku na péči v prvním stupni, který je snížen ze 2000 na 800
korun.
Dále jsou schválena nová pravidla
pro poskytování nemocenské. Nemocenská by se vyplácela až od 22. dne
nemoci. Do té doby budou zaměstnavatelé (od 1. 1. 2011 po dobu 3 roků,

tj. do 31. 12. 2013) platit svým zaměstnancům náhradu mzdy. V současnosti ji vyplácejí pouze do 14. dne
nemoci. Nově se upravuje i výše nemocenské. V minulosti činila do
30. dne pracovní neschopnosti 60 %
denního vyměřovacího základu, od
31. až do 60. dne dočasné pracovní neschopnosti 66 procent a poté
72 %. Pro rok 2011 byla dočasně snížena na 60 procent vyměřovacího základu pro celé období. Nadále náleží náhrada mzdy jen za pracovní dny
a až od 4. pracovního dne.
U stavebního spoření dochází ke
snížení státní podpory stavebního
spoření na polovinu již za letošní rok
2010. Lidé by tak dostali za letošní
rok u starých smluv, u nichž příspěvek státu činí až 4500 korun, nejvýše
2250 korun. U smluv uzavřených po
31. prosinci 2003, pro něž platí státní příspěvek až 3000 korun, pak maximálně 1500 korun. Zdanění úroků
z vlastních vkladů a úroků ze státního příspěvku přijde v úvahu až za rok
2011. Daň srazí a odvede státu přímo stavební spořitelna.
U podpory v nezaměstnanosti se
její výše, délka čerpání v základní variantě nezmění, rozšíří se však okruh
případů, kdy uchazeč o práci nárok
získá menší nebo dokonce nulovou
podporu. Od ledna nedostane podporu v nezaměstnanosti ten, kdo při
odchodu z předchozí práce dostal
od zaměstnavatele odstupné. Podpora se mu nezruší úplně, ale na odpovídající počet měsíců odloží. Další
změnou je případ, kdo sám podá výpověď nebo odejde dohodou, dosta-

ne nižší podporu. Ve standardní výši
mu podpora zůstane jen tehdy, jestliže šlo o „vážné důvody“. Právě v deﬁnici vážných důvodů (a jejich posuzování úředníkem) mohou nastávat
problémy. Lidé by si ale měli dát pozor i v případě, když je chce propustit zaměstnavatel. Podpora jim totiž
neklesne jen tehdy, pokud od něj dostanou výpověď. Pokud přistoupí na
dohodu, riskují opět snížení podpory.
Zaměstnanec, který bez vážných důvodů sám podá výpověď nebo odejde
dohodou, dostane na podpoře jen
45 procent předchozího průměrného
výdělku. Nikoliv však až od pátého
měsíce jako dosud, ale už od začátku (pro ilustraci: uchazeč s předchozím průměrným výdělkem 15 tisíc
korun by tak oproti standardní podpoře přišel celkově za dobu pobírání podpory o 7500 korun, uchazeč
s průměrným výdělkem 20 tisíc by –
oproti standardní podpoře přišel celkově o 10 000 korun. Další změnou
je, že si lidé už nebudou moci k podpoře v nezaměstnanosti přivydělat
polovinu minimální mzdy jako dosud, tedy 4000 korun. Od ledna platí, jestliže si přivydělávají, na podporu ztratí nárok.
Podle dosavadní úpravy je zatím
možné, aby uchazeč o zaměstnání
pobíral podporu a současně s tím
vykonával takzvané nekolidující zaměstnání, tedy práci na
částečný úvazek s výdělkem nepřesahujícím polovinu minimální mzdy.
JUDr. Zlata Kohoutová

Připravujeme další vítání občánků
Městská část plánuje i nadále vítat suchdolské občánky. Vzhledem k platnosti Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, nemůžeme získávat informace o narození dítěte. Prosíme proto rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit se svými dětmi
přihlášenými k trvalému pobytu v naší městské části slavnostního vítání občánků, aby se přihlásili na úřadě MČ.
Prosíme o předání následujících údajů – jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa trvalého bydliště, zákonný zástupce, e-mailové a telefonické spojení. Informace můžete předat osobně při návštěvě úřadu (kancelář 106 v 1. patře) nebo
je zaslat na e-mail: z.kucerova@praha-suchdol.cz. Vyjádřením zájmu a odevzdáním údajů vyjadřuje zákonný zástupce dítěte
souhlas se zpracováním podkladů městskou částí Praha-Suchdol. Děkujeme za pochopení.
www.praha-suchdol.cz

labut_0610.indd 7

7
2.12.2010 2:50:33

mohlo by Vás zajímat

Kterak se začala psát
historie kroužku
mladých hasičů
chybět ani první pomoc a spolupráce v rámci kolektivu. Budeme plnit
odznaky odbornosti, naučíme se vázat uzly, střílet ze vzduchovky a orientovat se v přírodě. A hlavně se budeme připravovat na hasičské soutěže a závody, o jejichž konání a výsledcích se vždy včas dozvíte, abyste tak dětem mohli držet palce. Společně se vydáme i na výlety s hasičskou tematikou a nutno dodat, že
dva máme již za sebou, a to do Stromovky na Memoriál Marty HabadoNa ten památný večer loňského
roku nikdy nezapomenu. Sedíme
v hasičské zbrojnici schoulení u hrnku s čajem a oknem sledujeme přicházející zimu. Stmívá se a mezi korunami stromů se prohání studený
vítr. Odněkud se ozve sýček. Práce
za dnešní den je už hotová, a přece
se nikomu nechce domů. Jako bychom ještě na něco čekali, něco tu
chybí…
Vtom se ozve sotva slyšitelné zaťukání a dveře se pomalu otevřou.
Mezi nimi stojí klučina asi šestiletý
a v ruce žmoulá čepici s hasičským
znakem. S vykulenýma očima plnýma odhodlání zašeptá: „Dobrý den,
já bych chtěl být taky hasič.“ Dívám
se po ostatních a z jejich usmívajících se tváří je mi jasné, že myslí na
totéž co já. Děti – to je to, co tu chybí. A tak se začala psát historie jednoho kroužku mladých hasičů.
Že vám to zní jako ty příběhy, které se dějí jen v knížkách? Možná ano,
ale tenhle se opravdu stal. Od té
doby však už uplynulo hodně času
a dveřmi hasičárny prošla spousta
dětí se stejnou touhou – stát se dobrovolným hasičem. A my se budeme
ze všech sil snažit jim tu touhu splnit. Prozatím alespoň v rámci kroužku mladých hasičů.
Všechno začalo 4. listopadu 2010,
kdy ve velké zasedací místnosti
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městského úřadu Praha-Suchdol složilo dvacet dětí slavnostní slib. Děti
se tak zavázaly, že budou plnit a ctít
zásady a cíle mladých hasičů. Každý pak stvrdil svým podpisem to, co
na svou čest slíbil. Mezi vážené hosty, kteří mladým hasičům požehnali na cestě za jejich snem, byl i pan
starosta MČ Praha-Suchdol Petr Hejl
a starosta Sboru dobrovolných hasičů Václav Čížek. Na palubě hasičské lodi byly děti přivítány i velitelem jednotky Milanem Kučerou, který mladým hasičům věnoval maskota pro štěstí.
A co na nás v hasičském kroužku čeká? Budeme se scházet každý čtvrtek v 17.30 v hasičské zbrojnici a v rámci základů hasičské dovednosti se naučíme, co musí každý
správný hasič znát a umět. Nebude
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vé a na stanici profesionálních hasičů na Petřinách.
Jsme rádi, že u nás můžeme přivítat tolik dětí, které s námi sdílejí
nadšení a lásku k hasičské činnosti. Společně nás čeká dobrodružství,
spousta napětí a zábavy při soutěžích a hrách, ale také plno práce
a poznávání sebe sama. Protože jak
praví hasičské desatero: „Nehledej
v dobrovolném sboru hasičském ni
zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti
bratrské pomoci v neštěstí.“
Těšíme se na společně strávené
chvíle a doufáme, že děti zasvětíme
do tajů hasičského umění tak, aby
jednou mohly hrdě říct: „Já jsem
dobrovolný hasič“.
Za kolektiv mladých hasičů
Pavla Bradáčová
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Co připravuje
knihovna

Pavel Macek se svými žáky předvede
9. prosince v knihovně kung-fu.

Na prosinec a začátek příštího roku
knihovna připravila bohatý program
pro každého:
od 30. listopadu do konce roku
můžete v prostorách knihovny
vidět výstavu keramiky výtvarné
skupiny Danae a kresby pastelkami Milana Lukáška
ve čtvrtek 9. prosince od 17.00
vás zveme na ukázky Kung-fu
s výkladem v podání Pavla Macka
a jeho žáků.
Pavel Macek sifu, narozený v roce
„ohnivého draka“ (1976), se čínským bojovým uměním věnuje od
roku 1991. Na sklonku roku 1997
odjel spolu s Alešem Kociánem do
USA a začal zde v Chinatownu ka-

Vernisáže se v úterý 30. listopadu zúčastnili dvě ze tří členek výtvarné skupiny Danae
a vývarník Milan Lukášek, kteří poutavě vyprávěli o své tvorbě i o svém prvním setkání.

lifornského San Francisca studovat tradiční Hung kyun rodiny
Lam (Lam ga Hung kyun, LGHK)
a to pod vedením mistra Y. C. Wonga a jeho syna Raymonda Wonga
Hongita. Na podzim roku 1998
měl poprvé možnost trénovat pod
vedením velmistra Lam Chun Singa, nejmladšího syna hongkongského velmistra Lam Jou, pod jehož vedením pokračuje ve studiu
od roku 1999.
ve středu 15. prosince od 13.30
se děti mohou přijít podívat na
vánoční dobrodružství s čertíkem
Ferdou
na čtvrtek 6. ledna od 17.00 bylo
přesunuto povídání s panem Mar-

tinem Stropnickým o knize Labyrint světa a ráj srdce
v pondělí 10. ledna od 19.00
vás zveme do knihovny na ﬁlm
Poselství Jana Palacha, po jehož
skončení bude následovat beseda
s režisérkou Kristinou Vlachovou
ve středu 2. února v 18.00 se
sejdeme při společném čtení
z knih Josefa a Karla Čapka
Přejeme vám klidné a spokojené
prožití vánočních svátků a hodně
štěstí a bohatých kulturních zážitků do roku
příštího.
Ivana Tvarohová

Herec, politik, spisovatel, bývalý ministr kultury ČR
a umělecký ředitel Divadla na Vinohradech

Martin Stropnický
čtení z knihy Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského

čtvrtek 6. ledna od 17.00 hodin v knihovně
www.praha-suchdol.cz
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Sokolník –
ukázky dravců a sov

V rámci naučného programu dětí v rozvoji poznávání a ochrany přírody jsme na začátku listopadu pořádali na zahradě školky Gagarinova
ukázku dravců a sov. Nebyly to ty odcizené makety, ale pan Semecký, povoláním sokolník a ochránce přírody,
který nás všechny seznámil s některými našimi i exotickými druhy dravců
a sov. Z těch menších jsme viděli sovu pálenou, puštíka obecného, káně

lesní, sokola a poštolku. Zblízka jsme
si prohlédli opravdu velké dravce
a sovy – orla mořského, orla stepního, výra velkého. Viděli jsme, jaké mají velké a zahnuté zobáky, nohy s velkými, ostrými drápy. Líbilo se nám,
jak sovy umí otočit hlavu dozadu. Dozvěděli jsme se, kde tyto sovy a dravci žijí, co a jak loví – někteří ve dne,
jiní jen v noci. Že všichni výborně slyší a mají opravdu skvělý zrak. Denní

dravci vidí z výšky 30 metrů malou
myšku v trávě. Sovy mají krásné, velké, kulaté oči a vidí trojrozměrně. Dovedou skvěle odhadovat vzdálenost.
V očích mají světločivné buňky, které jim umožňují vidět dobře i za šera.
Slyšeli jsme jejich křik, viděli jsme, jak
jsou dravci velcí a krásní, když letí.
Kdo byl odvážný, sovy a některé
dravce pohladil. Zkusili jsme si za
pomoci sokolníka dravce přilákat
k sobě na ruku. Samozřejmě s velkou a silnou rukavicí. Děti se vůbec
nebály, na ruce podržely sovu pálenou i puštíka. Ale byla to zkouška
i pro dospělé. Ti na svou ruku lákali
ty velké ptáky – výra i orla. Překvapilo nás, že tito velcí dravci s velkým
rozpětím křídel jsou poměrně lehcí.
Počasí bylo krásné, děti vydržely
sledovat program potichu, aby dravce neplašily. Už se těšíme, až zas někdy tyto zajímavé ptáky uvidíme.
Marcela Hanáková,
MŠ Gagarinova

Přespání ve školce
Na pátek 12. listopadu jsme byli již týden natěšení. Ohlásil se Martin, že bude projíždět Suchdolem
a že se s námi chce potkat. No, sluší
se návštěvu pěkně přivítat i pohostit. Na přivítanou jsme se naučili říkadla i písničku a k pohoštění zajíčkové a veveřičky upekly martinské
rohlíčky a sovičky uválely nepečené
kokosové kuličky. Ani maminky nezahálely, upekly opravdu jen samé
dobroty. Ty už jsme ochutnali před
odchodem na louku, kam měl Martin dorazit.
Přijede-nepřijede?
Přijel! Vznešený Martin (děkujeme,
paní Pěnkavová!) na bílém koni v bílém plášti. Pan Hořejší nám i Martinovi zahrál na kytaru a my ukázali,
že zpívat nás baví. Před odjezdem
nám Martin prozradil, že v lese za
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školkou ukryl poklad a jen odvážné
děti jej najdou. To byla výzva!
V lese se mezitím připravila jen
svíčkami ve sklenicích osvětlená trasa k pokladu (plná mísa zlatých mincí, lízátek a kinder vajíček).
A po odchodu rodičů domů to vypuklo – po dvojicích, trojicích i větších skupinkách vyrazily děti hledat
ten svůj kousek pokladu. Přišli i naši bývalí předškoláci, nyní prvňáčci,
kteří si vzali na starost své mladší
sourozence či naše nejmenší zajíčky.
Nikdo se však nebál, nikdo neplakal,
nikdo nezabloudil.
Po návratu s pokladem, který malá Anička Kybalová dospělácky komentovala: „Já jsem bohatá, já jsem
tak bohatá“, jsme s chutí spořádali
pizzu a pak došlo k dekorování odvážlivců medailí od Martina.
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Ještě jsme si popovídali, jak to
v tom lese ve tmě vypadalo, nebyli-li tam nějací hejkalové či jiná lesní
strašidla a už čistit zoubky, pohádka
a hurá na kutě – sovičky do spacáků,
zajíčkové a veveřičky do svých peřin.
V sobotu ráno děti dojedly k snídani dobroty od maminek a pak už vyhlížely rodiče, kterým nadšeně vyprávěly své zážitky a ukazovaly medaile.
Krásně jsme si to, Martine, užili! Ale už se těšíme do pekla na čerty a Mikuláše, na vánoční besídky,
na Morenu, na masopustní průvod
k panu starostovi, na čarodějku Evelýnku, na školu v přírodě i na zahradní slavnost. To bude zase krásný rok.
Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům
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Jak khmérsky
napsat své jméno?
Zeptejte se Denise!
Mezi žáky ZŠ M. Alše se děti z krajin pro Čecha dosud poněkud exotických začleňují bez obtíží. K ne
zrovna běžným lokalitám rozhodně patří Kambodža. A právě tam se
v srpnu r. 1997 narodil Vitudanish
Dara. S vyprávěním svého životního
příběhu pěknou češtinou rozhodně
problémy nemá. Posuďte sami:
„Do Prahy jsem přijel v r. 2006,
abych zde studoval. Ze stejného
důvodu jsou tu od r. 2003 i moji rodiče. Studují ČZU, bydlíme na Suchdole. Chodím do blízké ZŠ Mikoláše
Alše. Kamarádi se ke mně chova-

jí pěkně, škola se mi moc líbí. Zakladní školy v Čechách jsou modernější. Všechny třídy jsou v jedné
budově. U nás v Kambodži jsou
jednotlivé malé budovy vedle sebe
jako třídy. Také naše kultury jsou
naprosto rozdílné... Praha je úžasné město. Má zajímavou architekturu, dopravní prostředky, moderní
budovy, obchodní domy a hlavně
památky. Vydržely až dodnes, což
je velmi obdivuhodné. V Kambodži
také máme památky, mnohé jsou
velmi staré (až z 12. století), jako
např.chrám Ankor Vat, vrcholný pří-

klad khmerské architektury, symbol Kambodži. Ale některé památky
nepřežily válku... Po Praze chodím
rád. Víte, že v Čechách strávil část
svého dětství i náš král? Rád kreslím, zde budu mít větší možnosti v budoucnu něco dokázat. Jsem
moc rád, že jsem Kambodžan.“
Spolužáci z 6. A mu říkají Denis. A dosud mají v živé paměti, jak
před tabulí s nadšením učil svou
češtinářku, jak se má khmérsky podepsat...
Dagmar Milotová

Bez legií by nebylo
Československa
V úterý 16. 11. 2010 se Alšův kabinet rozezněl hlasy žáků osmých
tříd ZŠ M. Alše. Přišli totiž na přednášku ke 130. výročí narození generála M. R. Štefánika. Řekne vůbec
něco jeho jméno dnešním puberťákům? Osloví je výklad Zlaty Fořtové,
členky historicko-dokumentační komise Čs. obce legionářské?
Než se mohli posluchači vnořit do
výkladu o Štefánikově životě, zmínila dr. Fořtová běh českých dějin od
porážky českých stavů. Rozbor bitvy
na Bílé Hoře v kontextu se Štefánikem, to žáci opravdu nečekali. A navíc rozbor zajímavý. Kdo byli žoldnéři? Jakou roli hrálo jejich zapojení
do této nešťastné události? Proč došlo k odkrytí levého křídla a přímému vpádu do zad stavovské armády? Výsledek? U Říšské brány potkal
český král zakrvácené bojovníky. Nemohlo mu být nejasné, že je bitva
ztracena. Historie začala psát novou, tři století trvající kapitolu.

Vyprávění o Štefánikovi lektorka
hojně prokládala pozoruhodnými
detaily. Víte, že čtyři bratři Štefánikové padli v bitvě na Bílé Hoře? Že
pátý z nich byl chycen a oběšen? Věděli jste, že budoucí generál začínal
se svým vzděláním v jedné místnosti
www.praha-suchdol.cz
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se sto třiceti chudými dětmi? Že mu
Jaroslav Vrchlický, již za života slavný básník generace lumírovské, po
úspěšném absolvování vysoké školy předal titul doktor? Následovala
šťavnatá slova o Štefánikově zájmu
o astronomii a letectví, pobytu v Paříži, budování hvězdárny i dramatické cestě na Mont Blanc, o udělení francouzského státního občanství
r. 1912 (a to byla veliká vzácnost),
generálově úloze při vzniku svobodného Československa...
Osobitý výklad dr. Fořtové byl doplněn mnoha dokumenty (nejen fotograﬁckými), které ilustrují Štefánikovo vědecké působení ve Francii,
Brazílii, Ekvádoru i Tahiti a též jeho
diplomatickou a vojenskou činnost
v Itálii, Rusku, USA či Japonsku.
Epocha konce Rakousko-Uherska, první světové války a zrodu naší
státnosti většinu žáků zaujala.
Dagmar Milotová
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K Suchdolským listům č. 5/2010, reakce na kapitolu „Mohlo by vás zajímat.“
Suchdol 1. 11. 2010
Dobrý den, vážená redakční rado.
Pod článkem nadepsaném: Takhle ne, pane řediteli
ZŠ M. Alše, jsou podepsáni „Nespokojení rodiče žáků
II.stupně“. Jinak jsou v občasníku všude uvedena jména autorů. Zde jména chybí. Podobně, jako tomu bylo
například při peticích se žádostí trestu smrti pro Jiřinu
Štěpničkovou za její pokus o opuštění republiky, kdy
archy končily podpisy typu: „Pracující závodu Sigma
Olomouc“, či „Kolektiv zaměstnanců Kadeřnictví Nová
Paka“. Jakou množinou se může rozumět zpupný plurál
„my“? Dva? Všichni?
Neodvažujeme se posuzovat kvality současného pana
ředitele a vůbec už ne motiv štvanice, kterou na něj někteří členové zastupitelstva halasně pořádají. Na každý
pád, protože celá ta kauza zavání do očí bijícím vyřizováním ryze osobních účtů, nám není příjemné, když už
jsme jejími nedobrovolnými svědky, že musíme konstatovat i konformní přístup redakce.
Shodou okolností právě v tomto čísle rozvádí paní
magistra Milotová deﬁnici šikany. Ze všeho, co se v Listech pana ředitele dotýká, nám připadá, že právě on se
stal ukázkovou obětí tohoto fenoménu. Nikdo neuvěří,
že by pan ředitel přehlížel šikanu, nebo vulgaritu učitelek. Naopak, všichni, kteří vně okolo školy projdeme,
tedy těsně za tenkou hranicí zákonných pedagogických

pravomocí, jsme svědky neskrývaného kouření řady školáků a jejich vzájemné verbální komunikace, protkané
zhusta natolik vulgárními výrazy, že by se vůbec nedaly
opakovat… A pokus o opatrné napomenutí těchto dětí
se setká s jejich natolik arogantní agresí, že se dospělec
může obávat fyzického napadení.
Čí jsou tyto děti? Mají vůbec nějaké rodiče? A dostalo
se jim ve vlastní rodině základních výchovných návyků?
Nemohou být mezi nimi právě také potomci oněch „nespokojených rodičů žáků II. stupně“? Myslí si někdo, že
dětský vývoj formuje převážně škola? Ředitel Čížek byl
pro výchovu žactva ve smyslu vštěpování znalostí odborně vzděláván, a tedy více, nežli touha rodičovského
sdružení po dialogu a po tom, aby si je pan ředitel „udržoval v náklonu a přízni“, by určitě takovým rodičům
prospělo poslechnout si s alespoň minimální pokorou
jeho reference o svých dětech. Případně také jeho radu
s cílem dosáhnout jejich a tím i obecného prospěchu.
Byly doby, kdy za učitelovu poznámku ze školy následoval doma nevyhnutelný přísný trest. Dnes nejedno
dítě před rodiči osočí takového opovážlivého učitele ze
zaujatosti a pak už se jen může těšit, jak si zítra maminka či tatínek na drzého pedagoga vyšlápne.
Divná doba, věru.
Náš podpis budiž adekvátní onomu podpisu, který
byl pod článkem„nespokojených rodičů“:
Nespokojení suchdolští čtenáři tendenčních plivanců.

Vyjádření redakční rady
K výše uvedenému příspěvku bychom rádi uvedli, že redakční radě
nebyli autoři dopisu podepsaného „Nespokojení rodiče žáků ZŠ“
zcela neznámí a i pozorný čtenář
mohl v textu najít odkaz na konkrétní třídu.
Ve zveřejněné reakci je dále uvedeno, že „shodou okolností právě
v tomto čísle rozvádí paní magistra Milotová deﬁnici šikany“. Magistra Milotová rozebírá deﬁnici
šikany v tomto čísle opravdu náhodou. Její text měl totiž vyjít v před-

cházejícím vydání, ale vzhledem
k množství informací k volbám se
do předminulého čísla nevešel. Redakce jej tedy zveřejnila v posledních Suchdolských listech.
Redakční rada se přesto omlouvá za to, že jasně neoznačila autory článku a že ponechala autorství
nepříliš jasně definovaným „nespokojeným rodičům žáků ZŠ“.
Jediným důvodem pro uveřejnění příspěvku podepsaného „nespokojenými suchdolskými čtenáři tendenčních plivanců“ je snaha

o vyváženost názorů. Je jen na
čtenáři, jak přijme jakýkoliv uveřejněný názor.
V rámci svobody slova a projevu se redakční rada chce nadále vyvarovat anonymnímu sdělování na stránkách Suchdolských listů
a proto si od příštího čísla vyhrazuje právo publikovat pouze příspěvky neanonymní, tj. podepsané
konkrétními autory, jež budou předány s úplnou adresou, která samozřejmě nebude uveřejněna.

Kdybych měl tu moc…
Tu a tam člověk přemýšlí, co
by změnil, kdyby to změnit mohl.
Kdyby měl tu moc. Kdyby měl kouzelný prsten… Téma zřejmě věčné
a vděčné. Do hlavy se vloudí mladému i starému… A co napadlo žáka 7. ročníku ZŠ M. Alše?
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Matěj Štél konstatoval: „Kdybych měl kouzelný prsten, zlikvidoval bych všechny tepelné
elektrárny, aby neznečišťovaly
vzduch. Prsten by mi určitě umožnil alespoň jednou spatřit řeky
bez jezů, umělých koryt, přehrad
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a lesy s původními stromy a zvěří. Také bych se podíval do Prahy
asi tak před osmdesáti lety. Na
její dopravu, uličky a ráz jednotlivých čtvrtí.“
Dagmar Milotová
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Vánoční příběhy
ze školní družiny

Vánoční příběh
o ovečce Evičce
Ahoj, lidi a děti! O čem myslíte, že
bude tento příběh? Nevíte? Dozvíte
se to, až začne.
Bylo to zrovna na Štědrý den,
když se ztratila hodná ovečka Evička. Ztratila se pastýřkovi Adámkovi. Tak se ptala lidí, ale nikdo jí neřekl, kde je její pastýř. A šla a šla, až
došla k jesličkám s Ježíškem. Josef
a Marie jí řekli, že pastýř je s ostatními ovečkami na kopečku. Utíkala
za nimi a vše zas bylo jako dřív. Veselé Vánoce vám všem!
Verunka Ábelová
Co si přejí medvídci
Byla jedna rodina medvídků. Máma, táta a tři medvědí holčičky. Táta si přál k Vánocům modrou čepičku s bambulkou a svetr, medvědí
holčička Tínka chtěla bílou čepičku
s bambulkami, Terezka si přála tričko s nápisem Happy birthday a Maruška chtěla sluchátka a růžovou šálu. Maminka si přála boty a rukavice
celé bílé.
Všem se to vyplnilo. Ať se přání vyplní i vám!
Terezka Strnadelová
a Maruška Šteinová
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Vánoční příběh
Byla jednou jedna školní družina
a v té družině velký vánoční stromeček a pod stromečkem velká kupa hraček, které děti ve škole dostaly. Nastal
večer. Všude bylo ticho a všechny děti pomáhaly doma zdobit stromečky.
Pak šly spát. Ale co se nestalo! V noci jeden stromeček zmizel! Maminka
to brzo ráno zjistila a hned, jak se vyjasnilo, koupila stromeček nový. Děti ještě spaly. Na Štědrý den večer byla pod stromečkem kupa dárků. Pod
všemi stromečky ležely dárky. Děti byly šťastné. A to je konec příběhu, užijte si Vánoce na sněhu!
Anička Augustinová

Velká bitva
Bylo nebylo jedno království
a v něm dračí armáda. Dračí král se
rozhodl, že půjde do velké bitvy proti
lidem. A tak také udělal. Zaútočil na
Chatabrin a prohrál. Kvůli chamtivosti dračího krále zanikla celá dračí armáda. Na oslavu vítězství lidí začalo
sněžit a lidé měli nejkrásnější vánoční dárek – svobodu.
Kuba Schindler
a Kristián Cimbaljuk

Ztracený Ježíšek
Byl jeden kluk a ten se jmenoval
Ježíšek. Byl hodný a milý a každou
zimu rozdával dárky.
Když vyrostl, najednou zmizel.
A nastaly Vánoce a žádné dárky doma nebyly. Všichni Ježíška pořád
hledali, až jednou uviděli svatozář.
A vzpomněli si, jak jim Ježíšek říkal,
že když uvidí svatozář, bude to znamení, že jim přinese dárky. A opravdu
se tak stalo a vše bylo jako dřív.
Verunka Ábelová
a Eliška Dvořáková

Povinnosti Santa Clause
Ubohý Santa Claus má tolik práce! V létě si zašívá svoje červené roucho, na podzim musí pást soby. Sáně
se musí taky znovu nalakovat, Santa si vezme štětec a dá se do práce.
A těch balíčků! Spotřebuje spoustu ozdobného papíru. Potom musí
zkontrolovat adresy. Vždyť se mnohé děti od posledních Vánoc přestěhovaly! Připraví poslední dárky.
Podívejme se: autíčko, bicykl, elektrický vláček, panenka … To je všechno! Teď musí zapřáhnout soby, naložit dárky na sáně a potom rychle na
oblohu a do komínů.
Hezké Vánoce všem lidem na celém světě!
Filip Šlajchrt

www.praha-suchdol.cz
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Vychovávat a respektovat
– jak to jde dohromady?
Dnes už každý ví, jak velký vliv mají rodiče a vychovatelé na utváření osobnosti dítěte, na to, zda bude v dospělosti umět spolupracovat v kolektivu, zda dokáže komunikovat tak, aby ho bylo slyšet, ale aby i on slyšel
druhé kolem, aby uměl vlastní hněv přetavit v pozitivní sílu, a zároveň aby se dokázal postavit šikaně a strachu. Zkrátka si přejeme, abychom své děti vypustili do
života jako samostatné, zodpovědné, laskavé, ale i statečné lidi.
Jenže když ve svých výchovných pokusech jednáme
spíše podle vlastních pocitů a nálad, stále více kopírujeme své vlastní rodiče a to jak v tom dobrém, tak i v tom,
co jsme nikdy dělat nechtěli. Když si to člověk uvědomí,
až se vyleká! Ale jak na to, abychom stresové situace začali řešit jinak?
Z velké nabídky komunikačních kurzů na mě udělal
největší dojem právě kurz Respektovat a být respektován, kterého jsem se zúčastnila už před deseti lety a jenž
jsem si znovu zopakovala před rokem v MK Rybička. Odborným garantem kurzu je PhDr. Jana Nováčková, CSc.,
ze Společností pro mozkově kompatibilní vzdělávání,
která na základě dlouholetých pedagogických zkušeností, vědeckého výzkumu i zahraničních stáží nabízí velmi
prakticky připravený kurz.
Myslela jsme si, že jdu na kurz hlavně kvůli dětem, ale
mnohokrát se mi osvojené dovednosti hodily i při setkání s konﬂiktním dospělým. Některé způsoby jednání
už jsem používala, jiné jsem dokázala vyzkoušet až teď.
Zajímavá pro mě byla hlavně diskuze a konkrétní případy účastníků. Lektorky přehrávaly některé situace formou scének a samy měly bohatou zásobu zkušeností
z praxe. Tentokrát na kurz vypravím svého manžela, protože dobré věci se nejlépe zavádějí, když i ostatní členové rodiny rozumí proč.
A jaký užitek z kurzu mají jeho další účastníci? Co se
po jeho absolvování u nich v rodině změnilo?
Lenka Navrátilová, maminka čtyř dětí, říká: „Na kurzu jsem si nejen uvědomila, co říkám dětem a manželovi
špatně, ale dostala jsem i návod, jak to říkat lépe. Většinou se mi daří vyhnout neefektivním způsobům komunikace typu ´Už je tady zase nepořádek! Vy po sobě nikdy
neuklidíte! Já se z toho zblázním!´... a zůstat v klidu.
S popisem „Dřez je plný špinavého nádobí,“ nebo „Na
terase ještě visí prádlo,“ jsem u svého muže moc nepochodila a udělala jsem to nakonec sama, ale s klidem. Co
se mi však osvědčilo, je výběr: „Chceš umýt nádobí, nebo přebalit Pepíka?“ Manžel jde přebalit Pepíka a pak si
s ním lehne do postele a to respektuji :-).“ Zuzana Luftová, maminka dvou dětí, zase dodává: „Moje dcera je někdy hodně uřvaná. Kurz mi určitě pomohl její emotivní
výstupy víc chápat a reagovat na ně tak, abychom se ani
jedna nezbláznily. Vždycky jsem chtěla nechávat dětem
volnost, aby mohly tvořit a vymýšlet, co je napadne, rad-
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ve spolupráci se

Spoleþností pro mozkovČ kompatibilní vzdČlávání
www.zkola.cz/respektovat
(lektorky: PhDr. Lucie Dobešová, PhDr. Jana Nováková, CSc. a Mgr. Lucie Sušická)
poĜádá kurz

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN – ZÁKLADNÍ ýÁST
1. a 2. semináĜ: 5. a 12. ledna 2011, 17.30 – 20.30 hod.
JAK POSTUPOVAT PěI OPRÁVNċNÝCH POŽADAVCÍCH
VģýI DRUHÝM (DċTEM I DOSPċLÝM)
Pi výchov dtí po nich každodenn nco požadujeme (udržování poádku, sebeobsluhu, slušné
chování, apod.). Jedna z myšlenek semináe je, že nezáleží jen na tom, CO žádáme, ale mnohem více,
než si pipouštíme, na FORM, jakou to íkáme. V seminái rozebíráme nejastji používané „tradiní“
pístupy (nap. vyítání, hrozby, pokyny atd.) a spolen s úastníky picházíme na to, pro nkdy
nezabírají i jaké další nežádoucí dopady mají.
Po analýze neefektivních komunikaních styl nabídneme výchovné postupy a komunikaþní
dovednosti, které pĜispívají k vČtší pohodČ ve vztazích a mají šanci snížit poþet konfliktĤ s dČtmi,
podporují jejich odpovdné chování a jejich sebeúctu, ale jsou rovnž použitelné v komunikaci
s dosplými.

3. semináĜ: 19. ledna 2011, 17.30 – 20.30 hod.
JAK JEDNAT S DċTMI NEBO S DOSPċLÝMI,
KTEěÍ DÁVAJÍ NAJEVO NEGATIVNÍ POCITY
Emoce mní naše vnímání i chování. V rozrušení nepomáhá logické vysvtlování, neslyšíme dobe
mínné rady, otázky nám vadí. Tato lekce se zabývá pochopením emocí a nácvikem empatických
reakcí, které pomohou rozrušenému dítti vyrovnat se se svými pocity a zklidnit se natolik, abychom
mohli opt jednat na racionální rovin nebo ešit konflikt.

4. semináĜ: 26. ledna 2011, 17.30 – 20.30 hod.
KONFLIKTY MEZI DċTMI, VYTVÁěENÍ NÁVYKģ
Dovednosti z pedcházejících tí seminá doplníme o další souvislosti (podpora sebeúcty dtí,
možnosti zvládání vlastních emocí) a propojíme je s postupy pi vytváĜení návykĤ i pi ešení konfliktĤ
mezi dČtmi.
Úastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a budou mít možnost zakoupit si knihu Respektovat a
být respektován. Semináe jsou akreditovány MŠMT, zájemcm lze vydat osvdení o absolvování kurzu.
Úastnický poplatek: 1500,- K za celou základní ást (nelze se pihlašovat jen na nkterá témata).
Platba pedem.
Místo konání: Mateský klub Rybika, Roztocká 5, Praha 6 - Sedlec
Pihlášky: e-mailem na jitkakaf@centrum.cz nebo tel.: 603 461 893, info na www.klubrybicka.blog.cz.

ši jsem je moc nenapomínala.V kurzu jsem se naučila, jak
dát dětem jasně a pevně hranice. Jak je napomínat tak,
abych neměla pocit, že jim ničím jejich tvůrčí přístup
k životu. Taky domlouvání se na domácích pracích se
u nás trochu vyjasnilo. Nejvíc se mi líbí, že už nikoho neprosím a neděkuji za to, že po sobě uklidí špinavé prádlo.
Rady z kurzu jsme doma až nekriticky přijali. Ne, že by
se nám vždycky dařilo jednat efektivně. Ani doma nemáme větší pořádek, ale většinou se pak snáz dohodneme,
v čem je vlastně problém. Můj manžel se dokonce rozhodl kurz absolvovat v Rybičce sám. Jenom doufá, že tam
nebude za tatínky jediný.“
Pro velký zájem a pozitivní ohlas na kurz Respektovat
a být respektován jej v lednu opět otevíráme. Tentokrát
vždy ve středu ve večerních hodinách, abychom vyšli
vstříc i zaměstnaným rodičům a pedagogickým pracovníkům. Po základním kurzu bude následovat jeho pokračování. Kurz je akreditován MŠMT a je uznáván jako součást dalšího odborného vzdělávání pedagogů.
Jitka Kafková,
MK Rybička.
LISTY
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Betlémské
světlo
Tříkrálová sbírka 2011
Ve dnech 2. – 10. ledna 2011, tj. od neděle do neděle, se na Suchdole opět uskuteční Tříkrálová
sbírka, povolená Magistrátem hl. m. Prahy dne
24. 9. 2009 v souladu s platnými právními předpisy. Sbírku lze konat do 31. 7. 2012.

Když už máme na Suchdole betlém, bylo by škoda,
abychom tu neměli světlo z Betléma. Na štěstí tu obojí
míváme pravidelně každé vánoce. O betlém se stará Betlém o.s. a o Betlémské světlo zase penzion Horizont.
Nejinak tomu bude i letos. Pokud skauti do Prahy dopraví světlo pokoje z Jeskyně Narození Páně v Betlémě,
tak je zaměstnanci Horizontu dopraví do Suchdola a od
odpoledních hodin ve čtvrtek 23. 12. bude v penzionu
k dispozici všem zájemcům, kterým jeho symbolika není cizí, a kteří se mohou ztotožnit s andělským zpěvem
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle“.
Letos světlo pokoje z Betléma slaví 24. „narozeniny“.
Až v roce 1986 se totiž v Rakouském rozhlasovém studiu zrodil nápad dopravit do celého světa plamínek zapálený v Jeskyni Narození Páně v judském Betlémě. Nápad se rozšířil do mnoha zemí a od roku 1990 přivážejí
skauti a skautky toto světlo i k nám. Kéž ve vašich domovech září pokoj i až vám plamínek zhasne a sváteční nálada odezní.

HORIZONT VÁS
V LEDNU ZVE

Výtěžek sbírky bude určen pro sociální účely suchdolským občanům a Charita Praha podpoří sociální projekty jednak v okolí Prahy, jednak v zahraničí, a to:
 Charitativní domov pro seniory v Mukařově
 Charitativní azylové domy pro matky s dětmi
v tísni v Brandýse nad Labem a Kralupech nad
Vltavou
 Indie – technická škola v Bidaru
 Bělorusko – podpora vzdělávání dětí a mládeže
Letos v lednu se vybralo v Suchdole 13 165 Kč.
Z toho 65 %, tj. 8557 Kč bylo svěřeno Horizontu,
který za tuto částku zakoupil židle s opěrkami pro
lepší vstávání hůře pohyblivých klientů denního
stacionáře pro seniory. Zbývajících 35 % použila
Charita Praha na projekty sociálních služeb:
 Charitního domu pro seniory v Mukařově
 Provoz azylového domu v Karlíně
 Pro chudé děti v Bělorusku
 Na dostavbu základní školy v Ugandě, která byla letos otevřena.
Každý vedoucí koledníků (starší 15 let) bude vybaven průkazkou Charity a „Osvědčením o oznámení sbírky“ vydaným Magistrátem hl. m. Prahy.
Koledníci se těší, že vám v ulicích zazpívají a spolu s vámi tak přispějí na humanitární pomoc těm
nejpotřebnějším.
Marie Ryantová

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

Středa 12. 1. – 15.00 – povídání o Tchai-wanu
s promítáním si připravila dr. Olga Kunertová
Čtvrtek 20. 1. – 15.00 – recitál Jaromíry Škampové
– z klavírního díla velkých mistrů
Vstup volný (omezený jen kapacitou míst),
možnost občerstvení.

www.praha-suchdol.cz
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Podzimní zpráva oddílu
kopané Slavoje Suchdol
Dne 28. srpna 2010 se začíná
psát nová éra suchdolské kopané –
po 89 letech na travnaté ploše. Po
dlouhé době se podařilo díky obětavosti členů a funkcionářů oddílu kopané otevřít na Suchdole travnatou
plochu. Oddíl má v soutěžích PFS
dvě mužstva mužů a od dubna se
chystá založit mužstva mládeže i díky této nové travnaté ploše.
Základní kámen oddílu „Muži A“ podzimní sezónu zvládli velmi úspěšně, když po 11 kolech získali 30 bodů a celou soutěž vedou
s náskokem pěti bodů před druhým
mužstvem Klánovic. Po jarních potížích, kdy se mužstvo jen tak tak
zachránilo před sestupem, vedení
klubu kádr posílil o několik nových
hráčů, trenéra a asistenta. Tento tah
se i přes počáteční rozpaky vyplatil
a mužstvo začalo pracovat jako jeden celek. Základ týmu ovšem tvoří
stará „Suchdol parta“ doplněná blízkými „dejvičáky a bubenečáky“.
Sezóna začala přípravou mimo
areál několika méně či více vydařenými přátelskými utkáními. Od prvního mistrovského utkání následovala dlouhá řada vítězství, která
skončila nešťastnou prohrou na domácím hřišti s Klánovicemi. A mužstvo skončilo po podzimu na prvním
místě 2. třídy skupiny C.
Bilance z 11 zápasů: 10 vítězství,
0 remíz, 1 prohra, 46 vstřelených branek a 14 obdržených branek, 30 bodů

Kádr mužstva tvoří:
brankaři – P. Gregor, V. Bechyně;
obránci – T. Hamza, P. Bechyně,
M. Procházka, P. Kliner, M. Zatrapa,
M. Bradáč, J. H. Krtek, T. Holeček;
záložníci – M. Formánek,
P. Dočekal, J. Smrčina, M. Kotlín,
J. Koutecký, J. Trojan;
útočníci – J. Honka, J. Volenec,
D. Bělčický, J. Zeman;
trenér – J. Smrčina;
asistent trenéra – M. Macháček;
předseda oddílu – L. Laška;
sekretář oddílu – M. Marsh
Doufáme, že naše výkony přilákají na naše hřiště ještě větší počet suchdolských diváků, a to nejen
je, ale i diváky z blízkého okolí, kteří už začali na naše zápasy chodit.
Na zápasy chodilo v rámci soutěže diváků celkem dost a jejich pod-

Cvičení pro ženy v tělocvičně
ZŠ M. Alše:
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Za Slavoj Suchdol
Jindřich Smrčina st.
a Michal Marsch

„PILATES“ S VĚROU
v úterý 19.00 – 20.00
a ve čtvrtek 19.00 – 20.00
v tělocvičně ZŠ M. Alše

JÓGOVÁ CVIČENÍ
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pora nám na jaře může pomoci
do vyšší soutěže,
což se po podzimu stává
naším prvořadým cílem!
Chtěl bych tímto za nás za všechny poděkovat všem, kteří nám fandili a podpořili nás v naší snaze (ať
jakkoli) o co nejlepší výsledky. Závěrem bych chtěl informovat, že uspořádáme dne 12. 2. 2011. tradiční zábavu v klubu „C“ na ČZU.
V březnu uspořádáme nábor do
nově zakládaného žákovského družstva. Sledujte naše webové stránky na adrese www.slavojsuchdol.cz.
Děkujeme.

úterý 19 – 20 hodin

(vstup zadním vchodem)

s sebou ponožky, karimatku, ručník
vstup zadním vchodem

S sebou karimatku, over ball, ponožky, ručník.
Vhodné pro všechny dívky a ženy,
pro začátečníky i pokročilé.

SUCHDOLSKÉ
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Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole
Vás srdečně zve na tradiční

120. HASIČSKÝ PLES
který se koná
v sobotu 15. ledna 2011 od 20.00 hod.
v klubu „C“ v areálu České zemědělské univerzity.
K tanci i poslechu hraje hudební skupina BONUS a TANCOVAČKA
Vstupné 100,- Kč

Společenský oděv žádoucí

Zveme Vás na společné čtení z knížek Josefa a Karla Čapka
Zveme
Vás na
společné
čtení
do knihovny
v areálu
základní školy

knížek
a Karla
Čapka
vez středu
2. Josefa
února 2011
od 18.00
hodin.
do knihovny v areálu základní školy
NA HROMNICE ČAPKŮ VÍCE!
ve středu 2. února 2011 od 18.00 hodin.
www.praha-suchdol.cz
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Orchestr lásky
I když jsem se do dalekého Vesmíru podívala jen přes fota zachycená
Hubbleovým dalekohledem, vždy slyším vznešený chór, který se tím nekonečným prostorem rozléhá, a vidím tu
oslňující symfonii barev, která předčí
všechna díla malířů celého světa.
Na rozdíl od rozlehlého a nekonečného Vesmíru je náš prostor zřetelně
vymezen. Jak místem našeho pobytu
na Zemi, tak i naší pevnou tělesnou
strukturou, díky které se ve světě pozemských forem pohybujeme.
Opusťme však naši přízemnost
a představme si, že jsme my, všichni lidičky na Zemi, součástí jednoho
velkého Vesmírného orchestru.
Být součástí orchestru znamená
umět hrát na svůj nástroj a znát svůj
part, své noty. Když už zvládneme
tyto dvě podmínky, tak neméně důležité je umět sladit své noty ve společnou melodii s ostatními členy or-

chestru. Každý nástroj v něm má své
nezaměnitelné místo. Každý nástroj
má svoji frekvenci, na které jeho tóny dokonale rezonují. A tak snaha
o napodobování jiného nástroje má
za výsledek jen falešné tóny.
S námi lidmi je to přesně tak jako
s nástroji v orchestru. Vím, co a kdo
mi dělá dobře – jsou to ti, se kterými jsem naladěna na podobnou
frekvenci, ty nástroje, které tvoří
v orchestru jednu společnou skupinu (dechové, žesťové apod). Ale jak
se sladit s těmi ostatními? Jak hrát
svůj part, aby společná melodie byla
k poslouchání?
V orchestru to má na starosti pan
dirigent. Ukáže taktovkou a každý
nástroj okamžitě ví, kdy přišla jeho
chvíle.
A u lidí? Myslím, že je jen jedna jediná možnost, jak se naučit společně hrát. Paní LÁSKA, dirigentka člo-

věčího orchestru. Svoji taktovkou
stále a stále posílá do našich srdcí
frekvenci lásky, abychom náš part
uměli zahrát co nejlépe. To, že je to
práce na celý život, ví hlavně muzikanti – i sebelepší virtuos musí každý den trénovat.
Blíží se vánoční svátky, kdy jsou
naše srdce více otevřená neviditelným poselstvím Vesmíru. Zkusme
každý z nás, třeba jen chvilku před
usnutím, každý den naladit svůj nástroj na společnou frekvenci lásky
a nechme ji plynout ve vlnách okolo
sebe. Třeba uslyšíme symfonii, která byla našim srdcím dosud utajena.
A odhalit tajemství chce přece každý z nás, že?
Přeji nám všem do roku 2011, ať
slyšíme jen samé krásné tóny.
Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům

Petr Hudec za Českobratrskou evangelickou církev,
Krysztof Łabe.dź, CMF za Římskokatolickou církev,
a Pavel Zvolánek za Církev adventistů sedmého dne

vás srdečně zvou na

SETKÁNÍ
S PÍSMEM A KOLEDAMI

na Štědrý večer 24. prosince 2010 ve 22.00 hodin
na Suchdolském náměstí u betléma
Setkání se koná pod záštitou městské části Praha-Suchdol.
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zveme Vás
v pondělí 10. ledna 2011 od 19.00 hodin
v Místní veřejné knihovně Praha-Suchdol
v areálu ZŠ M. Alše, Suchdolská 360

POSELSTVÍ JANA PALACHA
K. Vlachová / ČR / 2008 / 57 min.
Šestnáctého ledna 2011 uplyne čtyřicet dva let od sebeupálení Jana Palacha. Svůj hrdinský čin spáchal na prostest proti postupující letargii a malomyslnosti našeho národa po srpnové okupaci. V lednu 1989 se vzpomínka na jeho čin
stala impulsem k týden trvajícímu protivládnímu protestu, který odstartoval listopadové události.
Dnes je pro mnohé mladé lidi „hrdina z učebnice“. Režisérka Kristina Vlachová se ve svém
dokumentárním ﬁlmu soustředila na jeho rodinné zázemí, přátele, spolužáky i pedagogy, aby osvětlila motiv jeho oběti. Archivy Ministerstva vnitra ČR vydaly nové dokumenty, dosud neznámé fotograﬁe
a další informace o Janu Palachovi. Našly se i dosud nikdy nezveřejněné ﬁlmové záběry z jeho pohřbu
a z demonstrací, které pak následovaly. Tento ﬁlm by měl přispět k tomu, abychom lépe porozuměli smyslu jeho absolutní oběti.
Po promítnutí dokumentu Vás zveme na besedu s režisérkou Kristinou Vlachovou.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKOLÁŠE ALŠE
Suchdolská 360, Praha – Suchdol
tel. 220 920 072, e-mail: zs-m.alse@seznam.cz, www.zssuchdol.cz
zve rodiče budoucích prvňáčků na besedu
před zápisem do 1. třídy, která se koná v rámci

Dne otevřených dveří
12. ledna 2011 od 17.00 hod.
v 1. patře historické budovy
Přednášet a odpovídat na Vaše dotazy budou
zástupce vedení školy, výchovná poradkyně pro
1. stupeň a pravděpodobné budoucí učitelky 1. tříd.
Těšíme se na Vás.

Zápis do první třídy
Zápis do prvních tříd ZŠ Mikoláše Alše v Praze - Suchdole se bude konat v pondělí 17. ledna a v úterý
18. ledna 2011 od 14 do 18 hodin v 1. patře staré budovy. Zapisujeme děti narozené v období od 1.
září 2004 do 31. srpna 2005 a dále děti, které měly
odklad školní docházky. Naše škola nabízí kvaliﬁkovaný pedagogický sbor, individuální přístup k žákovi, učení hravou formou a využívání nových učebních metod, výuku anglického jazyka od 2. ročníku,
školní družinu s pestrým programem a provozem
v ranních i odpoledních hodinách, širokou nabídku
volnočasových aktivit přímo ve škole.

Pozvánka na „Vánoční zpívání“
Vážení rodiče a občané Suchdola,
jménem žáků a pedagogů ZŠ Mikoláše Alše Vás zveme na tradiční vánoční zpívání,
které se uskuteční v aule České zemědělské univerzity zde v Suchdole

dne 16. prosince od 17.00 hodin.
S přáním spokojených svátků žáci a pedagogové ZŠ Mikoláše Alše.

www.praha-suchdol.cz
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zveme Vás

v sobotu 25. prosince

ADVENTNÍ
KONCERT

od 10 hodin bude v kapli sv. Václava

vánoční mše svatá
Zveme na

v neděli 11. 12. 2009
v 18.00 hodin

Vánoční koncert

kaple sv. Václava, Praha-Suchdol
vystoupí

sobotu 25. prosince 2010 v 16.45

souboru Musica cum gaudio

v Kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Úněticích

Suchdol zpívá 2010
Local Vocal (Roztoky)

účinkují: Magdalena Šmídová Turchichová – soprán
Vojtěch Pospíšil – hoboj, Martin Šmíd – varhany

varhany: Tomáš Pindór
dirigent: Igor Angelov
zazní koledy, vánoční a duchovní skladby

Zazní skladby C. Monteverdiho, J. J. Frobergra,
F. X. Brixiho a dalších autorů 17. a 18 století.

Téměř poslední příležitost shlédnout představení

Ochotných Suchdolníků

BOHATÝŘI
obrazy z ruských bylin
v neděli 12. prosince od 16.00 hodin
v Mateřském klubu Rybička
Roztocká 5, Praha 6 - Sedlec
20
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Dle tradice

8. 12. 2010 od 09.00 do 20.00 proběhne

tisk kalendářů z vlastních fotek
13-27 fotograﬁí, výroba do 48 hodin, graﬁcká sazba zdarma

výroba dárkových předmětů
vánoční ozdoby, zrcátka, tužky, štítky, trička, puzzle, hrnky a další

tisk novoročenek a prodej diářů
velký výběr druhů, diáře s vlastní obálkou

... a dárky nemusíte řešit

Vánoční prodej ve ﬁrmě
Mobax v Horoměřicích
Dárek pro zákazníky: sleva 15 %
z prodejní ceny na veškeré zboží.
Těšit se můžete nejen na sorment značek, jako
jsou Cilio, Küchenproﬁ nebo Maxwell & Williams,
ale také na krásný vánoční sorment, adventní
věnce a dekorace od Kvěnářství SISI nebo šály
Paschmina od Anke Weber.

tisk personalizovaných knížek
pohádky se jmény Vašich dětí na www.knizky24.cz

velkoplošný tisk fotek + rámování
výroba do 48 hodin v jakékoliv velikosti

levné fotoknihy na www.fotokniha24.cz

Místo konání: Mobax ČR, s.r.o. (bývalá budova
Gastrostelly), Suchdolská 782, Horoměřice.
Kontakt: 233 920 404, mobax@mobax.cz
Srdečně Vás zve Mobax Team

vyrobte fotoknihu za 399,-

Brandejsovo nám. 1219, Praha - Suchdol; Tel. 220 920 621
obchod@powerprint.cz; www.powerprint.cz
Po - Čt 8.00 - 18.00 Pá 8.00 - 17.00

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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: shazování ledu
a sněhu ze střech, čištění žlabů aj. Tel. 776 245 749
Prodáme nebo pronajmeme garáž v Suchdole, Na Mírách. Tel.: 777 187 978
Přenechám zděnou chatku (4x4 m) v zahrádkářské
kolonii na Suchdole (Na Rybářce), na pronajatém pozemku 400 m². Tel.: 605 085 387

Uzávěrka inzerce a příspěvků do dalšího čísla
je ve středu 2. 2. 2011
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. Příspěvky a 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 3. 12. 2010. Náklad: 3400 výtisků

www.praha-suchdol.cz
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VELMI LEVNÉ NOVÉ I POUŽITÉ
PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS

PRONÁJEM TĚLOCVIČEN
V SOKOLOVNĚ SUCHDOL
pro sportovní využití.

ZIMNÍ AKCE:
Nové značkové alu sady

15“ od 8000 Kč
16“ od 9000 Kč

Možnost stolního tenisu, volejbalu,
atletiky, ﬂorbalu, fotbalu a jiné

•PROVÁDÍME VEŠKERÝ
PNEUSERVIS OSOBNÍCH A DODÁVKOVÝCH AUTOMOBILŮ
•PRODEJ POUŽITÝCH A NOVÝCH OCELOVÝCH A ALU DISKŮ
•PNEU PŘÍSLUŠENSTVÍ (bezpečnostní šrouby, matice, okrasné poklice)

tel.: 603 864 808
e-mail: j.pokorna@staﬁs-pokorny.cz

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

Kontejnerová doprava Avií
 Zajišťujeme kontejnerovou
dopravu, odvoz suti,
zapůjčení kontejnerů,
vyklízení staveb, objektů a stěhování.
 Zajistíme včetně skládky.
 Přepravu stavebího materiálu,
dle přání zákazníka.

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)

Kontakt: 731 156 620

~

Restaurace

Starodvorská 13,
Praha 6 - Lysolaje

Slunecnice

~

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

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

22
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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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inzerce
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

E
REZERVAC

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
Výstavba RD na klíč od 1.960.000 Kč

603 783 877

724 051 896

RD 4+1/terasa, P6 – Nebušice

RD 4+1/terasa, P6 – Nebušice

Nabízíme podsklepený RD na rohové parcele 766 m2,
2 zděné garáže. Podkroví vhodné k vestavbě. Dům potřebuje dodělat pouze venkovní fasádu, jinak je ihned k užívání a plně obyvatelný. Napojeno na veškeré IS.

Nabízíme podsklepený RD (4 místnosti). Ve zvýšeném
přízemí je byt 2+1 po rekonstrukci. V podkroví další byt
před rekonstrukcí. Celý dům prošel částečnou rek.: elektro,
voda, odpady, topení. Garáž, zahrada. Kompletní IS.

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

Cena: 8.460.000 Kč

603 783 877

Cena: 9.900.000 Kč

603 509 747
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