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středa 15. 6. – 13.00
Tvořivé odpoledne
knihovna

sobota 18. 6. – 10.00
Suchdolský blešák
Suchdolské náměstí

neděle 19. 6. – 14.00
Dobročinný bazar – Horizont

úterý 28. 6. – 15.00
Hudební odpoledne
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motto
Všechno, co se dá
spravit penězi,
je laciné.
Erich Maria Remarque,
německý spisovatel (1898–1970)
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Paralelní
dráha letiště
Praha-Ruzyně
– proces EIA pokračuje
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 18. května Posudek o vlivech
záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ na životní prostředí s návrhem kladného stanoviska k rozšíření letiště.
Realizace navrhovaného záměru by
zásadně a prakticky natrvalo ovlivnila podmínky nakládání s nemovitým
majetkem a životní podmínky na
Suchdole. Rada městské části proto
doporučuje obyvatelům Suchdola se
s posudkem seznámit buď v písemné
podobě na Úřadě MČ Praha-Suchdol
v kanceláři starosty, nebo v elektronické podobě na www.praha-suchdol.cz,
případně www.cenia.cz/eia pod kódem záměru MZP090.
Ke zveřejněnému posudku může
každý (tj. občané, sdružení, organizace
atp.) v případě nejasností, pochybností o úplnosti, objektivnosti nebo správnosti posudku zaslat do 24. 6. 2011
svoje vyjádření na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.
K posudku se dále může každý ústně vyjádřit na veřejném projednání,
které by se mělo v souladu s § 17 zák.
100/2001 Sb. uskutečnit do 5 dnů
po termínu pro podávání vyjádření,
tedy nejpozději do 29. června 2011,
přesný termín, čas a místo by měly
být vyhlášeny nejpozději 5 dnů před
termínem konání veřejného pro-

jednání. Informace bude vzhledem
k omezenému časovému prostoru
zveřejněna na www.praha-suchdol.
cz a na úřední desce úřadu.
Posudek záměru rozšíření letiště
o paralelní dráhu RWY06R/24L obsahuje např. posouzení správnosti údajů v dokumentaci EIA, kterou jsme již
od roku 2005 třikrát připomínkovali,
dále obsahuje posouzení navržených
opatření proti negativním vlivům,
vypořádání všech připomínek k dokumentaci, celkové posouzení přijatelnosti záměru z hlediska vlivů na
životní prostředí a návrh stanoviska
k záměru. Z hlediska osob dotčených
záměrem je důležité se ve vyjádření
zaměřit zejména na vypořádání připomínek k dokumentaci EIA záměru
RWY06R24L podaných v lednu 2010.
Vyjádření může zaslat každý nezávisle na účasti v předchozím projednávání. Veřejnost má nyní poslední
možnost připomínkovat probíhající
posuzování vlivů na životní prostředí
a zdraví obyvatel a záměru rozšíření letiště Praha-Ruzyně o paralelní dráhu.
V posudku navržený text stanoviska EIA nemusí představovat jeho deﬁnitivní znění. Na základě písemných
vyjádření a záznamu z veřejného
projednání provede zpracovatel posudku vypořádání připomínek k posudku, na jejich základě pak případně upraví návrh stanoviska EIA.
(dokončení na str. 3)
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z radnice
Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých zasedáních od 21. března do 25. května 2011 projednala kromě jiného následující body:
schválila vyhlášení Programu
podpory vzdělávání v sociální oblasti a v oblastech kultury, vzdělávání
a sportu neziskovým organizacím
působících na území městské části
pro rok 2011 ve výši 300 000 Kč
uložila provést kontrolu komunikací ve správě TSK zaměřenou na:
• upřesnění zcela konkrétních požadavků na opravu komunikací
a chodníků
• obnovu vodorovného značení –
přechodů pro chodce
a uložila předat informaci o závadách
na TSK, požádat o zjednání nápravy, následně věc sledovat a přiměřeně urgovat
vzala na vědomí okruhy pro poskytování darů Letiště Praha, a. s., na
projekty pro rok 2011 v oblastech životního prostředí a dále vzala na vědomí, že po vzájemné dohodě starostů městských částí hl. m. Prahy
představuje dar pro MČ Praha-Suchdol 913 220 Kč
vzala na vědomí petici občanů Prahy-Suchdola za uvedení veřejné komunikace v ulici V Údolí do původního stavu před rekonstrukcí veřejné
kanalizační stoky a ukládá starostovi,
aby petentům odpověděl, že za předpokladu, že MČ Praha-Suchdol obdrží
dar od Letiště Praha z programu „Žijeme společně“, bude z těchto prostředků komunikace opravena
poděkovala dětem a učitelkám ZŠ
M. Alše Mgr. Zemanové a Mgr. Jiříčkové za kulturní program na zlaté
svatbě manželů Dvořákových a diamantové svatbě manželů Lukášových
jmenovala Ing. Helenu Novákovou
členkou Komise územního rozvoje
a infrastruktury
vzala na vědomí informaci ke sbírce společnosti DebRA ve prospěch
dětí s nemocí „motýlích křídel“
schválila námitky městské části k návrhu Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje
• ve věci záměru rozšířit letiště
Praha-Ruzyně o paralelní dráhu
a prodloužit stávající dráhu
• ve věci koridoru SOKP v severozápadním segmentu pražské
aglomerace
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vzala na vědomí, že usnesením 5/2
ze dne 31. 3. 2011 Zastupitelstvo
hl. m. Prahy ponechalo dotaci na nástavbu technického pavilonu v rozpočtu MČ ve výši 4,875 mil. Kč
schválila projekt „Rekonstrukce komunikací Suchdol“ (ochrana ovzduší – odstranění prašného povrchu
komunikací) k žádosti o poskytnutí
ﬁnančního daru Letiště Praha, a. s.,
v rámci programu „Žijeme společně“
vzala na vědomí, že Zastupitelstvo
hl. m. Prahy rozhodlo o přidělení účelové dotace městské části Praha-Suchdol ve výši 100 000 Kč na akci „Rozšíření veřejného hřiště na Výhledském
náměstí o prvky pro seniory“
schválila navýšení kapacity III. oddělení Mateřské školy K Roztokům od
1. 9. 2011 o 5 dětí
schválila zřízení přípravné třídy
v Základní škole M. Alše a vyjádřila souhlas s ﬁnancováním nákladů
souvisejících s provozováním přípravné třídy v době od 1. 9. 2011 do
31. 12. 2011
na základě průzkumu cen určila
dodavatele osvětlení kaple sv. Václava společnost ETNA, spol. s r. o., cena díla včetně DPH činí 117 698 Kč
(nejnižší cena odpovídající projektu)
schválila rozšíření provozní doby stanoviště kontejnerů na ul. Suchdolská o první sobotu v měsíci od
9.00 do 12.00 hodin
vzala na vědomí přípravu zateplení objektu Kamýcká 941, 942 a uložila vedoucímu OHSOM zajistit podklady pro výběrové řízení na dodavatele
v termínu do 15. 7. 2011, vypsat výběrové řízení na dodavatele v termínu do 30. 7. 2011, zajistit realizaci stavebních prací v termínu do
30. 11. 2011
vyhlásila výběrové řízení na pronájem bytu I. kategorie číslo 12, o velikosti 2+1, o podlahové ploše bytu
53 m2 v ulici U Kruhovky č. p. 943.
Podmínky výběrového řízení byly
schváleny usnesením Rady č. 26.16 ze
dne 18. 5. 2011. Zájemci mohou podávat žádosti o byt do 21. 6. 2011 do
15.30 hod.
konstatovala, že do výběrového řízení na pronájem bytu č. 9, I. kategorie o velikosti 2+1 v domě č. p. 928,
Stehlíkova ul. se přihlásili 4 zájemci.
Rada rozhodla o pronájmu uvedeného bytu paní Janě Procházkové, která
podala nejvyšší nabídku nájemného
SUCHDOLSKÉ
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po úpravách schválila změnu v Pravidlech a podmínkách a postupu pronájmu bytů ve správě městské části
formou výběrového řízení
konstatovala, že nemá připomínky k zjišťovacímu řízení podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí záměru „Rekonstrukce a přístavba a dostavba objektu č. p. 1 – Brandejsův statek Praha 6
- Suchdol“
na základě průzkumu cen určila dodavatele technického dozoru investora akce „Nástavba technického pavilonu MŠ Gagarinova“ – Ing. Jaromíra
Doubka
vyjádřila souhlas s pronájmem pozemku parc. č. 13/1, k. ú. Suchdol
Slavoji Suchdol a požaduje, aby na
pozemku 13/1 byl vytvořen prostor
pro výstavbu nové hasičské zbrojnice
v souvislosti se zveřejněným posudkem o vlivech záměru „Paralelní
RWY 06/24L, Letiště Praha Ruzyně“
na životní prostředí ukládá:
• vedoucímu OSDŽP, aby zveřejnil informace o posudku a termínech pro podávání vyjádření
k posudku na úřední desce
• starostovi, aby vzhledem k rozsahu požádal MŽP o prodloužení termínu pro podávání připomínek
• Ing. Vikovi, aby zajistil zpracování vyjádření MČ Praha-Suchdol k posudku do 15. 6. 2011
a předložil návrh vyjádření Radě
MČ a zastupitelstvu MČ a v případě potřeby zajistil posouzení
odborných otázek formou konzultace nebo stanoviska u příslušných odborníků včetně ČZU
• starostovi a Ing. Vikovi, aby zajistili informování občanů Suchdola o zveřejnění posudku a jeho
významu pro proces EIA, o veřejném projednání posudku, o možnosti všech občanů podat vyjádření k posudku včetně termínů
pro podání vyjádření a to zejména formou informace pro občany
ve zpravodaji a vzhledem k rozsahu posudku informovat občany i o základních závěrech obsažených v posudku a zjištěných
rozporech či negativních dopadech posudku na MČ
• Ing. Vikovi, aby konzultoval posudek s orgány ochrany veřejného zdraví

3/2011

3.6.2011 18:52:56

z radnice
na základě jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na akci „Nástavba technického pavilonu MŠ
Gagarinova“ vybrala zhotovitele akce
ﬁrmu TOSTAV spol. s r. o., nabídka
uchazeče získala celkem 691,67 vážených bodů, cena včetně DPH činí
14 928 069,60 Kč, délka výstavby je
21 týdnů.
vzala na vědomí informace o pokračování programu hl. m. Prahy „Čistá
energie Praha“ pro rok 2011

vzala na vědomí možnost využití
střechy bytových domů č.p. 942, 943
a 940, 941 pro zbudování podkrovních bytů
vzala na vědomí, že v průběhu dubna bylo Dopravním inspektorátem
OŘP Prahy I. provedeno osm dvouhodinových kontrol rychlosti, při nichž
bylo zjištěno celkem 85 překročení
nejvyšší povolené rychlosti převážně
v rozmezí do 20 km/hod.
uložila starostovi, aby na 14. června 2011 od 19.00 hod. pozval před-

stavitele společenských organizací, které se podílejí na organizování
kulturních, společenských a sportovních akcí na území MČ na koordinační setkání
vzala na vědomí, že starosta stanovil termín 5. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Suchdol na 23. 6. 2011
vzala na vědomí, že studenti AVU
připravili 12 návrhů pomníku generálu Rudolfu Pernickému na Brandejsově náměstí a rozhodla o ustavení odborné komise pro výběr pomníku

Představitelé ODS, ČSSD a Sdružení občanů Suchdola, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu městské části Praha-Suchdol, nesouhlasí s posuzovaným
záměrem na rozšíření letiště v Ruzyni a odmítají v souladu s usnesením zastupitelstva z 11. 2. 2010 vyhodnocení vlivů tohoto záměru na životní prostředí
a zdraví obyvatel. Návrh na vydání kladného stanoviska Ministerstva životního
prostředí k záměru považují s ohledem na nevymezení záměru, neomezený nárůst leteckého hluku na Suchdole a omezení ochrany zdraví obyvatel po vyhlášení ochranného pásma v obydleném území Suchdola za nepřijatelný.
V Praze-Suchdole, dne 30. 5. 2011

Paralelní dráha letiště Praha-Ruzyně
– proces EIA pokračuje
HA
ÍCÍ DRÁ
STÁVAJ

65 d

B

E
IC
ÌØ
M
RO
HO
0 dB

55 - 6

DOL
SUCH
B
- 65 d

LAJE

NEBUŠICE

(dokončení ze str. 1)
Ministerstvo životního prostředí pak vydáním stanoviska proces
EIA ukončí. Získání stanoviska EIA
je jednou z podmínek pro případné
budoucí vydání územního rozhodnutí na realizaci stavby paralelní dráhy.
Další podmínkou je umístění záměru
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Letiště Praha-Ruzyně: izofony leteckého hluku na stávající hlavní
dráze a na nové paralelní dráze po navrhovaném rozšíření

v územních plánech, přičemž v současné době není rozšíření paralelní
dráhy zahrnuté v pražských územních plánech.
V případě potřeby konzultovat své
připomínky k posudku nebo způsob
podání připomínek se můžete obrátit
na Ing. Václava Vika, zástupce staros-

ty, vždy v pondělí 6., 13. a 20. června v době od 17 do 20 hodin nebo
jindy po předchozí telefonické dohodě (tel.
222 361 431).

www.praha-suchdol.cz
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Petr Hejl,
starosta městské části
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z radnice

Hra bez pravidel

Vážení
spoluobčané,
v minulých dnech opět ožilo
téma rozšiřování letiště Praha-Ruzyně a jeho dopady na Suchdol –
pokračuje posuzování vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Posuzování záměru probíhá již od
roku 2005, neustále se opakuje kolotoč připomínek, projednávání,
stále se něco podepisuje, posílá…
a jsme z toho asi všichni již unaveni a přestáváme se orientovat, o co
nyní právě jde. Ani já nechápu, proč
je nutné v právním státě s mnoha
úřady, volenými zastupiteli a platnými předpisy na všechno možné
opakovat v podstatě stále ty samé,
jednoduché a logické požadavky – chceme znát, jaké letiště a jaký rozsah provozu se nad Suchdolem plánuje, a řádně posoudit, zda
jsme schopni tento zásah do našeho zdraví a bydlení přežít. Z mého
pohledu se jedná o naprosté minimum, ale zatím stále převažuje snaha získat pro letiště „papíry“ na neomezený rozvoj.
Mnoho obyvatel Suchdola zná letecký hluk v nočních i denních hodinách již nyní z vlastní zkušenosti
a všichni jej více či méně vnímáme
a různě posuzujeme míru narušení svého života. Na současný stav
jsme si zvykli, někteří kladně vnímají snížení leteckého provozu proti
roku 2008, v květnu jsme si dokonce užili 2–3 týdny klidu. Po vybudování paralelní dráhy by ale nebylo
ani těch pár týdnů klidu.
Nejedná se ale o to, že bychom
požadovali letiště uzavřít, respektujeme potřebu letecké dopravy, ale
požadujeme také od letiště, ministerstva dopravy, magistrátu atd. respektovat skutečnost, že zde bydlí-
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me. Umisťovat nad jednu
městskou část dvě paralelní dráhy
s neomezeným provozem je pro mne
nepřijatelné. Letiště stále nikde není
vymezeno ani omezeno z hlediska
budoucího provozu, nelze proto takový záměr ani objektivně hodnotit
a celý proces EIA je ve své podstatě
od počátku nesmyslný, neobjektivní, protizákonný, absurdní…
Zpracovatel se nás snaží přesvědčit, že je zcela postačující, když posuzuje v podstatě stav provozu
v době uvedení dráhy do provozu
a bez problémů konstatuje, že záměr je přijatelný. Co bude po roce
2020 zpracovatele nezajímá, odkazuje pouze na případný další proces
EIA v budoucnu. Dráha ale již bude
vybetonovaná, v provozu, a s velkým, předimenzovaným ochranným hlukovým pásmem. Jedná se
o klasický a přímo učebnicový případ tzv. „salámové metody“, který
staví výsledek procesu EIA na úroveň formálně popsaného cáru papíru. Tento přístup je natolik absurdní, že ani po pěti letech nechápu,
jak vůbec může takto nastavený
proces posuzování stále pokračovat. Opravdu snad někdo věří tomu,
že se nárůst provozu po roce 2020
zastaví, že se vynaloží 10 mld. Kč
na druhou dráhu jenom kvůli pár
desítkám tisíc letů za rok? Je to
zcela zřejmě i ekonomický nesmysl,
návratnost takové investice by byla
v nedohlednu – letiště s třemi plnohodnotnými dráhami s roční kapacitou do cca 275 000 letů by bylo
pouhým vyhozením peněz, což samozřejmě všichni vědí. Ani desítky
kilogramů dokumentace EIA, hroSUCHDOLSKÉ

LISTY

mady příloh, citací, odkazů, odborných
posudků
nemohou zastřít nepříjemnou skutečnost, že takové letiště musí být
po roce 2020 co nejrychleji provozováno s jinými parametry – větší
letadla, více letů, více nákladu, více transferu a samozřejmě také více hluku.
Bohužel výše uvedené názory nejsou pro letiště, zpracovatele i Ministerstvo životního prostředí rozhodující, a proto je nutné využít
právo se k posudku vyjádřit a nadále požadovat objektivní hodnocení a dodržování pravidel v procesu
EIA. Nelze se tvářit, že se nic neděje,
že zatím je to dobré – záměr je jasný a omezení prakticky žádná. Jedná se o naše prostředí ovlivněné záměrem na dobu kdysi deﬁnovanou
termínem „na věčné časy“, a proto
je nutné se nad posudkem zamyslet
a uplatnit veškeré výhrady k posudku u Ministerstva životního prostředí v termínu do 24. 6. 2011. Zásadní přetrvávající problémy jsou zcela
zřetelné – není dořešena otázka kapacity letiště, posudek výslovně ignoruje stav po roce 2020, záměr není v souladu s územně plánovací
dokumentací, dokumentace byla
dodatečně protiprávně doplňována,
OHP se mění rychleji než počasí.
Domnívám se, že při takto nastavených a průběžně měněných podmínkách hry je z hlediska Suchdola zcela oprávněné odmítnout předkládaný
posudek na dokumentaci EIA i rozšíření letiště Praha samotné.
Václav Vik,
zástupce starosty
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z radnice

Nástavba Mateřské
školy Gagarinova zřízení dvou tříd
pro celkem 50 dětí
V uplynulých měsících proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Nabídku podalo 17 uchazečů,
z nichž čtyři byli vyřazeni z důvodu nesplnění kvaliﬁkace a z důvodu nedodržení zadávacích podmínek. Nabízené ceny včetně DPH se
pohybovaly od 13,79 mil. Kč do
22,63 mil. Kč a doba výstavby od
19 do 28 týdnů. Nabídky byly hodnoceny podle kriterií:
a) výše nabídkové ceny včetně DPH
s váhou důležitosti 95 %
b) délka výstavby v týdnech s váhou
důležitosti 5 %
Rada městské části na základě výsledků jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve

výběrovém řízení na akci „Nástavba
technického pavilonu MŠ Gagarinova“ vybrala společnost TOSTAV spol.
s r. o. jako zhotovitele nástavby.
Městská část má ve svém letošním
rozpočtu na realizaci nástavby vyčleněno 9,875 mil. Kč a dále v únoru t. r.
požádala o dotaci z rezervy rozpočtu
hl. m. Prahy určené pro městské části na zbývající část předpokládaných
investičních nákladů. Rozdělení těchto dotací se ovšem stalo beranidlem
při řešení politických sporů na pražské radnici, a tak o přidělení této dotace zatím nebylo rozhodnuto. V případě nepřidělení dotace od hl. m.
Prahy má městská část předjednanou možnost bankovního úvěru.

Seznam prvních tří uchazečů po hodnocení:
pořadí uchazeč
cena včetně DPH
1
Tostav spol. s r. o.
14,93 mil. Kč
2
Klempík – Stav s. r. o.
15,12 mil. Kč
3
KONSTRUKTIVA KONSIT a. s.,
15,36 mil. Kč

doba výstavby
21 týdnů
28 týdnů
20 týdnů

Dne 10. února t. r. vydal stavební
úřad MČ Praha 6 stavební povolení,
které bylo v zákonné lhůtě napadené
odvoláním majiteli dvou sousedních
nemovitostí. V současné době řeší
odvolání Odbor stavební Magistrátu
hl. m. Prahy, jeho výsledek nebyl do
data uzávěrky časopisu znám.
Realizace nástavby bude zahájena
ihned po získání právoplatného stavebního povolení a bude probíhat
tak, aby neomezovala běžný provoz
technického pavilonu. Předpokládaný termín zahájení je nyní počátek
prázdnin.
Příprava nástavby byla již v minulém roce zdržena o cca 6 měsíců
odvoláním majitelů dvou sousedních nemovitostí v rámci územního
řízení, a bohužel tak oproti původním plánům nabírá
další zpoždění.
Petr Hejl,
starosta městské části

Děkujeme,
že v Zóně 30
zejména v ulicích Suchdolská,
K Horoměřicům a Internacionální,
(a kromě Kamýcké i ve všech
ostatních suchdolských ulicích)
dodržujete maximální povolenou rychlost.
www.praha-suchdol.cz
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Nová ředitelka Levá
je pro Suchdol ta pravá
Rada městské části
Praha-Suchdol rozhodla
6. dubna na základě
výsledku konkursního
řízení a doporučení
konkursní komise
o jmenování Mgr. Petry
Levé do funkce ředitelky
Základní školy Mikoláše
Alše s nástupem
od 1. července 2011.
Paní ředitelce jsme brzy po jmenování položili několik otázek. Je toho
samozřejmě mnohem víc, co by nás
všechny zajímalo, ale nová ředitelka
se také potřebuje se školou důkladně seznámit.

Mgr. Petra Levá je autorkou
několika školních i mezinárodních
projektů jako např.:
• Předškolák – významný, podrobně rozpracovaný projekt,
jehož realizace přispívá k nárůstu počtu žáků v budoucích
prvních třídách.
• Nedívej se černobíle – dlouhodobý projekt, který je zaměřen
na prevenci rasismu a antisemitismu a jsou do něho zapojeni
žáci I. i II. stupně. V rámci dějepisného semináře s výběrovou
skupinou žáků jsou pořizovány
dokumentární materiály s výpověďmi pamětníků II. světové
války a probíhá spolupráce
s některými zahraničními partnery, tím se otevírá škola nejen veřejnosti, ale už i světu.
• Hledáme zmizelé sousedy – projekt vybízí mladé lidi k pátrání po
sousedech, kteří zmizeli z jejich nejbližšího okolí v době druhé světové
války.
• dlouhodobě se angažuje v Centru volného času Šestikráska při Základní škole a Mateřské škole na nám. Svobody.

Jaké budou Vaše první kroky v nové
funkci?
Oﬁciálně sice nastupuji až prvního
července, ale těžko mohu přejímat
prázdnou školu. Co nejdřív chci proto promluvit s učiteli i s ostatními zaměstnanci školy. Kantory chci poprosit o SWOT analýzu, abych zjistila,
co jim nejvíc vadí, abych se měla od
čeho odrazit. V září bych pak chtěla
provést SCIO testy, které by nastavily nějakou startovní čáru. Samozřejmě se chci zaměřit na výuku cizích
jazyků, uvažovala bych například
o hudební výchově v anglickém jazyce pro nejnižší ročníky. Také bych co
nejdřív chtěla zlepšit výpovědní hodnotu internetových stránek školy, najít společně s učiteli a žáky logo školy. Všechny nové aktivity chci ale před
zavedením probrat s učiteli a rodiči.
Rozhodně chci stavět na současných
aktivitách učitelů a žáků.

vený pro děti z druhého stupně, mají o něj zájem už i děti z druhé třídy.
Další projekt je Předškolák, kdy učitelé I. stupně připravují během celého roku program pro předškoláky –
práce na PC, sportovní den, vánoční
pečení perníků, karneval… V projektu
Židovského muzea Zmizelí sousedé
zase děti pátrají po svých sousedech,
zmizelých za druhé světové války. Tyto projekty bych chtěla do Suchdola
přenést, ale samozřejmě mě tu napadají další „na míru“. Vzhledem k poloze školy poblíž krásné přírody se nabízí třeba Krajina za školou, děti by
mohly porovnávat staré fotograﬁe
se současností. Uvidíme, co všechno
s učiteli vymyslíme.

Na jaké projekty se můžeme těšit?
V současné době pracuji s dětmi na
několika vlastních projektech. Dlouhodobý projekt Nedívej se černobíle
je zaměřený na prevenci rasismu a xenofobie, a i když byl původně připra-

Prý do aktivit školy často zapojujete
i rodiče.
Pořádáme třeba poznávací zájezdy do
Anglie, Itálie, Francie, Rakouska, Švýcarska… Přes den jsou děti v tamějších školách, odpoledne máme pro ně
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různé aktivity, večer jsou v rodinách.
Těchto zájezdů se zúčastňují i rodiče, pokud mají zájem. Děti před rodiči také prezentují své projekty, máme i kombinované výtvarné dílny pro
děti i rodiče. Rodiče mohou navštěvovat výuku. Pak vědí, co se na škole děje, jsou zatažení do akce, dokáží škole pomoci, když je potřeba. Totéž platí
na druhé straně i o dětech – konzultací s učitelem se u nás zúčasťnují rodiče společně s dítětem.
Tady se musím naší školy zastat – to
máme my v první třídě také...
Určitě se pokusím všechno dobré, co
škola dělá, více propagovat.
Jak budete řešit případné problémy
se šikanou?
Sama jsem byla na odborném kurzu
Diagnostika šikany a práce s ní, podobné problémy jsem řešila. Zásadní je pozorovat situaci mezi dětmi
ve škole a případnou šikanu zachy-
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z radnice
tit včas. Nejsem rozhodně příznivkyní nějakého vyčkávání nebo strategie
„raději nevidět, přejde to samo“, okamžitě oslovujeme sociální odbor, případně kriminálku.
Jak chcete motivovat učitele?
Práce na zajímavých projektech
v dobré škole je určitou motivací, ale
co si budeme povídat, důležité jsou
také peníze. Velmi důležité je získávat
ﬁnanční prostředky z grantů, z některých je možné i odměňovat učitele.

Právě se chystám, že na další školní
rok o některé granty pro ZŠ Mikoláše
Alše požádáme.
Děti dnes mají možnost opustit po
prvním stupni základní školu a odejít na víceleté gymnázium. Když odcházejí často ti nejlepší, je vůbec
možné mít opravdu dobrou základní školu?
Myslím, že se toho dá dosáhnout
mravenčí prací, přesvědčováním, že
i základní škola na druhém stupni

kvalitně učí, často lépe než gymnázium. Naši žáci v deváté třídě obhajují
výstupní práce před spolužáky, rodiči
i školní inspekcí. A kvalita často předčí střední školu.
Za jak dlouho se podle Vás dostaví
výsledky?
Vybudovat opravdu vynikající školu,
to může trvat pět let. Ale některé výsledky budou vidět už po roce.
Rozhovor připravil radní Karel Kuna.

Motýlí křídla - ohlédnutí
Díky nápadu kluků z osmé třídy lysolajské školy Romana Zábrodského a Filipa Daňka proběhly v Suchdole 30. dubna při Čarodějnickém
reji a v Lysolajích 14. května při
Slavnosti květů dobročinné akce
na pomoc Alžbětě trpící genetickou poruchou. Nemocní mají tkáně
křehké jako motýlí křídla a nemoc
se projevuje např. tím, že kůže nic
nevydrží, žádný otlak, či oděrku,
u dětí nejvíce trpí kolena, prsty na
rukou, popruhy u batůžku mohou
poškodit kůži na ramenou. Nemoc
má různá stádia a intenzitu proje-

vů, takže puchýře podobné těm,
které známe z popálenin, se jim
mohou tvořit také v ústech či na
jiných tkáních.
Díky dobročinné podpoře několika set účastníků obou akcí se na
pomoc nemocné Alžbětě vybralo
15 492 Kč a k tomu ještě vyneslo
zaslání 30. dubna 110 a 14. května
90 DMSek dalších 5 400 korun.
Díky Mgr. Levé, nové ředitelce
v naší základní škole, do sbírky přispělo také občanské sdružení Šestikráska při dejvické škole na náměstí Svobody částkou 2 000 korun.

Velký dík za přípravu a organizaci obou dobročinných akcí patří dětem ze škol, jejich rodičům,
dobrovolnicím z Mateřského klubu
Rybička, ze suchdolského Sokola,
z občanského sdružení Suchdol
sobě i našim hasičům.
O této akci a i o dalších, které
v Suchdole proběhly, si můžete více
přečíst na webu městské části v nové sekci
„Co se událo“.
Petr Hejl,
starosta městské části

Pozvánka na koordinační schůzku
Milí přátelé,
rádi bychom vás pozvali na schůzku všech organizací, občanských sdružení, iniciativ i jednotlivců, kteří se
jakýmkoliv způsobem podílejí, nebo mají zájem se podílet na kulturních, společenských či sportovních akcí
pořádaných pro suchdolské občany.
Chtěli bychom:
sestavit plán akcí pro příští „školní rok“ (od září 2011 do června 2012) a pokusit se je časově koordinovat
seznámit vás navzájem, protože efektivní spolupráce všech dotčených subjektů bude jistě významnou pomocí při přípravách i průběhu jednotlivých akcí
vyslechnout vaše potřeby, připomínky, či problémy a pokusit se najít cestu, jak by vám mohla městská
část při jejich řešení pomoci
najít spolu s vámi inspiraci, vyměnit si zkušenosti a nápady, aby akce byly pro spoluobčany zajímavější
poděkovat vám za aktivitu a obětavou práci, kterou jste v poslední době věnovali přípravám a zajišťování
všech akcí zkvalitňujících společenský život naší suchdolské komunity
Budeme velmi rádi, pokud si připravíte na tuto schůzku nápady a připomínky k jednotlivým výše uvedeným bodům. Prosíme o předání pozvání dalším subjektům, které se podobně angažují. Koordinační schůzka
se bude konat v úterý 14. června v 19.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městské části (2. patro).
RNDr. Lída Knappová, radní pro oblast kultury
l.knappova@praha-suchdol.cz

www.praha-suchdol.cz
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Nové vícegenerační
hřiště na Suchdole

Hřiště v naší městské části už nebudou patřit jenom dětem. V nejbližší době se na Výhledském náměstí objeví cvičební prvky pro seniory,
a vznikne tak první vícegenerační
hřiště v našem okolí. Zájemci o cvičení pod širým nebem najdou v nové části hřiště žebřiny, lavičku s rotopedem, překážkovou dráhu a stroje
na protažení horních končetin, ramen a loktů. Tato sestava, vyvinutá
ve spolupráci s Rehabilitačním ústavem Kladruby, umožní celkem deset cviků na procvičení celého těla.
Toto „úplné“ hřiště doplní ještě jednotlivé cvičební prvky pro seniory ve

D
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Stehlíkově ulici a U Kruhovky, nové
lavičky a stoly.
První podobné hřiště v České republice vzniklo v roce 2008 na Petřinách, inspirací byly zkušenosti
z Velké Británie, Španělska a Itálie.
Počáteční ohlasy byly trochu rozpačité, obyvatelé nebyli na nový typ aktivity zvyklí. Hřiště využívaly spíš děti
a podle jedné zprávy tam bylo možné
seniory zahlédnout jen výjimečně po
setmění. Za tři roky se situace změnila, podobná hřiště vyrostla na více
místech v Praze i mimo ni. Zkušenosti jsou dobré, zvlášť pokud budoucí
uživatelé vědí, jak nové prvky použí-

vat – například pokud na hřišti probíhají veřejná cvičení pod vedením profesionálního cvičitele.
Hřiště na Suchdole budou ﬁnancována z daru 360 000 Kč od Letiště Praha, a. s. v rámci programu
Dobré sousedství a z grantu hlavního města Prahy ve výši 100 000 Kč.
Městská část na celý projekt přispěje 30 000 Kč. Uvědomujeme si,
že Suchdolu bohužel zatím chybí
mnohem víc než jen vícegenerační
hřiště – potřebovali bychom kanalizaci, opravené silnice a chodníky,
největší prioritou je v současnosti dostavba mateřské školy. Prostředky na všechny tyto projekty
ale netvoří jeden „balík“, z něhož
bychom čerpali v pořadí podle priorit. Městská část podává žádosti
o nejrůznější granty, pokud uspěje,
jsou přidělené peníze vázané účelem grantu nebo daru. Díky Letišti Praha a hlavnímu městu tak můžeme vícegenerační hřiště připravit
celkem velkoryse. V ostatních „velkých projektech“ se
o podobný úspěch
zatím snažíme.
Karel Kuna,
člen rady MČ

Prosíme,
nehlučte sousedovi
k nedělní kávě
travními sekačkami...
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Co je nového v knihovně

V současné době by každá knihovna měla přemýšlet o tom, co víc může svým uživatelům nabídnout. Neměla by být jen místem, kam si přijdete
vypůjčit knihy a vrátit je, ale měla by
plnit i funkci komunitní, být místem,
kde se lidé rádi scházejí, kde děti tráví část svého volného času při nejrůznějších aktivitách, kde se můžete něco
nového naučit a kde je vám příjemně.
Na konci dubna besedovala s našimi čtenáři Halina Pawlowská a pro
Suchdolské listy napsala milý vzkaz,
který přetiskujeme. Mnozí z vás si také přišli v květnu poslechnout zajímavé vyprávění Dr. Zdeňka Susy o jeho
putování do Santiaga de Compostela.
A co chystáme nového? Největší
novinkou bude náš „hudební koutek“.
Inspirovali jsme se Městskou knihovnou v Bohnicích, kde návštěvníkům
umožňují hru na elektronické piano,
samozřejmě s použitím sluchátek,
aby nerušili ostatní. Službu hojně vy-

užívají děti i dospělí, kteří nemají doma piano a rádi by hráli nebo cvičili.
V naší knihovně teď budete mít možnost zahrát si na elektronické klávesy
Yamaha s velkým množstvím zvukových i doprovodných rejstříků. Klávesy nám umožní rozšířit nabídku pořadů též o programy hudební.
Příznivce skládání origami zveme 15. června od 13 hodin na tvořivé odpoledne s Dagmar Volencovou,
která tentokrát ukáže, jak se z papíru
skládá japonská květinová koule – kusudama.
Děti i veřejnost se v červnu formou
zajímavých prezentací mohou seznámit s čtečkou elektronických knih.
V době letních prázdnin bude
knihovna otevřena bez
omezení ve svých obvyklých výpůjčních hodinách.
V Suchdole se prý hodně čte, z toho
vyplývá, že jsou Suchdoláci fajn.

Ivana Tvarohová

Srdečně vás zveme

v úterý 28. června od 15 hodin

NA HUDEBNÍ ODPOLEDNE,
které knihovna připravila pro suchdolské seniory.
Zazpívat a vyprávět přijde známý zpěvák lidových
písniček Jiří Škvára.
www.praha-suchdol.cz
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mohlo by Vás zajímat

Připravované změny
v důchodovém systému
Obecně by připravované důchodové změny měly zakotvit pravidla
postupného navyšování věku pro
odchod do důchodu a jeho sjednocení pro muže i ženy, nižšího důchodu pro většinu lidí, menší výhodnosti předčasného odchodu
do důchodu a omezení vdovských
a vdoveckých důchodů. Tato reforma by měla v plném rozsahu začít
v roce 2013.
Nová pravidla úpravy důchodů jsou zdůvodňována nálezem
Ústavního soudu, který byl vydán
v loňském roce s účinností od října 2011. Tento nález zrušil ustanovení zákona, které důchody lidem
s vysokým příjmem snižuje. Podle
nových návrhů zákonů s odkazem
na solidaritu v důchodovém systému by měl být většině důchodců
důchod snížen, sociálně nejslabším ponechán v nezměněné výši a osobám z vyšších příjmových
skupin mírně zvýšen. Toto opatření by mělo začít platit již od října či
listopadu letošního roku a je nazýváno tzv. „malou důchodovou reformou“.
Další konkrétní reformní návrhy směřují ke zvýšení věku odchodu do důchodu tak, že původně nastavovaný strop odchodu
v 65 letech bude dále navyšován
za každý rok, osobám narozeným
od r. 1977 a mladším, o dva měsíce (a to mužům i ženám shodně).
Věk odchodu žen do penze by se
měl zvyšovat po přechodnou dobu o šest měsíců ročně. Věk odchodu do starobního důchodu by
se na základě tohoto systému měl
sjednotit v roce 2041. Lidé narození např. v letošním roce by měli, pokud nedojde opět v budoucnu
k dalším a zcela jiným změnám zákonů, odcházet do důchodu ve věku 72 let a 8 měsíců. Záměr je ekonomicky odůvodňován tak, že čím
méně bude důchodců, tím menší
objem prostředků bude na důchod
vynakládán. Víte, že jeden z prv-
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ních penzijních systémů vytvořil
Otto von Bismark a počítal s odchodem do důchodu v sedmdesáti letech? A uvědomíme-li si, v jakém období to bylo, tak takovýto
systém byl pro státní pokladnu nenáročný, neb tenkrát se tohoto věku dožíval málokdo.
Návrhy se dotknou i vdovských
důchodů pro vdovy a vdovce, navrhují nevyplácení jednorázového
příspěvku od státu a celkově zpřísní podmínky, na jejichž základě lze
získat tento důchod.
Nově mají být upravena pravidla
pro valorizaci důchodů, zabraňující jejich přehnané valorizaci, která
by měla být důsledně vázána pouze na statistická data o výši inﬂace
a růstu reálných mezd.

Odchod do důchodu předčasně
než ve standardním věku by měl
být méně výhodný oproti dnešku,
neboť takovéto předčasné důchody jsou zátěží pro státní penzijní
systém. Snížení bude samozřejmě
závislé na stanovené výši důchodu,
ale mohlo by být až v řádech stokorun.
Reforma počítá třeba s tím, že
by si lidé mohli část odvodů převést ze státního systému do vlastního spoření na penzi u soukromých fondů nebo by měla umožnit
dětem přispívat na penzi svým rodičům, kteří by díky tomu mohli
mít vyšší důchod. Část pojistného
na sociální zabezpečení by potomci mohli ve státním systému převést na účet svých otců a matek.

Příklad žena, 1 dítě, naroz. 1980, průměrný příjem 40 000 Kč
Bez vstupu do fondů: Předpokládaný státní důchod (z 28 %)

15 397 Kč

Se vstupem do fondů: Státní důchod (z 25 %)

13 648 Kč

Fondová složka (3 %)

1 802 Kč

Fondová složka (2 %)

1 201 Kč

Důchod celkem

16 651 Kč

Příklad muž, nar. 1980, průměrný příjem 40 000 Kč
Bez vstupu do fondů: Předpokládaný státní důchod (z 28 %)

15 397 Kč

Se vstupem do fondů: Státní důchod (z 25 %)

13 586 Kč

Fondová složka (3 %)

2 075 Kč

Fondová složka (2 %)

1 383 Kč

Důchod celkem

17 044 Kč

Žena i muž odejdou do důchodu shodně v 67 letech a 6 měsících, u obou
bude doba pojištění 47 let a doba spoření 36 let (přesto výše důchodu bude odlišná).
Příklad žena, nar. 1988, bezdětná, průměrný příjem 25 000 Kč
Bez vstupu do fondů: Předpokládaný státní důchod (z 28%)

12 805 Kč

Se vstupem do fondů: Státní důchod (z 25%)

11 033 Kč

Fondová složka (3%)

1 394 Kč

Fondová složka (2%)

929 Kč

Důchod celkem

13 356 Kč

Žena odejde do důchodu v 68 letech a 10 měsících, doba pojištění bude
48 let a doba spoření 45 let.
SUCHDOLSKÉ
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mohlo by Vás zajímat
Na kalkulačce, kterou lze nalézt
na stránkách Ministerstva práce
a sociálních věcí (http://duchodvakalkulacka.mpsv.cz/www), lze
zjistit, jaký by měl být Váš důchod
s ohledem na stávající průměrný
příjem, a dále to, zda občan bude
posílat do důchodového systému
celé odvody, nebo část (minimálně
pět procent své hrubé mzdy bude
odvádět do soukromých penzijních
fondů). Při investování do soukromých fondů bude možno si volit ze
čtyř investičních strategií od investice do státních dluhopisů až po
akcie, čím bude investování riziko-

vější, lze předpokládat větší výnos,
ale i možnost fondu účtovat si více
za správu Vámi vložených peněz.
Toto spoření bude dobrovolné a lidé narození od r. 1977 budou mít
do konce r. 2012 možnost se rozhodnout, zda do něj vstoupí. Toto
rozhodnutí bude konečné.
Za použití výše uvedené kalkulačky uvádíme pro ilustraci propočet důchodu pro tři případy muže nebo žen s určitým průměrným
příjmem za situace, zda nevstoupí
do systému spoření v soukromých
fondech, nebo po vstupu do těchto
fondů (pokud by volili investování

nerizikové do státních dluhopisů,
které podle kalkulačky mohou přinést zhodnocení 2–3 %).
Z příkladů je zřejmé, že při dobrovolném spoření do soukromých
fondů, při výběru nejméně rizikového fondu není navýšení důchodu v této formě důchodového
spoření v podstatě významné, výši důchodu je nutno rovněž uvážit i z pohledu jeho reálné hodnoty v době,
kdy by měl být vyplácen, a k míře inflace.
JUDr. Zlata Kohoutová

Památné stromořadí
Na území městské části
Praha-Suchdol v Gagarinově ulici se nachází
významný krajinný
prvek – vzrostlá lipová
alej tvořená památnými
stromy lípy malolisté
Tilia cordata. Tato alej
je unikátní v tom, že se
jedná o nejrozsáhlejší
památné stromořadí
v Praze. V rámci projektu společnosti
ISES, s. r. o. „Obnova
lipové aleje v ulici Gagarinova městská část
Praha-Suchdol“, který
byl financován z grantu hl. m. Prahy pro
oblast životního prostředí, byla alej vyčištěna
a do prostoru mezi jednotlivé stromy bylo
navezeno 30 tun nové
zeminy. Následně pak
byla vysazena jedna lípa
malolistá a 115 trvalek.
Slavnostního předání se
zúčastnili zástupce magistrátu HMP Ing. Václav
Saifrt a za městskou
část Praha-Suchdol
Ing. Petr Hejl
a Ing. Milan Novotný.
Vladimír Klatovský,
společnost ISES, s. r. o.

www.praha-suchdol.cz
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Deník ze školky v přírodě
V květnu letošního roku se nám podařilo uskutečnit dlouho plánovanou Školku v přírodě. S našimi dětmi z Mateřské školky Gagarinova jsme
vyjeli na týdenní pobyt do chaty Webrovka u Trutnova v Krkonoších. Na
pobyt se vydalo 35 předškoláků ze
tříd Myšáků a Medvědů. Pobyt trval
7 dní, což pro děti ve věku šesti let není zrovna krátká doba, zvláště vezmeme-li v úvahu, že mnohé z nich jely od
rodičů poprvé v životě. Přesto musím
s radostí konstatovat, že všichni naši předškoláci pobyt zvládli s hrdostí a nikdo nepropadl nezadržitelnému
stesku po domově. Pár slziček ukáplo
zvláště večer při usínání, ale vždy byly
brzy zažehnány pohádkou a pohlazením. Máme skvělé děti, na které můžeme být hrdí.
Vyjeli jsme v pátek 13. května krátce po poledni. Již odjezd samotný
se neobešel bez slziček, ale kupodivu někdy spíše na straně maminek.
Po pár kilometrech děti na svůj stesk
zapomněly a nastalo cestovní štěbetání. V den příjezdu jsme stihli vyrazit na vycházku do lesa, seznámit se
s místními psy, kozou a trochu divokým, čertovsky vyhlížejícím kozlem.
Příjemnou tečkou dne byla sladká večeře v podobě výborných koblih.
V sobotu ráno děti vstávaly plné sil
a elánu. Čekala je výprava za strašidly. S batůžky na zádech jsme vyrazili po červené do Trutnova. Na Krakonošově náměstí jsme si dali zmrzlinu.
Po obědě jsme konečně vstoupili na
lesní strašidláckou cestu. Byla dlouhá a napínavá. Potkali jsme postupně
12 strašidýlek, hodných i nebezpečných. Po setkání s neškodným Chňapákem stromovým vyděsila některé
děti babka Unašečka tajemná. Následoval temný les s Plivajzníkem mourovatým, kde se některé děti přimkly
k naší noze a tiše volaly maminky. Naštěstí vše zachránil hodný Pařezníček
krotký, který děti potěšil na prosluněné pasece. Další zastávky byly u Koukalíka jednookého, Sudlidrčky dvojaké,
Černoděse voňavého či Vílušky neposlušné. Roztomilá Koktotlamka urážlivá nedokončila své vyprávění a Žabymaz šlehavý byl vztekle prudivý. Dva
růžoví bratři Kuchaříčci smrčákoví se
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nám snažili nabídnout svůj lektvar, ale
ten v nás způsoboval všechno možné,
jen ne touhu jej ochutnat. Na závěr
nás černým kaménkem obdarovala
Půlnočnice přívětivá. V cíli cesty čekal táborák a opečené párečky s rohlíkem. Zpáteční cestu nám pomohl zdolat přistavený autobus. Naše statečné
děti tento den zvládly dobrých 11 km.
Po večeři následovala soutěž talentů
ve zpěvu. K nemalému překvapení si
řada malých zpěváků vybrala českou
hymnu Kde domov můj. Znělo to vcelku zajímavě.
V neděli jsme se po snídani vydali
na bývalou zříceninu hradu Rechenburk. Cestou jsme se učili přežít v přírodě, ochutnali mladé jehličí a říkali
si, jak si upravit v přírodě vodu k pití.
K bývalé zřícenině jsme museli překonat kluzké padlé stromy a bývalý hradní příkop. Po obědě byl krátký odpočinek na pokojích a nástup
k plnění Partyzánského samopalu.
Musím přiznat, že název samotný
ve mně vzbudil roztodivné vzpomínky. Děti se rozdělily na čtyři skupinky,
které musely putovat od jednoho stanoviště ke druhému, kde plnily zadané úkoly. Vedle střílení ze vzduchovky, házení kroužků na cíl, či lanové
dráhy se vyjímal hod granátem v plynové masce. Sledovat nořící se dětské obličejíčky do plynové masky byl
pohled vskutku nostalgický.
Pondělní ráno nás zastihlo v balení a přípravách na odjezd na celodenní výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Zde jsme si projeli vláčkem část
velkých výběhů a volný pohyb zvěře v Safari jsme sledovali z vyhlídkového autobusu. Po obědové bagetce
jsme si prohlédli pavilóny šelem, slonů, tropické i ptačí. Na závěr jsme
došli ke kozám kamerunským, ke
kterým jsme mohli vlézt do ohrádky
a pomazlit se s nimi.
V úterý ráno se dětem vstávalo
vcelku dobře, byť o poznání déle a pomaleji než předcházející rána. V devět
zazněl zvuk zvonu, zavanula dýmovnice, ozvalo se „hóóóřííí“ a děti musely
nakvap opustit chatu. Tímto cvičením
začala naše výprava k hasičům. Ti nás
svezli v hasičském autě a hydraulické
kleště si vyzkoušel každý z nás. NakoSUCHDOLSKÉ
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nec jsme natěšeni dospěli k vrcholu
dne, kterým byla překážková výcviková dráha. Taková maxiprolézačka pro
dospělé. Odpoledne jsme byli naloženi na Pragu V3S, takzvanou „vejtřasku“, a kodrcali se po lesních cestách
k pěchotnímu bunkru z 2. světové války. Zde jsme prošli dýmovnicí a vnořili
se do tajemné tmy útrob bunkru. Večer po návratu jsme malovali zvířata,
která se nám včera líbila v ZOO. Častěji se začíná ozývat věta: „Kdy už pojedeme domů?“
Ve středu jsme konečně vyrazili
na očekávaný výlet do Adršpašských
a Teplických skal. Jejich prohlídku
jsme začali u čarokrásného blankytného jezera a odtud jsme pokračovali do Krakonošova skalního města. Hodinku jsme si vystáli frontu,
abychom se svezli na lodičkách mezi skalními útesy. Následovala krkolomná cesta po úzkých cestičkách
mezi skalami, šplhání po úzkých
dřevěných schodech a nakonec balancování na dřevěných chodníčcích mezi rašeliništi. Večer jsme ještě stihli diskotéku.
Čtvrtek byl posledním dnem bez
rodičů. Celé dopoledne jsme stavěli domečky pro lesní skřítky. Všem se
to moc povedlo, tak nás skřítci odměnili. Po obědě jsme už začali balit
své zavazadla a po odpočinku jsme
si naposledy pohráli na hřišti. Kolem
půl čtvrté jsme vyjeli na farmu podívat se na krávy. Zde jsme viděli i telecí školku a závěrem ochutnali pasterizované kravské mléko. Naše další
cesta vedla na koňský ranč. Postupně jsme se všichni, včetně učitelského doprovodu, povozili na koních.
Večer nás navštívil opravdový kouzelník. Chvílemi to bylo tak napínavě tajemné, že slabší povahy utekly
na klín ke svým učitelkám.
Páteční ráno jsme vstali a dobalili poslední věci. Vše se točí v radostném očekávání návratu. Konečně se
autobus vydává na cestu ku Praze.
U školky již podupávají natěšení rodiče, které se vrhají na své děti a přímo
je vsakují do svých vyprahlých náručí.
Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova
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Tropičtí motýli
Koncem dubna se některé třídy Mateřské školy Gagarinova vypravily do
Botanické zahrady v Troji podívat se
na krásné tropické motýly. Vyrazili
jsme brzy ráno, jeli autobusem, loďkou na protější stranu Vltavy, jednu
stanici autobusem, pak kousek pěšky do velkého skleníku Fata Morgana. Nejdříve jsme procházeli kolem
velkých akvárií s různými druhy ryb
a pak už nás čekalo velké překvapení – teplo, vlhko, různé tropické
rostliny, malý vodopád a hlavně všude kolem poletovalo 50 druhů krásných, velkých, barevných motýlů. Po
celou dobu výstavy bylo možno vidět na 5000 motýlů. Děti chodily ve
skleníku opatrně, pozorovaly každou
rostlinu, aby si mohly velmi zblízka
prohlédnout každého motýla. Viděly
a dozvěděly se i spoustu nových zajímavých informací:
Tropičtí motýli pestrých barev
a krásných tvarů s rozpětím křídel
kolem 15 cm se v přírodě vyskytují v Africe, na Kanárských ostrovech, Filipínách, v Thajsku, Malajsii,
ve Střední a Jižní Americe. Letos by-

li velkou atrakcí ptakokřídelci, kteří patří mezi největší denní motýly
světa. Jedná se o vzácné druhy a díky spolupráci s motýlí farmou v anglickém Stratfordu nad Avonou jsme
je mohli vidět i v Praze. Ozdobou byly též vzácné druhy otakárků, které
se v Troji představily úplně poprvé.
Pro děti bylo velmi zajímavé vidět
na vlastní oči líhnutí motýlů z kukel, které v pravidelných zásilkách
přicházely po celou dobu trvání výstavy z motýlí farmy. Ve vyhřívaných
vitrínách s vysokou vzdušnou vlhkostí byly kukly zavěšeny v několika řadách na nosné tyčky, aby dokončily přeměnu z kukly na motýla.
Na počátku měl do krásy dost daleko, zmačkaná křídla a tlustý zadeček
nevypovídají nic o budoucím půvabu. Motýl musí „napumpovat“ do
křídel lymfu, aby se napnula, a počkat, až křídla ztvrdnou. Pak na lehoučkých křídlech odlétá mezi rostliny. Motýl patří do skupiny hmyzu
s tzv. dokonalou přeměnou. Jeho vývojový cyklus má 4 stádia: vajíčko –
housenku – kuklu – dospělce. Motýli

ve skleníku měli k dispozici spoustu
potravy. Na krmítcích jsme jich viděli i 10 najednou, jak sosáčkem sáli
roztok cukru, banánů a dalšího ovoce. Legrační bylo, když si jeden krásný, červenočerný motýl sedl paní ředitelce na foťák, pak také na ruku
a nechal se velmi zblízka pozorovat.
Všichni máme z výstavy spoustu zážitků i krásných fotek. Výstava se nám všem velice líbila a určitě
se příští rok půjdeme zase na motýly podívat.
Marcela Hanáková,
MŠ Gagarinova

Dřevíčkohraní aneb
pohádka o skřítkovi
a dřevíčková dílna
Do naší školky přišel za dětmi na návštěvu skřítek z lesa a připravil si pro
ně dílničku plnou dřívek a nářadí.
A samozřejmě nemohl také chybět
příběh o stromech a jejich skřítcích.
Byl jednou jeden les a v něm rostlo
hodně stromů. A jak to v takovém lese
chodí, žilo tam i plno skřítků. Že nevíte, proč? Přece proto, že každý strom
v lese má svého skřítka. A ten chrání
svůj strom a stará se o něj, aby prospíval a rostl. A z čeho vlastně takový strom vyroste, co potřebuje ke svému životu? Tak o tom již něco víme.
Na podzim jsme v našem lese u školky nasbírali žaludy s malými klíčky
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a zasadili do hlíny v truhlíku. Přes zimu jsme se o ně starali. Zalévali jsme
je a dávali na okno, aby k nim mohlo sluníčko a vytáhlo klíčky ven.To se
podařilo a nyní už nám malé doubky
rostou na naší zahrádce.
Po pohádce o skřítkovi z lesa jsme
se dozvěděli o tom, jak se dřevo ze
stromů zpracovává. Každý strom se
hodí na něco jiného. A už nás čekala vlastní dílnička se dřevem. Každý
dostal dřevěné kladívko a jednotlivé
části výrobku. Ty pak děti do sebe zatloukaly a lepily. Pracovaly s velkým
zaujetím a práce je velmi bavila. Výsledkem byla různá zvířátka na koleč-

kách – slon, ježek, ovečka, prasátko,
krokodýl. Ti nejstarší je pak ozdobili
latexovými barvami. Každé bylo jiné
a děti tak mohly rozvinout svoji fantazii a tvořivost.
Pro děti byla práce se dřevem
opravdovým zážitkem, se kterým se
často nesetkávají. Proto jsme se rozhodli dětem tento zážitek zopakovat
a dozvědět se o práci se dřevem zase
něco nového. Snad nám s tím pomůže grant od městské části.
Už teď se na další dřevíčkovou dílničku těšíme.
Ivana Šimáková,
MŠ K Roztokům

www.praha-suchdol.cz
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Jak jsme zachránili
vílu Nežárku
Každý rok v květnu dětem píše Král
lesů. Letošní dopis byl naléhavou výzvou k záchraně jeho dcery – víly, která se při svém tanci na paloučku píchla o trn Divoženky trnité a oněměla.
Vysvobodí ji jen děti, které uhádnou její jméno. To byla výzva!
A tak jsme jeli. Kam? Do krásné
přírody třeboňských lesů a rybníků –
do Pístiny u Stráže nad Nežárkou.
Velkými spojenci v pátrání po písmenkách jména zakleté víly byli lesní skřítci Bukovníček, Jahodníček
a Puskavec, ale i Kapradinka zlatokvětá a Rusalka vydatně pomáhaly.
Jen bludný kořen nás potrápil! Cestou na zámek ve Stráži nad Nežárkou, kde svého času pobývala naše
operní pěvkyně Ema Destinová, nás
svedl z cesty a my doopravdy zabloudili, byť původní záměr byl jen „jako“. S dětmi jsme se prošli nám neznámou, přesto vonící a kouzelnou
jihočeskou krajinou, plnou třpytících
se vodních zrcadel rybníků z dob dávno minulých. Zlatě žlutá řepka olejka

vysoko vyčnívala nad hlavičkami dětí, které si hrdinně vykračovaly cestičkou vyjetou koly od traktoru. Také
výlez na myslivecký posed a hledání zámecké věže zámku byl pro děti
odvážným a statečným činem. Jistě
si připadaly jako Jeníček a Mařenka,
když hledaly v dáli světýlko.
Posměch bludného kořene z našeho bloudění (děti bez problémů ušly
více než 6 km) a nenalezení zámku
děti rozzlobilo a zcela spontánně vymyslely (zvl. Juliján byl aktivní) zaříkávadlo na bludný kořen:
„Čáry, máry, podkočáry, ať se bludný kořen spálí. Ať se spálí na popel a prach, my už z něho nemáme
strach!“ Zaklínadlo fungovalo skvěle!
Žádné neplechy ani lotroviny bludného kořene s divoženkou na nás neplatily. Král lesů nás odměnil mimořádným zážitkem – setkáním s dvouletým
ochočeným srnečkem Bertíkem. Děti
v jeho přítomnosti ani nedutaly!
Nakonec jsme všechna písmenka vyluštili a dokonce se je děti na-

učily znakovou řečí, když byla víla
NEŽÁRKA němá.
Chcete-li potěšit své oči i srdíčko,
zavítejte do malebné a vlídné jihočeské krajiny. My se tam příští rok vrátíme znovu, a to na kolech. Stojí to za
to! Děkujeme, Králi lesů.
Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům

P. S. Obrázek brány zámku ve Stráži nad Nežárkou od Adélky Radějové (6 let) je třešničkou na dortu. Tak
moc nám „chutnala“ škola v přírodě.

Páťáci v aule UK
„Škoda, že prohlídka nebyla delší,“
lituje Kristýna Štípková. Ano, procházet se prostorami proslulé vysoké školy, to je pěkný zážitek.
Nápad prohlédnout si aulu staroslavné Univerzity Karlovy vznikl
v 5.B ZŠ M. Alše již na podzim. Tehdy děti pracovaly na projektu o svatém Václavu a jedním z výtvarných
výstupů této vzpomínky na národního patrona byla i skleněná vitráž
zobrazující Karla IV. klečícího před
svatým Václavem. Odtud už byl jen
krůček k nápadu spatřit obraz českého krále a římského císaře u světcových nohou bezprostředně. Na
vlastní oči.
„Byla jsem nadšená, když nás
spolužaččina babička, která na
Univerzitě Karlově pracuje, vza-
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la do univerzitního sklepení. Bylo to tam strašidelné, ale zároveň
pěkné,“ tvrdí Eliška Nováková. „Zaujal mne velký sál, v němž se absolventům školy předávají tituly.
Líbily se mi podzemní chodby, oceňuji výzdobu. Uvědomila jsem si,
jak těžké asi bude tuto univerzitu
vystudovat,“ přemýšlí Lucka Hájková. Michala Dvořáka zaujala padesátimetrová studna v podzemí
a dvě žezla. Johance Kaiserové zase padl do oka zvláštní koberec, na
němž jsou vyobrazeny české hrady
a zámky. Jak je možné, že nevisí na
zdi? Jak po takové kráse může někdo chodit?
„Nejvíce se mi líbily podzemní
katakomby, kde byla studna. Nejspíš hodně hluboká. Když jsme do
SUCHDOLSKÉ
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ní s Týnou totiž hodily kamínek,
ozval se jeho dopad hodně pozdě.
A také konečně vím, jak vypadají rektorské róby. Moc se mi líbily
nádherné obrazy a klenoty,“ uvádí Johanka Kreislová, jejíž babičce za prohlídku objektu žáci 5.B
vděčí.
Róby, sochy, žezla, knihy, chodby,
obrazy, výstava ve sklepení, studna,
trezor. Glosy žáků byly různé. Od
„Zaujalo mě, že to bylo zadarmo“
až po „Líbilo se mi, že jsem viděl
oblečení, v něž chodí nejvyšší představitelé univerzity na promoce.“
Na jednom se však shodli všichni
žáci – na ochotě a laskavosti paní
Veroniky Bínové. Děkujeme.
Dagmar Milotová
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Život s handicapem
V minulých dvou týdnech se vše ve
třídě 2.B točilo kolem slova handicap. Pokoušeli jsme se pochopit, co
toto slovo znamená, vyzkoušet si,
jaké je s handicapem žít, a uvědomit si individuální odlišnosti každého jedince.
Celé akci předcházela důkladná přípravná fáze, kdy jsme si ujasňovali, co o tomto tématu již víme.
Z těchto zjištění jsme dále vycházeli.
Pracovali jsme s literárními texty zaměřenými na toleranci individuálních
odlišností, vyzkoušeli jsme si „existovat“ několik hodin ve škole s určitým
druhem postižení. Trénovali jsme své
smysly, vzájemnou spolupráci a důvěru v uzavřeném prostředí třídy. Své
nové poznatky jsme zaznamenávali
do rozrůstající se myšlenkové mapy.
Pocity a myšlenky, které nás během
práce zaplavovaly, jsme zapisovali
formou volného psaní.
Díky čtení knihy Benjamin jsme se
seznámili s nemocí, která nese název
roztroušená skleróza. Postupně jsme
si tak uvědomovali, že člověk může přijít k handicapu různými způsoby. Vrcholným zážitkem pro nás byla

návštěva paní Daniely, která se právě kvůli roztroušené skleróze ocitla na invalidním vozíčku. Přesto má
stále radost ze života, aktivně sportuje a dokonce se společně s několika ostatními pacienty s touto diagnózou vypravila na nevyšší vrchol Afriky
– Kilimanjaro. K nám do třídy dorazila společně se svou kamarádkou Vendulou, která pracuje v organizaci podporující právě lidi trpící RS. Vyprávěli
jsme návštěvě, o co se snažíme, proč
jsme si ji pozvali a co o RS již víme. Od
obou dam jsme pak získali odpovědi

na naše dotazy a dozvěděli jsme se, co
vše se dá na vozíčku podnikat a v čem
je takový život naopak obtížnější. Besedu jsme si zpestřili popíjením masaly, ukázkami masajských šperků,
a především promítáním fotograﬁí zachycujících celou africkou výpravu.
Po návštěvě jsme zhodnotili, jestli se náš náhled na handicap po poznání paní Daniely změnil a co nového jsme se dozvěděli. Téma jsme
uzavřeli namalováním obrázku pro
paní Danielu a napsáním osobní
zpovědi. Při jejím psaní jsme se vcítili do člověka na vozíčku, člověka
němého, hluchého či nevidomého
a pokusili jsme se písemně vyjádřit
jeho radosti, strachy či přání.
Jako ohlédnutí za těmito zajímavými dny nám poslouží obrovská
koláž složená z našich jednotlivých
zápisků, obrázků a dalších materiálů, které jsme po celou dobu sbírali či vytvářeli. Než ji předáme paní
Daniele, bude ke spatření v přízemí
staré budovy.
Za 2.B Hana Zemanová,
třídní učitelka

Pěvecký sboreček
při ZŠ Mikoláše Alše
V sobotu 9. dubna 2011 měly děti ze Sborečku při Základní škole Mikoláše Alše výjimečnou příležitost vystoupit na radnici MČ
Praha-Suchdol na dvou svatbách. A nejednalo se o ledajaké svatby. Manželé si zde
totiž zopakovali svůj slib po několika společně prožitých desetiletích. Skorosmíšený sbor (kromě děvčat vystupuje i jeden
chlapec) zapěl tři písně: jazzovou skladbičku Na kočičím bále, lidovou píseň Kalina a veselou píseň dvojice Svěrák/Uhlíř Oči
a oka. Děti se snažily, seč jim hrdla a nervozita dovolila. Za krásné vystoupení patří
všem zpěváčkům velké díky.
Hana Zemanová, Anna Jiříčková
www.praha-suchdol.cz
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Básničky z družiny

Byl jsi někdy u moře?
Já tam budu na jaře
Bude velká zábava
S ostatníma holkama
Až se mě zeptají
Co já mám za přání
Tak já jim odpovím
Že chci umět surfování
Budu sbírat mušličky
Pro moje babičky
Ony je mají rády
Je to jejich velké přání
Až tam pojedu
Něco ti přivezu!
(Anička Augustinová)
Když je léto hodně parné
Sedět u počítače je marné
Kluci hrají fotbal
A holky volejbal
Koupeme se v bazéně
Opalujem nádherně
Když je velký hic
Neděláme nic
(Anežka Lenochová)
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Chceš být správný kluk?
Vem si třeba luk
Teď už si to domlouvám
Moc se za to omlouvám
(Martin Zahrádka)

O prázdninách je vždy léto
Veselme se dobrý je to
Léto má moc každý rád
Využijme toho pojďte hrát
Budeme hrát Pictureka
Nebo Na ostrově šejka
Kdo vyhraje? Uvidí se
Pojede na výlet do Dobrovíze
Nebo počkat – vybere si
Přijede k nám někdy Messi?
Je to velký fotbalista
Má medaile za první místa

Květiny nám rozkvétají
Jaro s létem se veselí
My budeme také šťastní
Hraví zdraví usměvaví
(Verča Ábelová)

Proč k nám někdy nepřijel?
Z Argentiny nevyjel
Když ho vůbec nenutíme
Tak ho o to poprosíme

Omluva a oprava:
V minulém čísle bylo chybně uvedeno křestní jméno vítězky družinové soutěže „Ukaž talent“, kterou
se stala orientální tanečnice Anežka Lenochová. Anežko, moc se ti
omlouváme.

To však asi nemůžeme
Do ciziny nepůjdeme
A je mi to fuk
Vždyť jsem hodný kluk

SUCHDOLSKÉ
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Loučíme se s družinou
Básničkou (ne jedinou)
Těšíme se na léto
Na prázdniny a teplo…
(IV. odd. školní družiny, děti ze 3. A)
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Co nám Rybička
vzala a dala

Na podzim před téměř třemi lety
se mi narodil syn. I když pocházím
z Prahy, tak na Suchdole jsem „naplavenina“. Velmi záhy jsem se tedy
začala pídit po nějakém mateřském
centru, kde bych se mohla seznámit s ostatními místními maminkami a zahnat tak nenadálou samotu
novopečeného rodiče na mateřské,
na kterou jsem z předchozího aktivního života nebyla zvyklá. Od
synových čtyř měsíců jsme začali
navštěvovat Mateřský klub Rybička v Sedlci a nepřestali jsem tam
chodit dodnes. Díky jeho rodinnému a nekomerčnímu rázu se tam
cítíme jako doma: s ostatními maminkami podobně starých dětí probereme nejen aktuální výchovné
radosti a starosti, syn se učí fungovat v dětském kolektivu a na místních dětských hřištích si už dávno
nepřipadám osamocená. Z „pouhé“ návštěvnice jsem se navíc stala
jednou z dobrovolnic Rybičky a naskytla se mi tak jedinečná možnost
vyzkoušet si, co mě baví, a realizovat se v tom.
Velmi podobně na tom je také
Zuzana Krumpholcová, která v Rybičce mohla plně rozvinout svoji
zálibu v ručních pracích. „V klubu

se mi naskytla možnost zapojit se
i do dění, a tak jsem postupně vymýšlela nápady pro výtvarné dílničky, kde si vyrábíme jednoduchá, a přitom zajímavá dílka do
svých domovů, či dárky pro sebe a své známé. V současné době mám navíc na starosti i koordinaci veřejných akcí, takže se
scházím s lidmi, kteří podporují volnočasové aktivity, vymýšlíme program, místo, termíny, plakáty, vyrábíme k tomu pomůcky
a díky tomu máme ve svém okolí
i zajímavé akce, soutěže a kulturní vyžití.“
Koordinátorka MK Rybička a také
jedna ze zakladatelek MK Rybička
Jitka Kafková navazuje: „Před šesti
lety mě Barbora Klodová nalákala,
abych pomohla s rozjezdem mateřského centra. Tenkrát jsem si myslela, že jen pomohu formulovat náplň kroužků, nakonec jsem se stala
koordinátorkou Rybičky. Ale nelituji, spolupracovala jsem s mnoha
schopnými, pracovitými a ochotnými lidmi, kteří měli chuť věnovat volný čas lektorování kroužků
pro druhé, časem jsem se naučila
v každém novém člověku vidět jeho potenciál a možnosti a radovat
www.praha-suchdol.cz
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se z toho, jak jiní dělají mou práci dobře a s chutí. Na práci mě těší
určitý pocit svobody, můžeme realizovat dobré nápady, když chceme, můžeme vytvořit otevřený prostor s rodinnou atmosférou a šířit
tak v době konzumu a budování
kariér zázemí pro rodiče s dětmi,
kde si mohou své rodičovství užít
a stát se nejen pasivními konzumenty, ale i aktivními tvůrci programu a uvědomit si, že i oni mají co dát jiným.“
Dobrovolnická práce ale znamená velké nasazení nad rámec běžných povinností a často spolyká
veškerý volný čas. Jitka Kafková říká: „Práce mě donutila jít za hranice svých schopností a učit se věci,
které jsem nečekala, že kdy budu
dělat. Dobrovolnické pojetí, udržení nekomerční ceny s sebou nese
i určité napětí a nejistotu. Znamená to také mnoho hodin volného
času stráveného s Rybičkou místo s manželem. Po prvotním prskání se nakonec stalo, že mého muže
tahle práce zaujala a začala dávat
radost i jemu.“
Práce dobrovolníka je úžasná
v tom, že ji člověk dělá vlastně pro
sebe, pro své vnitřní uspokojení,
radost z práce a potěšení z radosti ostatních. Zuzana Krumpholcová dodává: „I když mám svůj volný čas nenávratně pryč, pořád mi
to přináší alespoň pozitivní myšlenky, že to dělám pro své děti,
rodinu, přátele a i snad trochu
přispívám k myšlence, že každá
práce je nám platná, když ji děláme poctivě…“
Ilona Čižinská,
MK Rybička
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Burza v Horizontu
Do penzionu pro seniory Horizont
nosí stále více a více lidí šatstvo
a další věci, které už sami nemohou využít. Shromažďujeme je zde
pro Diakonii Broumov. Rozhodli jsme se však pokusit se pro část
z doneseného šatstva najít využití
přímo na Suchdole.
V neděli 19. 6. od 14 do 17 hodin v Horizontu proběhne první
bazar, podle zájmu jej budeme čas
od času opakovat. Získané peníze budou použity ve prospěch naší
neziskové organizace.
Pokud tedy chcete na léto oživit
svůj šatník či vybrat dárky svým
nejbližším, neváhejte a přijďte.
Zvoňte na kancelář a po zabzučení
se vydejte po schodech dolů. Tam
vás uvítá naše milá kolegyně Petra Vojáčková s vlídným úsměvem
a otevřenou náručí, díky jejímu obchodnickému talentu jistě neodejdete s prázdnou. Svým nákupem
uděláte radost sobě, obdarovaným
přátelům i nám a zabijete tak tři
mouchy jednou ranou.
Horizont děkuje…
…návštěvníkům Sportbaru za to,
že při účasti na velikonoční party
mysleli i na to, jak zpříjemnit velikonoční svátky svým o několik generací starším sousedkám. Složili se totiž na velikonoční beránky

a další laskominy pro obyvatelky
Horizontu a klienty denního stacionáře. Můžeme s jistotou potvrdit,
že jim to chutnalo, a tlumočíme jejich dík za milou pozornost.
Dejvická píšťalka v Horizontu
Dne 2. 6. proběhl v Horizontu už
třetí koncert dětí tohoto dětského
hudebního souboru. Děti pod vedením Mgr. Dagmar Malé zde vystoupily v posledních třech letech
vždy na závěr školního roku, aby
ukázaly výsledek svého celoročního snažení. Pro zúčastněné seniory
je každé setkání s dětmi příjemné
a dojemné. Musíme ale poznamenat, že zdaleka nešlo jen o setkání
s dětmi, ale především o hudbu!

Vystupují zde děti v různém věku – od nejmenších školáků až po
mládež, která školu opouští. Samozřejmě, že s přibývajícím věkem
vzrůstá i kvalita výkonu, a proto
má koncert náležitou gradaci.
Zazněly písně lidové i skladby
známých klasických autorů a příjemné bylo též to, že se děti pokusily pomocí rytmických nástrojů
zapojit také obecenstvo.
Doufáme, že zde Dejvická píšťalka nehrála naposled, a těšíme se
na shledanou za rok. Rodičům dětí
s hudebním nadáním zároveň tímto připomínáme, že soubor v současné době koná nábor nových
členů. Více na www.dejvicka-pistalka.cz.

KLAS – Klub
aktivního stáří
Již tři roky tento klub vede paní Dagmar Járová. Je to vzdělaná, Suchdola znalá dáma, která věnuje mnoho času a svých zkušeností vedení
klubu. Pro své „ovečky“ připravuje
program, který si nezadá s profesionálním klubem – přitom vše zadarmo. Zajišťuje koncerty klavírní, sborové, koncerty žáků konzervatoře,
stará se o další vzdělávání seniorů
zajímavými přednáškami cestovatelů, neopomíjí ani besedy o obci,
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ve které žijeme, o místní knihovně
a mohla bych jmenovat mnoho dalších aktivit včetně sledování životních jubileí členek. Občas ji pozlobíme povídáním během přednášky
nebo promítání, ale jinou předsedkyni si nedokážeme představit.
Její pravou rukou je paní Hana Mašková, která zase bdí nad ﬁnancemi klubu. Obě dámy se velice
dobře doplňují, a proto klub prosperuje a stále přibývají noví členoSUCHDOLSKÉ
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vé, na schůzky chodí kolem třiceti osob.
Nelze zapomenout ani na paní
Prokopovou, která shání lístky na
seniorská představení v pražských
divadlech. A za odměnu dva celodenní autobusové výlety po českých památkách a zajímavostech.
Milé dámy, děkujeme Vám za Vaši
práci, kterou pro nás děláte.
Ludmila Vavříková a členky Klasu
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SUCHDOLSKÝ
BLEŠÁK
v sobotu 18. června
od 10 do 12 hodin
na Suchdolském náměstí
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.

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

ve středu 8. 6. od 15 hodin
na koncert Fiori musicali – písně raného baroka v podání souboru Musica cum gaudio (Magdalena Šmídová Turchichová – soprán,
Kristýna Pangrácová Franková – mezzosoprán, Martin Šmíd – cembalo).

ve středu 22. 6. od 15 hodin
na pořad Keňa očima fotografa Zdeňka
Nikela. Uvidíme působivé obrázky radostí
i starostí obyvatel této africké země, jakož
i krásy místní přírody. Své práce pan Nikel
vystavoval mimo jiné v dubnu a květnu tohoto roku v Centru Foto Škoda ve Vodičkově ulici. Promítání se zúčastní pan Nikel
osobně, moderovat bude dr. Z. Fořtová.

ve středu 29. 6. od 15 hodin
na pořad Putování po Africe, v němž nám o svých cestách po černém kontinentu bude povídat (a promítat) dr. Karel Kovařovic. Vyprávět bude mimo jiné o svém výstupu na Kilimandžáro, nejvyšší horu Afriky. (p. Kovařovic měl v Horizontu v minulém roce mimořádně
zajímavé povídání o Islandu).

Rezervujte si ve
svém kalendáři!

Suchdolské
(p)osvícení
bude letos
v sobotu
24. září

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

www.praha-suchdol.cz
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Výbor oddílu kopané TJ Slavoj Suchdol Vás srdečně zve na

oslavu 90 let oddílu
kopané Slavoje Suchdol,
která se uskuteční v sobotu 11. června 2011

na fotbalovém hřišti

Program oslav:
9.00 Suchdol – Aritma (Mladší přípravka)
10.15 Suchdol – Advokáti (Muži „B“)
12.45 Suchdol – SK Střešovice 1911 (Mladší žáci)
14.15 Suchdol – Aritma (zápas veteránů)
17.30 Suchdol – Čistá

Těšíme se na vás!

SUCHDOLSKÉ LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdola a Se-

ŘÁDKOVÁ INZERCE

dlce 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,
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Rodina s dětmi koupí zahradu na Suchdole
za účelem výstavby domu. Tel 777 595 444
Rodina s dětmi koupí rodinný dům do
4 mil. korun na Suchdole. Tel 603 447 664

Uzávěrka inzerce a příspěvků
do dalšího čísla: 24. 8. 2011

ŠKOLIČKA JASMÍNEK
Soukromé hlídání dětí

Na Rybářce 152/25, Praha 6
+420 732 690 190 +420 732 922 309
www.jasminek.unas.cz
klademe důraz na zdravý životní styl
a výchovu k ekologii
inspirujeme se Waldorfskou pedagogikou,
stravujeme se BIO
tančíme, zpíváme, malujeme a tvoříme,
cvičíme jógu
jezdíme na výlety
nabízíme různé dopolední i odpolední
kroužky ﬂétna, keramika, angličtina…
možnost večerního, popř. nočního hlídání
máme otevřeno i o prázdninách, přijímáme
děti již od 2 let

Přijďte se k nám podívat
a využijte nabídky posledních volných
míst pro příští školní rok 2011!
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MODERNÍ ZUBNÍ ORDINACE
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

ZA INTERNETOVÉ CENY NOVÉ
PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS
LETNÍ AKCE!
BARUM BRAVURIS 2

MUDr. Svatava Sinecká a MUDr. Irena Červená

• 205/55 R16 H – 1690 Kč
• 195/65 R15 H – 1350 Kč
• 225/45 R17 – 2250 Kč

Kamýcká 129, Praha 6-Suchdol

OZNAMUJE MOŽNOST REGISTRACE NOVÝCH PACIENTŮ
(VZP, OZP, VoZP, ZPMV).
Objednání předem na tel. 606 393 409.
Vysoká odbornost, krátké objednací termíny,
využití laserové terapie, šetrné bělení zubů laserem.
Další informace též na dental.edaat.cz (záložka „stomatologie“).

À³´-Ì-¿·ÂÄµ»
ÂÕÖlîláÙäàâäæÕ×ãêâlêÕîÙßäæãáéÙâÕäãîÝ×Ý
ãÖçàéÜÕäàÙèÕ×l×ÜçèæãÞ¢ÄæX×ÙçäãalèÕaÙá èÙ×Ü¡
âÝ×ßXØæÖÕçèãÞ äæX×ÙçèÙìèÝàâláÝêæãÖßí¡âéèâã
êÝØdè¡äæÕ×ãêâlßÖéØÙîÕßãàÙâ¢
ÎÕÞláÕêXÕØãÖÙãÜãØâã×ÙâXäæX×ÙêälÞÙáâcá
äæãçèÙØlĀæáíç¦¤èÝàÙèãéèæÕØÝ×l¢ÄæÕÜÕª¡Çé×ÜØãà¢
ÈÙà¢®¦§§¦¤¨¥¦
ÎXÞÙá×ÝáãÜãéäãçlàÕèÝêãèãäÝçâÕßÕáÕ´ßÕáÕ¢×î

• PROVÁDÍME VEŠKERÝ
PNEUSERVIS OSOBNÍCH A DODÁVKOVÝCH AUTOMOBILŮ
• OPRAVY ALU A PLECHOVÝCH DISKŮ
(rovnání, svařování, lakování)
• PNEU PŘÍSLUŠENSTVÍ (bezpečnostní šrouby, matice, okrasné poklice)
• PLNĚNÍ MOTO ULTRASEAL (utěsní defekt pneu – bezpečná jízda)

Felicia 165/70 R13 T
• Barum Brillantis 2 – 850 Kč • Fulda Ecocontrol – 1050 Kč
Fabia 165/70 R14 T
•Barum Brillantis 2 –1050 Kč • Fulda Ecocontrol – 1250 Kč
Octavia I, II 195/65 R15 T
• Barum Brillantis 2 –1290 Kč • Barum Bravuris 2 – 1350 Kč
• Fulda Progresso H – 1650 Kč
Octavia, Superb 205/55 R16 V
• Barum Bravuris 2 –1690 Kč • Fulda Progresso H – 1990 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 kruhovým 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

DRÁČEK
dětský, dámský
a pánský textil
Znovuzrození Únětického pivovaru
Ochutnejte Únětické pivo
opět po 60 letech
Slavnostní naražení prvních sudů
Únětického piva
Sobota 11. 6. od 11 hodin
v pivovaru
Jídlo, hudba, zábava,
prohlídky pivovaru
Více na:

www.unetickypivovar.cz

PŘESTĚHOVÁNO Z ULICE STEHLÍKOVA,
NOVĚ OTEVŘENO NA SUCHDOLSKÉM
NÁMĚSTÍ (VEDLE HOTELU GALAXIE)!
Nabízíme Vám sortiment, na který jste zvyklí, rozšířený o školní potřeby, tašky a hračky, nově i podprsenky.
Najdete u nás např.:
 body
 mikiny
 punčochové zboží
 spodní košilky, tílka
 noční košile
 trenkoslipy – Andrie, Gina
 kalhotky – Andrie, Gina
 ručníky
 nočníky
 podprsenky

 košilky
 tepláky
 čepice
 ložní
 osušky
 slipy
 dudlíky
 utěrky
 vaničky

OTEVÍRACÍ DOBA: PO – PÁ 9.00 – 17.00
Těšíme se na Vás – Jana Procházková, Suchdolské náměstí
165 00 Praha 6 – Suchdol
mob: 733 384 191, 736 642 435

otevřeno od 26. 4. 2011

www.praha-suchdol.cz
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 trička
 dupačky
 kabátky
 kalhoty
 pyžama
 hračky
 lahve
 pleny
 kapesníky
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ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
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Po předložení tohoto inzerátu

SLEVA 10 % z celkové ceny.

inz HAR_A6 sirka.indd 2

6.12.10 16:37

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.

Tel: 220 920 772
V údolí 40/11 - Suchdol

Pracovní doba dle dohody.

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

Rozvážíme celý týden 11:00 - 22:00

ZÁMEýNICTVÍ-KREJZA
-KOVOVÝROBA-

od
od
od
od
 



1100,1600,1600,2200,-






   

-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

POSUDKY, ODHADY,
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ

Ing. Tomáš Moláček
SOUDNÍ ZNALEC
Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 685/87
tel.: 220 920 525, 777 196 035
e-mail: molacektom@seznam.cz
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Krámek U dobráka.

Prodáváme i
nové přístroje
příslušenství
a sirupy.

www.dobrak.eu

Výměnné místo bombiček Sodastream.
Prodej krmiv pro vaše čtyřnohé miláčky.
Vaše spokojenost je naším cílem.
Zboží vám po dohodě odvezeme domů.
Naše adresa:
Na Vrchmezí 6/193
Praha 6- Sedlec
Mobil: 723 023 013
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