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stojí za přečtení
Hřiště a lavičky
pro seniory
str. 4
Exekuce
a exekutoři

str. 7

Suchdolská
škola slaví
80 let!

Na kávu s Davidem
str. 16
Markem
stojí za zapsání
středa 14. 9. – 16.00
Cvičení seniorů na hřišti
Výhledské náměstí

sobota 24. 9. – 14.00
Suchdolské (p)osvícení
ZŠ Mikoláše Alše a okolí

sobota 1. 10. – 19.00
Memoriál Františka Malého
Suchdolské náměstí

úterý 4. 10. – 11.00
beseda s Alexandrem
Tomským – knihovna

čtvrtek 6. 10. – 18.30
veřejné setkání s občany
úřad městské části

středa 26. 10. – 19.00
Autorské čtení s Michalem
Vieweghem – knihovna

motto
Musíš se mnoho
učit, abys poznal,
že málo víš.
Michel De Montaigne,
francouzský humanista (1533–1592)
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V září 1931 jsme ještě týden chodili do školy do Únětic, byli jsme se
rozloučit s únětickými spolužáky. Dne 6. září 1931 o druhé hodině
odpolední byla slavnostně otevřena starostou Josefem Humlem za účasti
četných hostí první suchdolská škola, nazvaná podle prvního prezidenta
československé republiky Masarykovou obecnou školou v Suchdole.
Následovala prohlídka školy, vstupné bylo dobrovolné. Vyučovat se začalo
až druhý den, 7. září.
Jaká to byla změna proti únětické škole! Prostorné, sluncem prozářené
třídy s moderními lavicemi, proti temným, na sever obráceným třídám
s nízkými stropy s těsně k sobě sraženými lavicemi v únětické škole...
Vladimír Laštovka,
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce
Rozhovor s novou ředitelkou Základní
školy Mikoláše Alše Petrou Levou nejen
o výročí 80 let školy na straně 11

1.9.2011 17:22:03

z radnice
Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých zasedáních od 1. června do 23. srpna
2011 projednala kromě jiného následující body:
schválila smlouvu o výkonu činnosti autorizovaného inspektora
s Ing. arch. Igorem Dřevíkovským
v souvislosti s nástavbou technického pavilonu MŠ Gagarinova.
vzala na vědomí informaci o rozhodnutí stavebního odboru MHMP o zrušení stavebního povolení na stavbu
„Nástavba technického pavilonu MŠ
Gagarinova“ a vrácení věci k novému
projednání.
poděkovala Sboru dobrovolných hasičů za organizaci Dne s hasiči.
po provedeném průzkumu cen určila dodavatele oprav komunikací Májová a V Údolí – ﬁrmu Commatel-Uher,
s. r. o., cena celkem 1 543 099,44 Kč.
schválila dar pro pedagogické pracovníky a vychovatele příspěvkových
organizací zřizovaných MČ Praha-Suchdol ve výši 4 800 Kč každému pracovníkovi, který pracoval v příspěvkové organizaci po dobu leden až červen 2011.
doporučila Zastupitelstvu projednat
a schválit úvěr na ﬁnancování akce „Nástavba technického pavilonu MŠ Gagarinova“ ve výši 5,4 mil. Kč na 3 roky
s možností předčasné splátky od ČSOB
s ﬁxním úrokem 3,1 % a s navýšením
úvěru 287 500 Kč (úroky a poplatky).
souhlasila s pronájmem nebytových
prostor se samostatným vchodem
(4 místnosti, předsíň, chodba, WC)
v technickém pavilonu Mateřské školy Gagarinova, č. p. 1103, k. ú. Suchdol
o celkové výměře 88,5 m2 za účelem
provozování lékařské pediatrické praxe
MUDr. Lucii Honkové.
na základě doporučení grantových
komisí schválila následující granty:
v oblasti kultury a vzdělávání
pro Horizont grant ve výši 8 500 Kč
na projekt „Kultura jde za seniory“,
pro Hubertus grant ve výši 4 000 Kč
na projekt „Dětský den s myslivci“,
pro Mateřský klub Rybička grant ve
výši 20 000 Kč na projekt „Mateřský
klub Rybička“;
v sociální oblasti
pro Horizont grant ve výši 200 000 Kč
na projekt „Denní stacionář pro seniory“ a grant ve výši 190 000 Kč na
projekt „Pečovatelská služba“;
v oblasti tělovýchovy a sportu
pro TJ Sokol Suchdol-Sedlec ve vý-
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ši 15 000 Kč na projekt „Dotace na
sportovní činnost TJ Sokol Suchdol-Sedlec – pronájem cvičebních
prostor“;
v oblasti podpory vzdělávání ve školách zřízených MČ
pro Mateřskou školu K Roztokům ve
výši 11 250 Kč na projekt „Dřevíčko a sklíčko“. Ostatní granty škol rada neschválila s tím, že je možné o ﬁnanční prostředky znovu požádat po
odstranění nedostatků.
jmenovala komisi pro posouzení návrhů na pomník generálu Pernickému ve složení Ing. arch. Zdeněk Lukeš, ak. mal. Magdaléna Vovsová, ak. mal. Adriana Skálová,
Ing. arch. Markéta Majerová, akad.
arch. Tomáš Turek, dr. Rudolf Pernický.
souhlasila s žádostí Společenství
vlastníků pro dům č. p. 970 o odkoupení pozemku parc. č. 2300/3, k. ú.
Suchdol o výměře 120 m2, ul. Ke Kladivům, pozemku parc.č. 2299/35, k. ú.
Suchdol o výměře 19 m2 a pozemku
parc.č. 2299/37, k. ú. Suchdol o výměře 127m2 a doporučila Zastupitelstvu
záměr projednat.
vyhlásila druhé kolo programu podpory v oblastech kultury a vzdělávání (ve výši 35 500 Kč) a sportu (ve výši 15 000 Kč) neziskovým organizacím
působícím na území MČ Praha-Suchdol. Dále vyhlásila Program podpory vzdělávání v organizacích zřízených
MČ Praha-Suchdol pro rok 2011 ve výši 288 750 Kč.
zrušila Výběrové řízení na pronájem bytu I. kategorie číslo 12 o velikosti 2+1, podlahové ploše bytu 53 m2,
v ulici U Kruhovky č. p. 943, PrahaSuchdol, z důvodu nízkých nabízených cen. Rada vyhlásila nové výběrové řízení s tím, že zájemci mohou žádosti o byt do 30. 9. 2011 13.30 hod.
Dle nových podmínek není nutný trvalý pobyt v MČ.
vzhledem k aktuální situaci a z důvodu potřeby řádné připravy projektu odložila otevření přípravné třídy na školní
rok 2012/2013.
projednala aktuální situaci ve škole;
byla prezentována zanedbaná údržba
školy a vybavení. Rada uložila panu Koryntovi, aby zajistil ve spolupráci s ředitelkou Mgr. Levou opravu poškozených zařízení a místností. Rada schválila navýšení příspěvku ZŠ M. Alše
o 85 000 Kč na odstranění akutních
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dopadů zanedbané údržby budov školy.
vzala na vědomí, že odbor stavební MHMP zamítl odvolání MČ proti neprodloužení kolaudačního rozhodnutí
na prodejní buňky na pozemku parc. č.
1225/2 a 3. Rada v této souvislosti Zastupitelstvu navrhuje prodej pozemků
parc. č. 1225/1, 2, 3 včetně na nich
umístěných staveb (UNIMO buňky).
uložila vedoucímu EO v rámci průběžné veřejnosprávní kontroly prověřit a zdokumentovat ztrátu ZŠ Mikoláše Alše za 1. pololetí 2011 v doplňkové
činnosti ve výši 46 500 Kč a v hlavní
činnosti ve výši 227 775 Kč.
vzala na vědomí zprávu starosty o podáních AK Chytil, která zastupuje majitelku sousedního pozemku
ve věci odporu proti povolování a realizaci nástavby technického pavilónu MŠ Gagarinova, a pověřila advokáta Mgr. Vítězslava Dohnala zastupováním MČ v této věci.
souhlasila se zasláním seznamu investičních požadavků hl. m. Praze
v oblasti rozšíření školních kapacit
v celkových nákladech 25 mil. Kč.
konstatovala, že budování infrastruktury (splašková kanalizace, rekonstrukce komunikací) na území MČ
Praha-Suchdol zajišťuje odbor městského investora MHMP, který odhaduje celkové náklady ve výši 693 mil. Kč.
Na rok 2012 Rada souhlasila s předložením požadavků na vybudování
splaškové kanalizace v celkové výši
235 mil. Kč a na přípravu projektové
dokumentace v oblasti komunikací ve
výši 13 mil. Kč.
určila dodavatele zakázky „Zateplení bytového domu a rekonstrukce
střechy Kamýcká 942, 943“ v celkové
ceně včetně DPH ve výši 2 916 278 Kč
společnost HD Stavební, spol. s. r. o.
projednala sdělení ředitelky ZŠ ohledně dohod o pracovní činnosti uzavřených bývalým ředitelem ZŠ a jeho zástupcem za první pololetí 2011 v celkovém rozsahu 426 hodin. Rada žádá
kontrolní skupinu MHMP, aby v rámci
dílčího přezkumu hospodaření MČ za
rok 2011 provedla kontrolu hospodaření příspěvkové organizace ZŠ.
stanovila okruh oddávajících v MČ
Praha-Suchdol takto: starosta MČ
Ing. Petr Hejl, zástupci starosty
Ing. Petr Hořejš a Ing. Václav Vik. Místem pro konání slavnostních obřadů
určila Alšův kabinet v prvním patře
budovy úřadu MČ.
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Nové zastávky linky
MHD na Novém Suchdole
a na Výhledech

Do Suchdola jezdí tři autobusové
linky MHD: 107, 147 a 359. Přestože na lince 107 jezdí kloubový autobus v krátkém intervalu okolo tří
minut, nestačí v ranních špičkách
dovézt a v podvečerních odvézt až
deset tisíc studentů České zemědělské univerzity. Na linku 147 zatím
není možné kloubové autobusy nasadit, protože by se nevešly na obratiště na konečné na Výhledech.
I přes tyto nedostatky má Suchdol
výborné spojení k metru, o kterém
se podobně situovaným čtvrtím může jen zdát. Ještě se ukáže, jak současnou dobu dojezdu k metru ovlivní
nová dopravní opatření v Dejvicích.
Dalším nedostatkem stávajícího
vedení autobusových linek ulicemi Kamýcká, Suchdolská a Internacionální je poměrně velká, 500 až
1000 m dlouhá, docházková vzdálenost ke stávajícím zastávkám, ať
už ze sídlišť na Výhledech (Výhledy I, Holubí) nebo z oblasti Nového
Suchdola.

Spolu s městskou částí Praha-Lysolaje jsme koncem loňského roku
oslovili ROPID, který organizuje dopravu v Praze, s podnětem na propojení Lysolají a Suchdola autobusovou linkou, která by také křižovala po
Suchdole, zajížděla na Výhledy a na
Nový Suchdol a svážela cestující na
zastávky stávajících autobusových linek 107 a 147.
Nové trasy po Suchdole by měl
projíždět midibus. To je menší autobus, který můžeme nyní vidět na linkách v centru města nebo i na lince
116 Šáreckým údolím do Nebušic.
ROPID navrhuje, aby tato nová
spojení obstarávala linka 359, která
jezdí z Dejvic do Únětic. Měla by jezdit po změněné trase z Dejvické přes
Lysolaje, mezi zahrádkami do Sídlištní, Suchdolskou k základní škole, pak by měla pokračovat na Nový Suchdol a zpět ke škole, odtud
přes Suchdolské a Brandejsovo náměstí na Kamýckou, zajet k sídlištím
na Výhledech a nakonec by buď powww.praha-suchdol.cz
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kračovala do Únětic nebo by skončila na konečné 147 na Výhledech.
Koncem června proběhlo zkušební
projíždění trasy a vytipování vhodných míst pro nové zastávky:
Na Nový Suchdol by měl midibus zajíždět od základní školy, z konečné 107
ulicí K Roztokům, kde by měla být zastávka před křižovatkou s ulicí K Drsnici, do které by pak zatočil a zpět ke
škole by jel ulicí Novosuchdolskou. Tuto trasu by midibus projížděl vždy jednosměrně, zastávka u transformátoru
by byla tedy jedna pro oba směry.
Na Výhledy by měl midibus projíždět v jednom směru z Kamýcké ulicemi K Stavebninám, K Horoměřicům
a ulicí Kosova zpět na Kamýckou.
V tomto směru by měla být zastávka na začátku ulice Kosova, hned za
křižovatkou s ulicí K Horoměřicům,
v opačném směru do města by měla
být zastávka na ulici K Horoměřicům
vedle zelené plochy mezi bytovkami.
Zahájení provozu této upravené linky je naplánováno na počátek
prosince, kdy se mění graﬁkon jízdních řádů. Do té doby musí také Dopravní podnik nakoupit nové midibusy. Co ještě není přesně známo, je
jízdní řád. ROPID uvažuje začít s intervaly jedné hodiny, což by prakticky mělo znamenat, že přes nové
zastávky na Výhledech a na Novém
Suchdole pojede autobus, který doveze cestující k linkám 147 a 107,
jednou za půl hodiny.
Věříme, že zavedení této křižující
linky usnadní dostupnost MHD především našim starším
a méně pohyblivým
spoluobčanům.
Petr Hejl,
starosta
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Našim seniorům:
aktivní odpočinek
a relaxace

Na počátku prázdnin byla dětská hřiště na Výhledech, ve Stehlíkově ulici
a U Kruhovky doplněna o kolekci cvičebních prvků pro seniory a v průběhu července a srpna bylo na ulicích
a hřištích po celé městské části rozmístěno 20 laviček a 4 sestavy stolů
s lavičkami.
Městská část připravila a nabídla
svým starším občanům místa, kde se
mohou setkávat nejen se svými vrstevníky, kde mohou aktivně trávit
svůj volný čas a kde mohou pravidelným cvičením posilovat svoji fyzickou i psychickou kondici.
Na hřišti na Výhledském náměstí
je umístěna kompletní sada pěti prvků, kterou výrobce, turnovská ﬁrma
TR Antoš, s. r. o., připravil ve spolupráci s Rehabilitačním ústavem
v Kladrubech. Na ní je možné provádět až deset činností zaměřených na
procvičení celého těla.
Na hřišti U Kruhovky je umístěno
šlapadlo a žebřiny a hřiště ve Stehlíkově ulici je doplněno o žebřiny
a o stojan na protažení končetin.

cvik délky kroku, různé varianty chůze, popředu, pozadu, boční chůze,
delší krok apod.
Stojan na protažení ramen a loktů
se skládá ze dvou prvků, velkého kola
a dvou malých kol. Prvky mohou využívat např. i postižení lidí na vozíčku.
Slouží pro procvičení a protažení ramen a loktů, cvičení stability trupu,
úchopu a cvičení koordinace pohybů
obou rukou apod.
Žebřiny slouží k protažení celého těla, vedle nich je možné provádět dřepy s oporou, procvičovat dol-

ní končetiny, protahovat chodidla,
trup, rovnat páteř apod.
Stojan na protažení horních končetin se skládá z několika prvků:
• Kladka slouží k protažení ramen
a loktů, koordinace pohybů horních a dolních končetin.
• Prstový žebříček slouží k procvičování pohyblivosti prstů.
• Válečky slouží k procvičení zápěstí a prstů.
• Šrouby slouží k procvičení úchopu, rotačních pohybů v rameni
a lokti.

K čemu jednotlivé sestavy slouží, jak
a co se na nich procvičuje:
Bradla a překážková dráha slouží pro nácvik chůze s oporou, pro ná-

4

labut_0411.indd 4

SUCHDOLSKÉ

LISTY

4/2011

1.9.2011 17:22:58

z radnice
Rotoped – šlapadlo slouží k uvolnění kloubů nohou, k jejich protažení a k prokrvení svalů nohou.
Aby si mohli senioři při obchůzkách a procházkách po městské části odpočinout, rozmístili jsme další lavičky. Návrhy míst, kam lavičky
umístit, byly doporučeny samotnými seniory, jejichž názory zjišťovali
v dotazníkovém šetření v Penzionu
pro seniory Horizont, kde vykonávají pečovatelskou službu pro suchdolské občany.
Městská část obdržela na vybudování hřišť pro seniory a rozšíření počtu laviček dotaci od Hlavního města
ve výši 100 tisíc korun a dar 359 tisíc
korun od Letiště Praha, a. s., v rámci
programu Dobré sousedství.
Ve spolupráci s Penzionem pro seniory Horizont připravujeme na hřiš-

ti na Výhledském náměstí ve středu
14. září od 16 hodin instruktážní setkání, na kterém fyzioterapeut Dr. Petr Tlapák předvede nejen seniorům,
jak správně na jednotlivých prvcích

Petr Hejl,
starosta

GRATULACE

Rada městské části zve spoluobčany na

Blahopřejeme všem našim
spoluobčanům, kteří ve třetím
čtvrtletí roku 2011 slaví
významné životní jubileum

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ

Jana Ledvinková Tamara Panaková Alena Antonyová Eva
Beránková
Věra Procházková
Jiřina Müllerová
Jan Černohorský
Anna Hendrychová
Helena Kopecká Marta Kadlecová Zdeněk Příplata Jan
Plameník
Miloslav Kulhavý
Ivo Pešák Jiří Voves Václav
Penc Petr Svoboda Jiří Slanina
Jiří Svoboda
Radmila
Davídková Pavel Kurpil Věra
Vaňková
Matěj Marik
Věra Šilhavá
Ladislava Dvorská
Marie Břečková Miroslav Cihlář Ludmila Vavříková František Ocman Růžena Majerová
Drahoslava Havlíková Česlav
Zelený
Kateřina Dandová
Jan Dus Jindřiška Schmidtová
Alena Svobodová
Karel
Cmunt Alena Štaifová Johana Chábová Josef Kupka Karel Behenský Jarmila Adeltová
Věra Guthová Alžběta Pomajzlová Marie Vovsová Marie
Koutecká Marie Pěkná Marie
Kynclová Jindřich Hoření

ve čtvrtek 6. října 2011
od 18.30 hodin
v zasedací místnosti úřadu městské části,
kde budou diskutována témata:
nové zastávky linky MHD č. 359 na Výhledech
a na Novém Suchdole
výstavba mateřské školy Gagarinova
příprava rekonstrukce Brandejsova statku
příprava pomníku gen. Pernickému
připomínky a podněty občanů

Přihlašte se, podzimní vítání občánků se blíží!
Městská část uspořádá v sobotu 12. listopadu vítání nových suchdolských občánků. Vzhledem k platnosti Zákona 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, nemůžeme získávat informace o narození dítěte sami.
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, telefonické a e-mailové spojení. Informace můžete předat osobně při návštěvě úřadu 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_0411.indd 5

posilovat a cvičit a jak
podpořit své zdraví.
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Zatím do odvolání pokračují pravidelné Selské trhy
na Suchdole, každý čtvrtek od 12 do 18 hodin na
Brandejsově náměstí. Přijďte se podívat, co nového
se objeví v nabídce prodejců.

Katalog služeb
živnostníků
a podnikatelů
Živnostníci, podnikatelé a poskytovatelé služeb ze Suchdola a okolí,
rádi bychom připravili vydání tištěného katalogu suchdolských ﬁrem
a jeho zpřístupnění na w ebových
stránkách městské části. Katalog bude členěn do následujících oblastí:
Auto-moto
Byt/dům/zahrada/stavebnictví
Internetové služby a obchody
Kadeřnictví a péče o tělo
Počítače/software/elektronika
Pohostinství a ubytování
Reality
Řemeslníci (např. instalatéři,
klempíři, krejčí, malíři...)
Služby (např. obchody, účetnictví, právo, ﬁnance, investice, posudky, projekty, pojištění...)
Volný čas/sport
Vzdělávání
Zdravotnictví
Jiné.
Ti z Vás, kteří si přejete zveřejnit
informace o své živnosti či ﬁrmě,
vyplňte prosím formulář dostupný
na www.praha-suchdol.cz v sekci
Firmy a podnikatelé a zašlete jej
e-mailem na adresu starosta@praha-suchdol.cz nebo jej odevzdejte vyplněný v podatelně v přízemí
úřadu. Zveřejnění základních informací v katalogu bude zdarma.
Petr Hejl, starosta

Biokontejnery – sobota 17. 9.
a 12. 11. 2011 od 13 do 16 hodin
Velkoobjemové kontejnery slouží
POUZE pro ukládání komunálního
bioodpadu především ze zahrad (materiál nevhodný ke štěpkování – listí, tráva, řezanka, plevele, drobné
větve, neznečištěná zemina) a kuchyňského bioodpadu rostlinného
původu (ﬁnancováno z prostředků
hl. m. Prahy). U každého kontejneru
bude pracovník, který bude kontrolovat vkládaný odpad. Kontejnery budou přistaveny na třech stanovištích:
Výhledské náměstí
Suchdolská, u sběrných surovin
K Roztokům / K Drsnici
KAM S ČÍM A KDY:
Sběrný dvůr Pražských služeb,
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
pracovní den 8.30–18.00 hod.
sobota 8.30–15.00 hod.
Stanoviště kontejnerů Suchdolská
(VOK, BIO, drobné elektro)
duben – říjen: úterý a čtvrtek 16 – 18,
plus první sobota v měsíci 9 – 12 hod.
Respektujte prosím, že lze odevzdávat jen omezené, MENŠÍ MNOŽSTVÍ
ODPADŮ!
Bioodpad ze zahrad a domácností
Pro ty, kdo nechtějí nebo nemohou
kompostovat biologicky rozložitelný
odpad na svém pozemku, nabízí Pražské služby možnost pořídit si na „zbytky“ ze zahrad (listí, trávu, seno, plevel,

kořeny, větve, spadané ovoce) i z domácností (zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky
z vajec) tzv. compostainer o objemu
120 nebo 240 litrů. Svoz je sezónní,
od 1. 4. do 30. 11. vždy jednou za dva
týdny. Další informace o podmínkách
a objednání služby získáte na call centru Pražských služeb tel. 284 091 888,
e-mailem callcentrum@psas.cz nebo na
Úřadě MČ, OSDŽP, tel. 222 361 425.
Upozornění majitelům pozemků –
povinnost zajištění údržby
Vzhledem k průběhu počasí se na
mnoha pozemcích silně rozrůstá
vegetace, bohužel často obtěžující
okolí. Proto bych chtěl znovu připomenout majitelům pozemků, že mají
určité povinnosti:
1) Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči – vlastník pozemku je mimo jiné povinen „zjišťovat
a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů
tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat“,
2) Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích – přestupku se dopustí
ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce.
Bližší informace k výše uvedeným bodům rádi podáme na tel.: 222 361 425
Milan Novotný,
Úřad MČ Praha-Suchdol

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.
6
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mohlo by Vás zajímat

Exekuce a exekutoři
Půjčky, spotřebitelské úvěry
a hypotéky se staly fenoménem
nejen v České republice, kde mají občané dluhy ve výši 1,1 bilionu korun a v níž je zde registrováno 975 000 dlužníků a neplatičů!
Rizikové nesplácené spotřebitelské úvěry stály u vzniku celosvětové ekonomické krize v r. 2008.
A kde se nesplácí dobrovolně, ať
již kvůli skutečnému nedostatku financí dlužníka třeba po ztrátě zaměstnání či v nemoci, nebo
i třeba z důvodu „filosofie“ dlužníka „však oni si na mně stejně
nic nevezmou“, nastoupí soudní
řízení a zejména nucené vymáhání pohledávky v exekuci. Exekuce
může být v dnešní době vedena
buď soudem, nebo (a to daleko razantněji) soukromým exekutorem.
Pro dlužníka při exekuci je zatěžující nejen skutečnost, že je bez jeho vůle postihován jeho majetek
(přímým strháváním částek z jeho
pravidelných příjmů – mzdy, důchodů, zabavením hodnotnějších
nebo i jiných osobních věcí v domácnosti až po nucený prodej jeho nemovitosti), ale zejména to,
že exekuce znamená skutečně nepříjemné a nemalé zvýšení dosavadního dluhu o náklady tohoto
řízení.
Určitě každý čtenář zná někoho ze svého okolí, koho exekutor
již navštívil. Počet exekucí u nás
totiž neustále roste, jen v r. 2010
jich bylo provedeno 700 000. Má
však exekutor i nějaké povinnosti
a omezení? Co může v takové chvíli učinit dlužník na svou obranu?
První obranou dlužníka je podání odvolání proti rozhodnutí soudu o nařízení exekuce. Je však nutno podotknout, že toto odvolací
řízení je více formální než odvolání
proti rozhodnutí o existenci práv
a povinností, okruh odvolacích
důvodů a námitek, k nimž lze přihlédnout, je velmi úzký (tj. jen takové, které jsou pro nařízení výkonu rozhodnutí rozhodné). Úspěch
v odvolacím řízení při nedostatečných důvodech není jistý.
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Druhou obranou může být návrh
dlužníka na zastavení řízení. Případy, kdy lze zastavit exekuci, jsou stanoveny v občanském soudním řádu a exekučním řádu. Patří mezi
ně např. situace, kdy dlužník splnil
před provedením exekuce dluh dobrovolně nebo podle oznámení plátce
mzdy (u srážek ze mzdy) dlužník po
dobu více než roku nepobírá mzdu
nebo v takové míře, aby z ní mohly
být srážky prováděny.
Poslední obranou je odklad exekuce, který nevyřeší situaci úplně, ale poskytne dlužníku okamžitý, byť dočasný výsledek. Je možný
v situaci, kdy by provedení exekuce
přineslo dlužníkovi existenční potíže. Soud může na jeho návrh rozhodnout o odkladu.
V souvislosti s exekucemi je dobré zmínit se o omylu, ve které žijí
lidé uzavírající hypotéky na pořízení svého bydlení. Domnívají se zcela nesprávně, že v případě, kdyby
se dostali do situace, že by nemohli hypotéku splatit, a bylo by přikročeno k nedobrovolnému prodeji
nemovitosti, kterou byla hypotéka
zajištěna, dluh pro ně končí. Opak
je pravdou. Pokud z nedobrovolného prodeje nemovitosti jeho výtěžek
nepokryje dluh (i s úroky) a veškeré
nemalé náklady spojené s provedením exekuce, dluží lidé nadále bance rozdíl mezi dluhem (navýšeným
o úroky a náklady exekuce) a částkou získanou z prodeje.
V současné době je ministerstvem spravedlnosti připraven nový zákon o exekučním řízení, který
by měl posílit postavení soukromých exekutorů a omezit účast
soudů v tomto procesu. Soud bude i nadále rozhodovat v nalézacím řízení o přiznání práva věřiteli a ukládat povinnost dlužníku
splnit svůj dluh včetně určení lhůty pro toto plnění. Pokud nebude
dluh splněn ve lhůtě, nebude již na
návrh věřitele o nařízení exekuce
znovu rozhodovat soud, byť tak, že
bude pověřen jejím provedením již
soukromý (přesto doposud označovaný „soudní“) exekutor, ale ná-

vrh na provedení bude věřitel směrovat již exekutorovi bez účasti
soudu. Vzhledem k tomu, že dnes
je úroveň exekutorů různá (především z pohledu nezneužívání vlastního postavení a oprávnění), může tato navrhovaná změna otevřít
další problémy, kdy budou exekutoři při vidině odměny z vymoženého plnění (na čemž jsou hmotně
zainteresováni, je to jejich příjem)
zahajovat exekuční řízení třeba
při nepravomocných rozhodnutích
soudů o dluhu jako takovém.
Možnosti zneužití jsou široké.
Posledním případem je v nedávných dnech medializované oslovení
podnikatelů falešným exekutorem
k zaplacení neexistujících dluhů.
Jindy neseriozní exekuční kancelář zahájí řízení již dnes, aniž by vyčkala na právní moc jak rozhodnutí
soudu o existenci dluhu a jeho výši
nebo o (stále ještě povinném) rozhodnutí o zahájení exekučního řízení, nedbaje řádně podaných odvolání dlužníka. Takováto exekuční
kancelář pak bez odkladu, byť zcela neoprávněně, zablokuje celý účet
dlužníka, a pokud se dlužník vůči
ní po mnoha měsících svých práv
domůže s tím, že v podstatě dlužníkem nikdy nebyl, odblokování jeho účtů je protahováno a on musí
čelit velkým osobním nebo podnikatelským existenčním potížím.
Nemluvě o tom, že i přes výslovný zákonný zákaz řada exekučních
kanceláří nařídí výkon rozhodnutí
prodejem nemovitosti dlužníka pro
dluhy v řádu jen několika tisíc korun.
Připravovaný zákon bohužel velmi jednostranně upřednostňuje
skupinu exekutorů, a tedy i těch
neseriozních, a oslabuje ochranu
dlužníkových práv, která by měl
i přes své v podstatě protiprávní
jednání (neplnění závazků) mít přece jen zachovánu. Soud
byl doposud garantem
této ochrany, ale to už
bude brzy minulostí.

www.praha-suchdol.cz

7

JUDr. Zlata Kohoutová

1.9.2011 17:22:58

z knihovny

Co je nového v knihovně
Po prázdninách vás zveme do
knihovny na celou řadu zajímavých
akcí pro veřejnost:
od 5. září každé pondělí a středu
až do konce roku vždy od 16.30
do 18.00 hodin bude v knihovně probíhat kurz „Základy práce s počítačem“ vedený počítačovým lektorem. Přivítáme
každého, kdo počítač vůbec neovládá, nebo i toho, kdo se bude chtít jen o nějakém problému
poradit. Lektor vás může naučit
zacházet i se čtečkou elektronických knih. Počet míst je omezen, kurz je zdarma.
pondělí 19. září od 18 hodin –
jóga smíchu
sobota 24. září od 10.00 do 20.00
hodin – Den otevřených dveří
v knihovně. Netradičně v sobotu,
kdy si většina lidí užívá zaslouženého volna a věnuje ho možná zábavě nebo kulturnímu vyžití, vás
knihovna zve v rámci Suchdolského (p)osvícení na Den otevřených
dveří spojený s programem, scénickým představením, divadlem
i hudebním vystoupením. Rádi
přivítáme nové čtenáře, při příležitosti návštěvy v tento konkrétní
den vám nabídneme roční registraci zdarma.

Program Dne otevřených dveří:
10.00 prohlídky knihovny, nové registrace, běžné výpůjční služby
14.00 divadelní představení „Kouzelník, který uměl namalovat duši“
15.00 vernisáž výstavy „Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého“
19.30 společné ukončení posvícení
úterý 4. října od 11.00 a od
19.00 hodin Beseda s Alexandrem Tomským – konzervativním a kontroverzním politolo-

gem, nakladatelem a glosátorem
Lidových novin, ČT24. Nepřítelem feministek, zelených i cyklistů, anglickým monarchistou
a občasným bavičem.
středa 26. října od 19 hodin – autorské čtení Michala
Viewegha, nejčtenějšího a neprodávanějšího českého spisovatele současnosti.
Ivana Tvarohová

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ – Rozvoj čtenářských dovedností ZŠ M. Alše rozhodně nepodceňuje – viz snímky z pasování čtenářů pořízené jejich třídními učitelkami Pavlínou Jandovou a Kateřinou Sedláčkovou.
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Jan Zrzavý „kouzelník, který
uměl namalovat duši“
Společnost Jana Zrzavého nabídne suchdolské kulturní veřejnosti divácky zajímavou scénickou produkci o Janu Zrzavém s příznačným
názvem „Kouzelník, který uměl namalovat duši“. Představení bude
uvedeno v sobotu 24. září 2011 ve
14.00 hodin v suchdolské knihovně. Pořadatelem akce je vedle Společnosti Jana Zrzavého městská
část Praha-Suchdol a Místní veřejná
knihovna Praha-Suchdol.
Scénickou produkcí „Kouzelník,
který uměl namalovat duši“ je preferována poetičnost, jež je speciﬁcká pro dílo Jana Zrzavého. Scénář
rovněž vychází z autentických malířových myšlenek a náhledů tak, jak
jsou obsaženy v umělcově korespondenci, v publikovaných článcích
a knihách, ﬁlmech a audionahrávkách. Představení je provázeno hud-

bou, která byla vytvořena speciálně
pro tuto produkci. Své nezastupitelné místo má v představení i vhled
do malířova dětství, které Jan Zrzavý prožíval na Vysočině – jednak ve

své rodné Okrouhlici a jednak v Krucemburku při svých prázdninových
pobytech u dědečka. Na ztvárnění
výjevů z malířova dětství se podílely
ve ﬁlmových sekvencích děti z Krucemburku a okolí a rovněž krucemburské loutkové divadlo Oblázek.
Nechybějí ani scény týkající se významných osobností, s nimiž pojilo
malíře hluboké přátelství, promítající se do oblasti lidské i umělecké.
Hlavní roli velmi věrohodně ztvárňuje zkušený herec z Chotěboře.
Divadelní představení bude spojeno s vernisáží výstavy „Z ilustrační
tvorby Jana Zrzavého“, kterou budete moci shlédnout v knihovně i v Alšově kabinetu od 24. září do 24. října 2011.
Jitka Měřinská, předsedkyně
Společnosti Jana Zrzavého

Jóga smíchu
Jóga smíchu je jedinečný a ověřený
přístup, založený na faktu, že každý
z nás se může smát bez důvodu, bez
vtipů či humoru. Smích vyvoláváme
díky kombinaci cvičení založených
na smíchu ve skupině, očním kontaktu a dětské hravosti, což po chvíli obvykle vede k přirozenému a nakažlivému smíchu. Název jóga smíchu
vychází z toho, že kombinujeme cvičení smíchu s jógovým dýcháním,
které dodává do našeho těla a mozku
více kyslíku, což v nás vytváří pocit
zdraví a energie. Koncept jógy smíchu je založen na vědecky ověřeném
faktu, že lidské tělo nedokáže rozlišit
mezi „předstíraným“ a „skutečným“
smíchem, pokud se smějeme dobrovolně na základě našeho rozhodnutí se smát. Oba tyto smíchy mají pro naše tělo i mysl stejný přínos.

Jógu smíchu založil indický lékař Dr. Madan Kataria v roce
1995, když ustavil první klub
smíchu. Od té doby vzniklo
více než 10 tisíc klubů smíchu v sedmi desítkách zemí celého světa.
Pravidelná „cvičení“ jógy smíchu po vzoru klubů
smíchu, které založil Dr. Madan Kataria v Indii, trvají
většinou okolo hodiny a realizují se buď venku či v uzavřené místnosti. Při setkáních se po
krátkém rozcvičení smějeme.
Vždycky jsem se ráda smála, ale
to, co jsem prožila na kurzu učitelů jógy smíchu, který v květnu ve
Švýcarsku vedl Dr. Madan Kataria,
mi zase posunulo hranice o pořádný kus dál.
www.praha-suchdol.cz
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Přijďte si vyzkoušet jógu smíchu
do našeho klubu smíchu v pondělí
19. září od 18 hodin do knihovny.
Věra Štěpánková
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Nejlepší přítel člověka
Jednou po cestě ze školy se na mě
z výkladu knihkupecví vykulil ohromný nápis: „Kniha nejlepší přítel člověka. Nic po vás nechce a může vám
hodně dát.“ (Tehdy se na veřejnosti
ještě vykalo). Pěkně nechce, řekl jsem
si, když jsem s velkými obtížemi tu
radostnou psí zprávu přeslabikoval
a připomněl si dřinu se slabikářem:
„Máma má Emu.“ Spolužák Bulena
řekl, že Emu je pštros a pštros je africká krůta a proto má máma maso.
Paní učitelka nám ale vysvětlila, že
jde o dívčí jméno. Určitě africké. Žádnou Emu nikdo nikde neviděl. Ale
zvykli jsme si na ni.
Jak vidno, čtení je prapodivná věc.
Víme, že rozumíme a mluvíme, ale
číst, to je nelehká skládanka, závitný
mozkový proces, jak skládat z abstrakních znaků abecedy (na rozdíl
od Číňanů a Angličanů, ti se teprv
nadřou) cosi, co odpovídá zvukové
podobě věci reálné, kterou už známe
a přesto každou chvíli ze slova vyleze nějaké neznámé zvíře, rostlina

10
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nebo něco daleko divnějšího. Poradím si s vrabcem, ale jak vypadá strnad, poštolka nebo pěnkava, nevím
dodnes. Z Afriky nejsou, to vím, ale
nikdy jsem nenašel čas, abych je vyhledal v atlasu. Stačí mi, že jde o neviditelné ptáky. Jak čtení rozšiřuje
vědomí? Tak nějak po svém. Záhadně. Zázrak řeči se mění v zázrak čtení
a nová slova zase mění řeč. Chudá je
mluva nečtoucích.
Stáváme se dobrodružnými světoobčany a bez rizika sdílíme zkušenosti nejrůznějších lidí, nejrůznějších
dob a nejrůznějších lidských situací.
Jak odpověděl Flaubert na otázku,
kdo je nešťastná paní Bovaryová?
„Paní Bovaryová, to jsem já.“ Nevěřím, že pod vlivem romantických
románků někdo uvěří v romantickou
lásku, před kterou svým dílem varoval. Ta je přítomna v naší civilizaci.
Pro většinu čtenářek jde pouze o příjemný útěk z každodennosti, nikoli
pokušení. A každým čtením se bystří
mozek.
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Bez knih by ovšem nebyla ani civilizace. No, nějaká by snad byla, ale
zcela jistě by byl život tvrdý, hladový a krátký. Teprve kniha dala vědce
a techniky dohromady. Máme kolektivní mozek lidstva.
A literatura, ta krásná, je dobrodružství imaginace. Co by se v reálném světě mohlo stát, kdyby… Říkalo se, že literatura je nejen zábava,
ale přináší i poučení. Nevím. Bylo by
hezké poučit se alespoň z vlastních
chyb, natož z chyb těch druhých.
Snad to možné je. Jedno je však jisté.
Kdo málo čte, většinou ošklivě mluví. A kdo ošklivě mluví, ošklivě jedná.
Umění proto, alespoň ty více ovlivnitelné, kultivuje.
Ale co ty knihy špatné, hloupé, povrchní a dokonce nemorální? Ty jsou
naštěstí vždycky špatně napsané
a tudíž nudné až otravné. Taková už
je pomsta Múz.
Špatné knihy ovšem existují. Jsou
to ideologické příručky.
Alexander Tomský

4/2011

1.9.2011 17:22:59

ze suchdolských škol

Na návštěvě
v ZŠ Mikoláše Alše
malý letní rozhovor s ředitelkou Petrou Levou
Vždycky jsem si říkal, že učitelská
profese je náročná a nedostatečně
ohodnocená, ale má přece jenom ty
letní prázdniny… Když jsme v horkém
srpnovém dni v šest večer procházeli s paní ředitelkou Petrou Levou po
chodbách základní školy Mikoláše
Alše a potkali paní učitelku Lucii
Vlčkovou, která pro dnešní den právě skončila s prací, bylo mi jasné, že
tyhle prázdniny byly opravdu perné.
Shodou okolností tato „infuze energie“ přichází do školy v době osmdesátého výročí založení. „Dne 6. září
1931 o druhé hodině odpolední byla
slavnostně otevřena starostou Josefem Humlem za účasti četných hostí
první suchdolská škola…“ píše se ve
svých Kapitolách z minulosti Suchdola a Sedlce Vladimír Laštovka. Kyž
autor vzpomíná na „krásná jména
milých, hezkých a námi milovaných
učitelek“ z počátků školy, jako by
k nám zavanul noblesní duch první
republiky. Po osmdesáti letech musela ovšem nově jmenovaná ředitelka
řešit i velmi „přízemní“ problémy.
Jak probíhalo převzetí školy? Překvapilo Vás něco ve chvíli, když jste
do školy vešla „hlavním vchodem“
jako nová ředitelka?
Překvapilo mě zdevastované prostředí, předtím jsem ze školy viděla
jenom ředitelnu. V podstatě jsem
si školu zevnitř prohlédla až 1. července, kdy jsem oﬁciálně nastoupila. Bylo znát, že je tady zanedbaná
údržba, vyvalila se na nás spousta
problémů, od prokopnutých dveří
na záchodech přes díry v linoleu po
počmárané zdi. Bylo toho opravdu
hodně najednou. Společně s městskou části jsme opravili, vymalovali,
vyměnili, co se dalo. Velice mi přitom pomáhali kolegové, ráda bych
jmenovala aspoň Lucii Vlčkovou,
Dagmar Milotovou, Petra Máchu
a také pana školníka Štěpána Heváka, který tady nechal obrovský kus
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práce. Samozřejmě toho ještě hodně zbývá na další etapu. Ale už teď
jsme se o hodně posunuli. Nedávno
mi volal tatínek, že dali dítě do školy
v Praze 6, ale když slyšeli, že se tady změnilo vedení, rozmysleli si to
a dají ho k nám. Doufám, že takových rodičů bude přibývat.
Co se ve škole teď o prázdninách
děje?
Od prvního července jsem tady denně já, zástupkyně a kolegové, kteří

byli ochotni pomoci. Učitelé se zapojili do úklidu, vyklízení prostor,
kde byly často staré, odložené věci.
Uklízeli jsme po malířích, zařizovali nové učebny výtvarné a hudební
výchovy. Teď zase řešíme výzdobu
chodeb.
Nejvíc jsme se zaměřili na třídy
pro nové prvňáky, tam mají i nový
nábytek, připravujeme se na jejich
slavnostní uvítání, letos dostanou
i nové pamětní listy. Musela jsem také připravit nové úvazky pro učitele,

www.praha-suchdol.cz
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kde mi velice pomohl kolega Mácha,
který také začal pracovat na webových stránkách školy. Bude tam
mnohem víc aktuálních informací.
Na jaké změny se děti a rodiče mohou v novém školním roce těšit?
Rozšíříme výuku angličtiny v nejnižších ročních, do budoucna bych
chtěla mít dvě hodiny angličtiny týdně v první i druhé třídě. Tento školní
rok se ale musíme držet školního
vzdělávacího programu, takže to
chci vyřešit prostřednictvím speciálního kroužku. Kroužky začneme nabízet v říjnu v rámci sdružení Šestikráska. Nově to bude také rokenrol,
společenské tance, anglická konverzace nebo práce s proutím.
Budou nějaké novinky i na druhém
stupni?
Protože jsme škola Mikoláše Alše,
chtěla bych posílit výtvarnou výchovu. Přišla k nám nová výtvarnice,
otevřeme povinně volitelný předmět
Výtvarné činnosti. Žáci devátých
tříd budou po dobu školního roku
pracovat na své závěrečné práci,
kterou budou v květnu veřejně prezentovat před svými spolužáky, rodiči a odbornou porotou, kde bude
zastoupena i školní inspekce. Téma
si žák vybere podle svého zájmu,

v průběhu školního roku a bude na
něm spolupracovat se svým konzultantem.
Když jsme spolu dělali rozhovor minule, zmiňovala jste projekty a nejrůznější akce, na kterých se žáky
pracujete. Přenesete je k nám?
Škola se zapojí do mezinárodního
projektu s památníkem v Sachsenhausenu, kdy vybraná skupina deseti
žáků pojede do Oranienburgu a zde
bude týden spolupracovat s žáky
místního gymnázia na společném
projektu s tématem čeští a němečtí

vězni v koncentračním táboře Sachsenhausen. Plánujeme jazykový pobyt v anglicky hovořící zemi s dopolední výukou ve školách. Kromě toho
se zapojíme do místních aktivit, jako
je vánoční zpívání, velikonoční trhy.
Teď v září se škola zúčastní Svatováclavského posvícení, s Člověkem v tísni připravíme charitativní Běh pro
Afriku. Také bych chtěla udělat kalendář školy, mám takový nápad, že by
fotograf děti fotil ze střechy, aby se
na snímek vešly.
Karel Kuna

Změny v mateřské škole
Na začátku prázdnin začala ve
školce Gagarinova nástavba dvou
nových tříd nad hospodářskou budovou. Stavba bude probíhat až do
konce kalendářního roku 2011. Přímo se týká provozu v hospodářské
budově školky i všech současných
nájemníků: ordinace dětské lékařky
MUDr. Šmakalové, DDM a nově i paní účetní Olejníkové. Z bezpečnostních důvodů používají nyní všichni
jmenovaní, zaměstnanci mateřské
školy, děti a jejich rodiče vchod
pouze z ulice Gagarinova. Je to pro
všechny komplikované, ale nutné
a musíme to všichni respektovat.
Z těchto důvodů žádám všechny rodiče, kteří půjdou se svými
dětmi k paní doktorce, aby použí-
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Těšení se
Začátek školního roku bývá obvykle spojen s těšením. Po dvouměsíčních prázdninách se každý z nás,
absolvent školky a školy všech
stupňů, těšíval na své staro/nové
kamarády, na nové zážitky, které
s nimi prožije.
Možná si dostatečně jasně neuvědomujeme, že těšení se je důležitý fenomén, který nás doprovází
v celém našem pozemském žití. Fenomén, jehož intenzita je většinou
velmi kolísavá a jehož působení se
s přibývajícím věkem snižuje. Je
to však fenomén, který patří mezi
nejvlivnější tvůrce našich životů.
Nevěříte? Tak si představme jeden den bez těšení:
Ráno vstanete – ach jo, zase prší. Jedete do práce –- ach jo, zase
tolik lidí v metru/tolik aut na silnicích. V práci – ach jo, ten šéf si
pořád něco vymýšlí, už abych byl/
a doma. Přijedete domů – ach jo,
ty děti se pořád hádají, kdo to má
vydržet; a to ještě nemám uvařenou večeři/musím dopsat tu zprávu pro šéfa. Přijde večer – ach jo,
zase v té televizi dávají samé bl-

bosti. Jdete spát – ach jo, zase zítra do práce.
Cítíte ten zmar, splín, otrávenost, depresi?
A teď se podívejme na den očima malého dítěte:
Ráno vstane – jéé, prší, to si vezmu ten nový deštníček/jéé, to budu moci šlapat v holinkách do louží. Přijde do školky – jéé, už přišel
Míša, tak to si budeme hrát na hasiče a pak si postavíme bunkr/jéé,
to si s Kristýnkou zatančíme v těch
nových šatičkách pro princezny.
Přijde odpoledne – jéé, to brzy přijde maminka, tatínek. Večer – jéé,
začíná večerníček, jaká bude dnes
pohádka? Jde do postýlky – jéé, zítra přijede babička/jéé, zítra jedeme na výlet.
Rozdíl je nabíledni, že?
A stačí jen málo! Uvědomit si, že
těšení se = POZITIVNÍ OČEKÁVÁNÍ.
Prožiji takový den (i celý život z jednotlivých dnů se skládající), jaký si
jej ve svých představách a myšlenkách připravím, naprogramuji.
Těšení se je palivo života, koření,
které životu dodá tu správnou chuť.

Život bez těšení je živoření, pachuť,
která otravuje žití k nežití a bývá
často příčinou mnoha nemocí či neblahých událostí i konců.
Těšení se je vědomí si toho, že
mohu užívat nové a nové možnosti
prožitků. Těšení se je impuls radosti dodávající našemu životu zdravou sílu jako hnojivo pro růst rostlin či kvasnice do těsta. Těšení se
je bohulibý stav mysli, který načechrává naši životní sílu i našeho
ducha. Těšení se pomáhá realizovat naše sny.
Naučit se těšit z každého dne je
VÝZVA doby! Na každou situaci,
na každý den, na každou hodinu,
na každou minutu našeho života
lze pohlížet ze dvou úhlů pohledu
– ach jo versus jéé. Inspiraci hledejme u našich malých dětí. Důvodu k radosti má totiž každý z nás
dost a dost. Stačí JEN se na svět
dívat očima dětí!
P.S. Zajíčkové, veveřičky a sovičky, už se na vás těšíme!
Jaroslava Barková Hešíková
za kolektiv MŠ K Roztokům

Gagarinova
vali pouze chodník k tomu určený
a nepouštěli své děti na zahradu
školky, zejména ne na herní prvky.
Vybavení a upravení zahrady do
současné podoby bylo dlouhodobé
a ﬁnančně náročné. Není to volně
přístupné hřiště a herní prvky jsou
určeny pouze pro děti z mateřské
školy. Je také nepřípustné, aby vaše děti používaly zahradu školky
jako venkovní toaletu.
Dále, prosím, vezměte na vědomí
skutečnost, že jsou na zahradě mateřské školky děti, které si na pobyt
ve školce teprve zvykají, jsou zde už
bez svých rodičů a to, že uvidí kamaráda s maminkou, ponesou velmi
těžce, možná i plačtivě. Pokud k tomuto dojte, nechte prosím jednat
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paní učitelku, ta vše dítěti citlivě vysvětlí a vy raději pokračujte dál. Musíme se všichni společně na čas více
tolerovat. Předem vám za to děkuji.
Až bude stavba dokončena, budeme mít dalších 50 volných míst
pro předškolní děti, které se do
školky letos nedostaly. Včas vás
budeme na webu školky a vývěskových tabulích MČ Suchdol informovat o vyhlášení termínu dalšího zápisu, o kritériích pro přijímání dětí
i o přesném termínu otevření tříd.
Podrobnější informace pro rodiče
dětí, kteří mají žádost již podanou
z dubnového zápisu, i pro nové zájemce budou také včas zveřejněny.
Budeme hledat kvaliﬁkované
pedagogy, uklízečku a kuchařku.

Kdybyste měli zájem s námi spolupracovat, dejte vědět na tel.
733 510 450, 220 920 522 nebo na e-mail školy: msgagarinova@praha-suchdol.cz.
Jak vidíte, letos nás čeká velmi
náročný školní rok, budeme se
snažit tuto „stavební i postavební“ dobu přežít v klidu a pohodě.
Jde přece především o spokojenost
předškolních dětí. A tak přeji všem
38 novým dětem, stávajícím dětem,
rodičům, všem zaměstnancům školy, nájemníkům i všem, kterých se
stavba nějakým způsobem dotkne,
úspěšný školní rok 2011/2012.

www.praha-suchdol.cz
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Proč zloději kradou
radost malým dětem?
Na konci prázdnin okolo 22. srpna neznámý zloděj odmontoval a ukradl dětem naší mateřské školy dva roky starou skluzavku a části, které tvořily stěny domečku
se stříškou.
Tento krásný zahradní prvek v červeno-modro-žluté barvě z tvrzeného plastu dokonale provedený s nejvyššími bezpečnostními prvky jsme vybudovali díky ﬁnanční
výpomoci letiště Praha. Objednali jsme již
od dodavatele nové díly, aby byla skluzavka
znovu funkční a děti ji mohly s radostí zase užívat.
Ptám se však, proč někdo ukradne dětem
to, co těžko bez základní konstrukce může
využít? Co je to za člověka, který pravděpodobně pro své děti okrade děti jiné? Ale
protože všechny naše skutky jsou dříve či
později vyrovnány do rovnováhy, bude zloděj také dříve či později okraden. Jen naši
školku bude jeho bezohlednost stát asi třicet tisíc korun.
P.S. Drzost některých lidí nezná mezí! Ze
středy 25. 8. na čtvrtek zloděj ukradl zbylé torzo skluzavky-domečku. Zbyly po ní jen
ocelové úchyty zabetonované do země. Kradená věc však zloději a jeho dětem radost
neudělá, neboť tento skutek bude po zásluze potrestán. Jen naše děti budou prozatím smutné – do doby, kdy koupíme skluzavku novou.
Nechce se mi věřit, že by drzým zlodějem
byl občan Suchdola, přesto VŠAK PROSÍM
VŠECHNY SLUŠNÉ SUCHDOLÁKY, ABY NÁM
POMOHLI ZLODĚJE NAJÍT – STAČÍ SE POZORNĚ DÍVAT KOLEM SEBE. DĚKUJEME!
Jaroslava Barková Hešíková,
MŠ K Roztokům

Základní škola Mikoláše Alše nabízí pronájem

• gymnastického sálu • tělocvičny
• školního hřiště • učeben
zájemci mohou kontaktovat zástupkyni ředitelky Mgr. Ivetu Hybnerovou:
e-mail: iveta.hybnerova@zssuchdol.cz, mobil: 777 788 013
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Předprázdninové
kolování

Tak už je to konečně tady. Dnes máme výlet na kolech. Celá třída. A pojede s námi náš známý Honza, který
za námi ve školce už několikrát byl.
A kdo to je Honza? Napovím vám.
Nosí placatou čepici s odznakem,
uniformu a za pasem mu visí pistole
a opravdová pouta. Denně ho potkáváme před školou. Dává pozor, aby
nás nic nepřejelo. Uhádli jste? Prozradím vám to až nakonec.
I dnes ráno, ještě před výletem,
nám Honza vykládá, jak se správně
na kolech jezdí a na co si při tom
máme dávat pozor. Jestli máme
v pořádku brzdy, jestli jsou správně nafouklá kola a spoustu dalších
věcí. Konečně je deset hodin a my
se řadíme před školkou k hromadnému odjezdu s paní učitelkou
Helenkou, Honzou a maminkou
„Kryštofovou“. A už vyrážíme! Nejdříve kousek po cestě a potom
zahýbáme směrem do Únětic, kde
je velký rybník. Neujedeme ani dva
kilometry a už musí Honza Filípkovi
opravovat kolo. Trošku mu nefungují brzdy. Ale Honza si poradí a během chvilky vyrážíme dál. Prudký
sjezd zvládáme bez jediného pádu,
dokonce i holky. Uprostřed kopce
všichni zastavujeme. Rostou tady
jahody a jsou tak slaďoučké.
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A pak už se blížíme k rybníku. Tady všichni odpočíváme a povídáme
si tom, jací živočichové v rybníku žijí a jaké rostliny tu rostou. Dokonce
vidíme malé pulce. Už víme, že jsou
to žabí miminka. Maminka „Kryštofová“ najednou odjíždí. Kampak
asi jela? Za chvíli se vrací s batohem plným zmrzliny. Nanuky, míši, ledňáčky… Na každého z nás se
dostane. A pak už se krásným údolím vracíme. Cestou si ještě všichni
pohrajeme na dětském hřišti, zvlá-

dáme prudký kopec a jsme ve školce. Všichni dostáváme za odměnu
od Honzy lízátko. Už jste uhodli,
kdo to je Honza. No přece městský strážník, který za námi celý rok
chodil a stal se naším kamarádem.
Výlet byl krásný tak jako celý školní
rok. To vše se přihodilo před prázdninami. Teď už jsem prvňák a těším
se na vše nové ve velké škole.
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mohlo by Vás zajímat

Na kávu se sousedy –
David Marek
David Marek je hlavním ekonomem
společnosti Patria Finance. S jeho
názory na ekonomické dění u nás
i ve světě se často setkáváme v médiích – byl mimo jiné vyhlášen nejcitovanějším tuzemským analytikem
za rok 2010. Žije v novém bytovém
domě v centru Suchdola. Na rozhovor v suchdolské kavárně přiklusal
přímo z kondičního běhu po Roztockém háji...
Je pro vás důležité, že jste nejcitovanějším analytikem?
Je to trvalá součást mé práce, ale jestli jsem nejcitovanější, nebo ne, to nemá klíčový význam. Samozřejmě je to
dobré v tom, když má člověk názor na
věc, která by se měla změnit, a má přístup do médií, takže může korigovat
veřejnou diskusi. Jsem naprosto apolitický a snažím se držet si odbornou
linii. Na druhou stranu je to odpovědnost. Člověk musí být připraven na
kritiku, a veřejnou diskusi, neměl by
se moc často mýlit. Když chce přispívat do diskuse a případně věci někam
posunout, tak by se neměl plést.
Která věc by podle vás v České republice nejvíc potřebovala „někam
posunout“?
Mnohaletým evergreenem jsou státní
ﬁnance. To je záležitost, ve které doporučuji veřejnosti, aby nevěřila politikům, protože politici hájí v této
otázce názor, který odpovídá stranické legitimaci a nemusí být ekonomicky správný. Aniž bych se chtěl vymezovat doprava nebo doleva, dá se říct,
že dlouhodobé zadlužování státu není dobré. Nemusíme strašit Řeckem,
ale dlouhodobě se na dluh žít nedá.
Tohle je nejpalčivější téma. Pokud člověk může bez členství v nějaké straně zprostředkovat veřejnosti fakta
a správné úhly pohledu, tak je to užitečné. Tato věc je tak zásadní, že jsme
se i spojili s více nepolitickými osobnostmi, abychom dohromady mohli
mít silnější hlas. Asi největší soukromou radost jsem měl, když jsem mohl
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s průběžným systémem, povinným
a dobrovolným spořením. Když o tom
někdo natáčí žertovná videa, je to pro
někoho k smíchu, pro mě k pláči.

pomoci projektu Přemluv bábu. To
možná bylo pro část společnosti kontroverzní, ale obsah byl správný a stále platí.
Vaši kolegové udělali podobné video,
tentokrát proti povinným odvodům
do penzijních fondů...
Nad tím se dá jenom kroutit hlavou,
proč ti kolegové takovou věc provádí.
Penzijní reforma je složité a kontroverzní téma. Jakékoliv složité téma se
špatně sděluje veřejnosti, hledá se pro
ně těžko podpora. Podobný případ je
zdravotnictví. Zdravotnictví nerozumím, ale penzijnímu systému jsem se
několik let věnoval, a když vidím, jak
to teď dopadá, tak je mi z toho trochu smutno. Že se myšlenka stabilnějšího vícepilířového penzijního systému přejmenovala na privatizaci
systému a jeho tunelování, nad tím si
opravdu mohu postesknout. Když někdo z nezávislé fronty vystupuje proti povinnému spoření ve fondech, tak
je to zvláštní, protože zároveň s tím
by měli chtít zrušit přídavky na děti,
zdravotní pojištění. Podobné věci jsou
tady od toho, aby se částečně eliminovala lidská hloupost, aby se eliminovaly případy, kdy si lidé nenašetří
a pak stejně přijdou prosit stát o peníze. Rovnováha mezi státním paternalismem a soukromou odpovědností
je právě v tom vícepilířovém systému
SUCHDOLSKÉ

LISTY

Vaše články často reagují na aktuální události, tento rozhovor ale vyjde
až v září. Můžete zkusit odhadnout,
o čem budete psát v září, co bude
v ekonomice hlavní téma?
Myslím, že se to odhadnout dá. Hlavním tématem bude podle mě nebezpečí návratu recese do světové ekonomiky. A protože Česká republika je
orientovaná na export, bude se diskutovat také o riziku návratu recese do
české ekonomiky. Těch znepokojivých
známek je čím dál tím víc.
To je neveselé...
Ekonomii se někdy říká dismal science,
temná věda, protože jsme proroky nepříjemných zpráv, často musíme upozorňovat, varovat před něčím. Je to
nepříjemné, taky bych chtěl někdy
udělat lidem radost. A ne je plašit.
Vyplývá z vaší temné předpovědi nějaké doporučení?
Doporučoval bych dvakrát zvážit, než
si půjčit peníze. Nemyslím teď bydlení, ale úvěry na dovolenou, na novou
televizi. V době zvýšeného rizika by se
zbytečná půjčka mohla stát zbytečnou přítěží.
Nepodporuje takové chování právě
příchod recese?
Krátkodobě se sníží spotřeba domácností, ale dlouhodobě se naopak zvýší stabilita. Nesmíme zapomenout
na prapůvod poslední krize, což bylo
předlužení domácností v USA.
Pojďme z globálních témat k lokálním. Proč jste si k bydlení vybral právě Suchdol?
Člověk buď může bydlet ve městě,
mít z toho všechny výhody, divadla,
kina, ale platí tím, že nemá blízko přírodu. Nebo naopak bydlet na vesnici,
v přírodě, ale pak hrozí nebezpečí, že
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mohlo by Vás zajímat
se z rodičů stanou rodinní taxikáři. No
a Suchdol má obojí, město i přírodu.
Když sedím celý den v klimatizované
kanceláři, chci se po práci podívat do
přírody. Dneska se mi podařilo hodinku si zaběhat. Takových okrajů Prahy,
jako je Suchdol, není mnoho. Často
jsou v bezútěšných pláních, kde jsou
jen pole nebo silnice.
Co Vám tady naopak vadí?
Hlavně dvě rizika, která znáte – silniční okruh a rozšíření letiště. Zase tak
velké Česko není, abychom potřebovali takto velké letiště. Z dlouhodobého hlediska by neměl být problém
postavit letiště jinde. Byla by škoda
zničit nejhezčí konec Prahy. Myslím,
že Praha by se neměla stavět proti Su-

chdolu, měla by hájit zájmy každého
svého obyvatele.
Bohužel problém Suchdola je i relativně malý rozpočet, kdy je velmi závislý na dotacích z hlavního města.
Umím si představit, že tento systém
nemusí být spravedlivý, že může jít
o vyvíjení tlaku. Pokud bude Suchdol
vzdorovat, tak se mohou najít páky,
jak mu to osladit ﬁnančně. Tohle riziko by bylo nižší, kdyby měl větší vlastní rozpočet.
Nepostrádáte tu něco z občanského
vybavení?
Podle mě je tu všechno, co je potřeba.
Nejsem zastáncem toho, aby na každém rohu byl supermarket. Ten zdej-

ší ráz, bez výškových budov, s vesnickým tempem života, to mi vyhovuje.
Je dobře, že se tu nestaví žádné megalomanské stavby. Co se mi tu ještě
líbí, jsou místní kulturní akce, jako je
Dětský den nebo Svatováclavské posvícení.
Na závěr trochu z osobního zájmu…
Kde nejraději běháte?
Nejraději se proběhnu mezi Suchdolem, Úněticemi a Roztoky. Když je čas
a dostatek sil, protáhnu si to někdy
i na Juliánu za Horoměřicemi. Na kole
mám rád trasu na Okoř a dále do Kralup, Nelahozevsi a Veltrus s návratem
po druhé straně Vltavy.
Karel Kuna

Mateřský klub Rybička
je tu pro malé
i pro velké

Prázdniny utekly jako voda, školky
a školy opět otevírají brány svým návštěvníkům a také Mateřský klub Rybička zahajuje další sezónu a těší se
na své malé i velké návštěvníky. A co
jim může nabídnout?
Stejně jako v uplynulých letech patří všednodenní dopoledne kroužkům pro maminky s dětmi předškolního věku.
Na jejich provoz přispělo Ministerstvo práce a sociálních věcí a také
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zřizovatel Klubu Rybička, Církev adventistů sedmého dne, svou ﬁnanční
dotací. I letos tak může cena vstupného zůstat na příznivých padesáti korunách za kroužek. Na všechny
kroužky je možné dorazit bez předchozí rezervace.
V pondělí se budou setkávat české a cizojazyčné maminky s dětmi
v kroužku Losos. Lektorka Vlaďka Jarešová, která kroužek povede, má mimo jiné i zkušenosti v práci s dětmi

v humanitární misi. „Bude připraveno krátké divadélko s pohádkou či
příběhem na určité téma, písničky, říkanky v různých jazycích – každý přispěje svou troškou ,do mlýna‘. Nějaké
to tvořeníčko a pak hernička pro děti
a možnost popovídat spolu o všem,
co nás zajímá. Jednou měsíčně bude pozvána jedna maminka z cizí země, aby představila svou zemi a aby
také připravila něco typického k jídlu,“ představuje Vlaďka náplň kroužku. Smyslem kroužku je sblížení lidí
rozdílných kultur. Realizace kroužku
je podpořena dotací Magistrátu hlavního města Prahy.
Úterní dopoledne už tradičně patří
Hvězdičkám, kde se scházejí maminky s dětmi od jednoho roku do dvou
let. Lektorkami Hvězdiček jsou Lenka Adámková a Lucie Wenigová, které ke svému kroužku říkají: „Kroužek
zahajujeme zpíváním písniček, při kterém nás děti živě doprovázejí na hudební nástroje. Pak následuje divadélko. Prostřednictvím krátkých příběhů,
které hrajeme s maňásky, objevujeme

www.praha-suchdol.cz
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s dětmi okolní svět a vztahy mezi lidmi i zvířaty. Po společné svačině si zacvičíme a na závěr kroužku výtvarničíme: malujeme, tiskáme, trháme,
lepíme, zkrátka tvoříme podle ročních
období, zvyků a mnoha nápadů. Jindy
si Hvězdičky vyrobí masky a hrají si na
indiány, zvířátka nebo pohádkové bytosti. Považujeme za důležité, aby děti
měly možnost pozorovat své vrstevníky, jiné dospělé, dívat se, jak se co dělá, a smět si vše vyzkoušet.“
Ve středu je možné navštívit dvojkroužek Žabky a pulci, který je určen pro maminky s miminkem do
jednoho roku nebo se dvěma dětmi
ve věku od narození do 4 let. Zatímco maminek s miminky a mladšími
sourozenci se ujmou Lucka Poláková a Zuzana Luftová v herničce, kde
si povídají, sdílejí své radosti i starosti a vyrábějí radůstky pro sebe
i své potomky, ve vedlejší místnosti se za pomoci Ilony Čižinské a Jitky Bednaříkové osamostatňují starší
sourozenci. „Kroužek začínáme bubnovacím přivítáním, pak se rozezpíváme za doprovodu hudebních nástrojů a rozhýbeme při společných
tanečcích. Následně přijde na řadu divadélko a jednoduchá výtvarná
činnost, která je upravena tak, aby to
malé děti zvládly samostatně. Nakonec si ještě zařádíme v tělocvičně,“ říká Ilona Čižinská a dodává: „snažíme
se vymyslet, co by děti mohlo bavit,
a pak je důležité odhadnout ten pravý okamžik, kdy už by se mohly začít
nudit, a včas změnit činnost. A snad
se to i daří – třeba při barvení velikonočních vajíček jsme zažili spoustu legrace.“
Čtvrtek je věnovaný výtvarně zaměřeným Želvičkám, kroužku pro děti od dvou do šesti let s maminkami.
Ve vedení kroužku pokračuje Zuzana
Krumpholcová: „Kroužek má vždycky
nějaké téma, od kterého se odvíjí divadelní představení a následné povídání, malování s říkankami a zpívání.
Pak se trochu protáhneme formou
hry nebo cvičení. Po malém občerstvení usedáme k výtvarné tvorbě, ve
které využijeme nejrůznější techniky,
které mají malé děti rády.“
Odpolední a večerní hodiny v Mateřském centru Rybička jsou věnovány dospělým, a tak i letos se koná
cvičení pilates s Kamilou Šímovou,
kurz angličtiny s Radkou Škarvado-
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vou nebo konverzace s Annou Študentovou. Nově nabídneme také angličtinu pro děti formou hry.
Mezi další podporovatele MK Rybička patří Magistrát hlavního města Prahy. Jeho ﬁnanční příspěvek umožňuje
realizovat sérii veřejných psychologických seminářů dětské psycholožky
Kamily Wawroszové zaměřených na
problematiku rodiny a dětí a poskytnout rodinám několik dotovaných individuálních konzultací.
V neposlední řadě je třeba připomenout také příspěvek Městské části Praha-Suchdol na výtvarné dílny
MK Rybička. Také díky tomu je stánek Rybičky už nedílnou součástí veřejných akcí pro celou rodinu, konaných na Suchdole. Navštívit ho bude
možné například na Václavském posvícení, Dni první pomoci, Pálení čarodějnic atd. „Připravujeme zajímavé
soutěže, tvoření či divadelní představení k dané slavnosti, a tím se snažíme obohatit kulturní vyžití pro místní
obyvatele,“ vysvětluje Zuzana Krumpholcová, která veřejné akce Rybičky
koordinuje. Ale tvořit je možné na kurzech Zuzany Krumpholcové i v zázemí mateřského klubu. Výtvarné kurzy se konají obvykle dvakrát měsíčně,
a to ve čtvrtek odpoledne (pro dospělé a školní děti) a v pátek dopoledne
(pro maminky s malými dětmi). V září je možné si vytvořit originální vzpomínku na prázdniny formou koláže na
plátno z letních suvenýrů.
V tomto školním roce nabídneme
Kurz první pomoci zážitkovou metodou. Je určen pro rodiče a pro ty, kteří pracují s dětmi. Lékařka Zdravotnické záchranné služby Jana Vávrová
a zdravotnický záchranář Lenka Navrátilová naučí jeho návštěvníky, jak
se zachovat v řadě krizových situací,
které mohou nastat v běžném životě.
Kurz se uskuteční 14. a 21. 10. 2011.
Počátkem roku 2012 se opět uskuteční oblíbený kurz Společnosti pro
mozkově kompatibilní vzdělávání Respektovat a být respektován. Na oba
kurzy je možné se už teď hlásit e-mailem na klubrybicka@centrum.cz.
Více informací o aktivitách Mateřského klubu Rybička naleznete na
www.klubrybicka.blog.cz. Přijďte se
mezi nás podívat!
Jitka Kafková,
koordinátor MK Rybička
SUCHDOLSKÉ
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Beneﬁční
Běh pro Afriku

V rámci oslav 80 let suchdolské
školy, ve spolupráci s novým
vedením ZŠ Mikoláše Alše,
bychom rádi podpořili stavbu
nové školy pro děti v Africe,
a to účastí na projektu společnosti Člověk v tísni. Zapojte se
i vy – jako běžec či jeho sponzor (více informací na www.
praha-suchdol.cz či přímo na
www.skolavafrice.cz).
I letos na Suchdolském (P)osvícení poběžíme, ale jinak. Nebude
to závod na čas, nevyhrají nejrychlejší běžci, slávu si zaslouží
ti nejvtrvalejší, i kdyby měli
běžet s kočárkem, kozou, psem,
či kanárkem v kleci, nebo kdyby
měli jít na chůdách, skákat na
jedné noze, či jet na vozíčku.
Co to vlastně připravujeme?
1) Určili jsme okruh okolo bloku, kde je hospoda v Ráji, a ten
měří 400 metrů – jako dráha
atletického stadiónu.
2) Za každé uběhnuté kolečko si běžec dohodne se svým
sponzorem (manželem, manželkou, mámou, tátou, strýčkem, kamarádem atd.) částku
– třeba 50 korun.
3) Tak běžec „vyběhá“ určitý
obnos, který sponzor předá
pořadateli, a ten pak Člověku
v tísni. Tyto peníze jsou určeny na výstavbu škol v Africe.
Přestože jich už bylo postaveno
několik, dětí, které do školy ještě
chodit nemohou, je stále hodně.

Přidejte se k nám.
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zveme Vás
Městská část Praha-Suchdol,
Mateřský klub Rybička,
Sbor dobrovolných hasičů,
Sdružení Suchdol Sobě
a Základní škola Mikoláše Alše
Vás zvou na

VII. SUCHDOLSKÉ
(P)OSVÍCENÍ
SOBOTA 24. ZÁŘÍ 2011
LETOŠNÍ POSVÍCENÍ SE BUDE KONAT V RÁMCI
OSLAV 80 LET ZÁKLADNÍ ŠKOLY V JEJÍM AREÁLU
A NEJBLIŽÍM OKOLÍ.
PROGRAM:
14.00 KOUZELNÍK, KTERÝ UMĚL
NAMALOVAT DUŠI – divadelní
představení + vernisáž výstavy
(knihovna)
15.00 WUNDERBAR – hudební vystoupení (před novou školou)
15.15 zahájení registrací k běhu (před starou školou)
15.30 BĚH PRO AFRIKU (před starou školou)
16.00 TVŮRČNÍ DÍLNY (areál školy)
16.30 SUCHDOLSKÝ TAHOUN (před starou školou)
17.10 WUNDERBAR – hudební vystoupení (před novou školou)
17.30 SUCHDOLSKÝ TAHOUN – ﬁnále
(před starou školou)
18.00 WUNDERBAR – hudební
vystoupení (před novou školou)
18.30 UKRADENÉ VAJÍČKO –
OCHOTNÍ SUCHDOLNÍCI –
divadelní představení
(átrium v areálu školy)
19.00 RITUÁL OSVÍCENÍ
(před novou školou)
19.30 SPOLEČNÉ UKONČENÍ POSVÍCENÍ (knihovna)

Změna programu vyhrazena.
Program bude aktualizován na www.praha-suchdol.cz
a před akcí na nástěnkách městské části.

www.praha-suchdol.cz
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Pečovatelská služba
Horizont se připomíná
Čtenáři Suchdolských listů jsou spíše zvyklí číst z Horizontu především
pozvánky na různé akce (nejen) pro
seniory. Nyní však chceme připomenout to, co je hlavním posláním
HORIZONTU, a tím je poskytování
pečovatelské služby místním seniorům. Smyslem pečovatelské služby
je pomáhat seniorům, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu už
nezvládnou to co dřív.
Může jít o pomoc s ranní hygienou,
oblékáním, přípravou jídla, pochůzkami do lékárny, na poštu, vyzvedáváním receptů, doprovodem či dovozem k lékařům, do nemocnic, pomoc
při udržování domácnosti (která zahrnuje pomoc s úklidem, pomoc s nákupy, praním a žehlením prádla…),
pomoc s celkovou hygienou v domácnosti seniorů nebo ve středisku
osobní hygieny v Horizontu, které je
lépe vybaveno, než bývá běžná domácnost. A zdaleka nejžádanější službou je dovoz obědů do domácností, který umožňuje zajistit pravidelné
teplé jídlo i těm, kteří už nemohou
„vystávat u plotny“.
Ve vyšším věku a při zdravotních
komplikacích už některé (nebo téměř
všechny) ze zmíněných věcí mohou
být problémem. Někomu při jeho řešení pomáhá rodina, ale někdy bydlí děti příliš daleko nebo jsou natolik
vytížené, že se u rodičů nemohou během dne zastavit. V takové situaci by
měla nastoupit pečovatelská služba,
která má pomoci tomu, aby život zbytečně neztrácel na kvalitě – vždyť bohatě stačí to, co s sebou stáří chtě nechtě přináší.
Pokud máte pocit, že vy (případně vaši blízcí) musíte běžným starostem o sebe sama věnovat neúměrné množství energie a času, zavolejte
na telefonní čísla 233 101 421 nebo
220 921 242. Pracovník Horizontu si
s vámi domluví schůzku, vy mu řeknete, v čem vás „tlačí bota“, on vás
poinformuje o možnostech pečovatelské služby a společně budete hledat řešení.
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Kromě terénní pečovatelské služby
nabízí Horizont také využívání denního stacionáře. Ten je určen pro seniory, kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat celý den sami doma. Může to být
z důvodů špatné pohyblivosti, obavy
z pádu, objevujících se poruch paměti
či ztráty orientace, počínající demence
nebo „jen“ proto, že člověk nechce být
celý den sám doma, potřebuje lidskou
společnost, ale zároveň už není tak čiperný, aby za společností mohl vycházet sám. Ve stacionáři se – kromě popovídání a společenského kontaktu
– mohou senioři účastnit i výtvarných
aktivit, společného pečení, zpěvu, rehabilitačního cvičení atd. Stacionář je
možné navštěvovat každý všední den
nebo třeba občas. Také o možnostech
a podmínkách stacionáře se můžete
informovat na výše zmíněných číslech.
ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Horizont v červnu tohoto roku oslavil desáté výročí svého otevření. Věříme, že u části suchdolských občanů
se už dostal do povědomí a kromě klientů pečovatelské služby a denního
stacionáře si vytvořili okruh sympatizantů a příležitostných návštěvníků
našich akcí. Jistě však zbývá mnoho
těch, kteří k nám dosud „nezabloudili“ a nemají přesnou představu, co
všechno se v Horizontu odehrává, jak
to tu vypadá, kdo k nám chodí, co od
nás můžete čekat atd.
Proto všechny zájemce zveme na
„odpoledne otevřených dveří“ ve
čtvrtek 22. 9. od 14 hodin. Budete si
moci prohlédnout společné prostory
Horizontu v přízemí – které, pravda,
nejsou velké – kde se odehrává většina naší činnosti otevřená veřejnosti.
Dozvíte se něco o pečovatelské službě, stacionáři i možnostech bydlení
a o našich kulturně společenských akcích. Uvidíte některé z našich výrobků
a nabídneme vám koláč ze „stacionářské cukrárny“.
Na to navážeme promítáním fotograﬁí, které vám umožní udělat si
poměrně plastickou představu o na-
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ší činnosti. Na toto promítání zveme
i pravidelné i občasné návštěvníky našich akcí, kteří si tak budou moci připomenout, co všechno u nás a s námi
zažili. Zájemci nechť zvoní na kancelář. Přijmeme vás s otevřenou náručí
a vlídným úsměvem.
VÝSTAVA VÝROBKŮ DENNÍHO
STACIONÁŘE HORIZONT
Už několik let probíhá týden co týden
v našem stacionáři setkávání u společné výtvarné činnosti. Za těch pár
let se nám podařilo vytvořit leccos,
o čem se domníváme, že stojí za vidění. Proto jsme uvítali nabídku místní
knihovny k výstavě našich výrobků.
Pro některé z vás mohou být inspirací k vlastní tvorbě nebo k zapojení
do společné tvorby v Horizontu. Pro
jiné mohou být svědectvím, že i na
„stará kolena“ může být člověk aktivní a činorodý. Vždyť většina účastníků
naší „výtvarné dílny“ má svých osm
křížků dávno za sebou.
Všechny vás srdečně zveme na vernisáž výstavy v suchdolské knihovně
v pondělí 31. 10. od 15 hodin.
Jiří Přeučil, Horizont

HORIZONT VÁS ZVE
Na Vrchmezí 8/231, Horní Sedlec,
tel.: 233 101 421, 220 921 242,
www.domovhorizont.cz
čtvrtek 15. září od 15 hodin –
klavírní recitál Jaromíry Škampové – „Z dějin taneční hudby“
pátek 30. září od 15 hodin –
koncert členky orchestru Státní
opery Zdeny Mudrové – Klasika k společnému poslechu, lidovky ke společnému zpěvu
středa 5. října od 15 hodin –
přednáška PhDr. Zlaty Fořtové
– „Z dějin Národního divadla“,
od jehož otevření letos uplynulo 130 let
Vstup volný (omezený jen kapacitou míst), možnost občerstvení.
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Sbor dobrovolných hasičů Praha-Suchdol
srdečně zve na

Memoriál
Františka Malého
v požárním útoku

sobota 1. října 2011
od 19 hodin
na Suchdolském náměstí
http://hasici.praha-suchdol.cz

MODELOVÁNÍ
DO OBECNÍHO
BETLÉMU 2011
Modelování do obecního betlému pro veřejnost se bude konat
v Keramické dílně Základní školy Mikoláše Alše:

v sobotu 5.listopadu 10.00 – 17.00 hodin
v sobotu 12.listopadu 10.00 – 17.00 hodin
Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem dílny prosíme zájemce,
aby se do 16. října 2011 objednali v knihovně osobně, telefonicky nebo na
e-mailové adrese knihovna@praha-suchdol.cz do 90 minutových bloků:
10.00 – 11.30, 11.30 – 13.00, 13.00 – 14.30, 14.30 – 16.00
Možnost odběru šamotové hlíny pro modelování ﬁgurek doma.
Příjem prací k výpalu v pátek 4. listopadu od 16.00 do 18.00 hodin v keramické dílně ZŠ.
ZAHÁJENÍ OBECNÍHO BETLÉMU V SOBOTU 26. listopadu v 15.30 hodin.
Každý si bude moci vymodelované ﬁgurky po rozebrání betlému odnést domů.

www.praha-suchdol.cz
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Suchdol sportuje

Oslava 90 let oddílu
kopané Slavoj Suchdol
V sobotu 11. června uspořádal oddíl kopané TJ Slavoj Suchdol oslavu 90 let fotbalu na Slavoji. V rámci
oslav se střetla naše mužstva v těchto přátelských utkáních:
Mladší přípravka – Aritma Praha
Mladší žáci – SK Střešovice 1911
muži B – Právníci
Stará garda – Aritma Praha
muži A – TJ Čistá
Dětský den Slavoje Suchdol
V sobotu 28. května uspořádal oddíl
kopané TJ Slavoj Suchdol ve spolupráci s paní Ábelovou a paní Vítkovou
Dětský den. Pro děti bylo připraveno
devět soutěžních disciplín a jízda na
koníčkovi. Všechny děti dostaly za disciplíny odměny. Na to, že to bylo uspořádáno poprvé, byla účast dětí dobrá.

muži A

stará garda

mladší žáci

mladší přípravka

Naše stránky najdete na adrese www.slavojsuchdol.cz. Také nás najdete na facebooku.

Postup Slavoje po
5 letech do 1.B třídy
Přání všech se stalo skutečností a naše A mužstvo postoupilo do 1. B třídy. Odehrálo 22 soutěžních utkání.
18 vítězných, 3 porážky a 1 utkání
skončilo nerozhodně. Při celkovém

skóre 91:29 a s 55 body jsme obsadili první místo před mužstvem Klánovic s 10 bodovým náskokem. Po
10 letech jsme přihlásili do soutěží
Pražského fotbalového svazu i mlá-

Rozpisy mužstev na domácím hřišti:
muži A:
sobota 27. 8. 17.00 Suchdol – Zbraslav „B“
sobota 10. 9. 17.00 Suchdol – Radotín „B“
sobota 1. 10. 16.00 Suchdol – Podolí „B“
sobota 15. 10. 15.30 Suchdol – Střešovice „B“
pátek 28. 10. 14.30 Suchdol – Klánovice
sobota 12. 11. 14.00 Suchdol – Lipence
muži B:
neděle 11. 9.
neděle 2. 10.
neděle 16. 10.
neděle 30. 10.
neděle 13. 11.

22
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17.00
16.00
15.30
14.30
14.00

Suchdol – FC King
Suchdol – Bohnice „C“
Suchdol – Lipence „C“
Suchdol – Košíře „B“
Suchdol – Olymp „B“
SUCHDOLSKÉ

dežnická družstva, a to mladší žáky
a mladší přípravku.
Přijďte povzbudit naše mužstva
v novém ročníku soutěží PFS.

Mladší přípravka:
pátek 9. 9.
17.00
pátek 23. 9.
17.00
pátek 7. 10.
17.00
pátek 21. 10. 16.30
neděle 13. 11. 10.00

Suchdol – Junior
Suchdol – Bohnice
Suchdol – Březiněves
Suchdol – Třeboradice
Suchdol – Union Žižkov

Mladší žáci:
sobota 3. 9.
sobota 17. 9.
sobota 24. 9.
neděle 9. 10.
sobota 22. 10.

Suchdol – Slivenec
Suchdol – Stodůlky
Suchdol – Nebušice
Suchdol – Modřany
Suchdol – ČE. Smíchov

10.00
10.00
10.00
16.00
10.00

Za Slavoj Suchdol, Michal Marsch
LISTY
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TJ SOKOL SUCHDOL
ODDÍL RODIČE A DĚTI
Cvičení rodičů s dětmi od 2 do 4 let začíná 6. září
a koná se pravidelně už 15 let každé úterý
od 16 do 17 hodin v sokolovně ve velké tělocvičně.
V každé hodině hrají děti i rodiče pohybové hry,
tancují, zpívají, cvičí s náčiním a na nářadí, rozvíjejí
své dovednosti a učí se relaxovat. Během celého
cvičení je kladen velký důraz na bezpečnost a jsou
vyřazeny všechny nevhodné a zakázané cviky pro
děti této věkové skupiny. Cvičení vede cvičitelka
II. třídy a za děti zodpovídají rodiče. V úterý
6. prosince přijde Mikuláš a 5. června bude karneval
a míčový víceboj. Těšíme se na vás v sokolovně!
Členské a oddílové příspěvky se platí na začátku
školního a na začátku kalendářního roku ve výši
400 Kč za 1 rodiče (prarodiče) a 1 dítě, za každé
další dítě 100 Kč.
Michaela Haluzová, cvičitelka

CVIČENÍ S VĚROU
Cvičení pro ženy začíná ve čtvrtek 1. září 2011
v 19 hodin a bude se konat opět pravidelně v úterý
a ve čtvrtek od 19 do 20 hodin ve velké tělocvičně
v základní škole Mikoláše Alše. Sraz je u zadního
vchodu do nové budovy a s sebou si vezměte
karimatku, ručník a over ball.

FILMY / DISKUSE / KONCERTY / TANEC / DIVADLO
AUTORSKÁ ČTENÍ / KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY
PIKNIK / WORKSHOPY / BLEŠÁK / FOTBÁLEK
HRY / FOTOSOUTĚŽ
WWW.ZIVE-MESTO.CZ

TENTO PROJEKT POŘÁDÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVÉ MĚSTO A BYL PODPOŘEN MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 6 A NADACÍ ŽIVOT UMĚLCE.
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SUCHDOLSKÝ BLEŠÁK
v sobotu 10. září a 22. října
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 a nepřízně počasí může být akce předčasně ukončena či zrušena.
Úplné znění pravidel je na stránkách www.praha-suchdol.cz a bude k dispozici na místě.

ODVOZ ODPADU
TEL.:731 156 620

STAVEBNÍ PRÁCE NA KLÍČ
 výstavba, rekonstrukce a údržba nemovitostí
 půdní vestavby  obklady, dlažby
 sádrokartonové konstrukce
 euro a plastová okna
 montáže okapových topných systémů

ODVOZ SUTI
BIO A KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PRONÁJEM KONTEJNERŮ
AUTODOPRAVA
přeprava stavebního materiálu
stěhování a vyklízení

tel.: 603 236 772, 220 920 623
www.staﬁs-pokorny.cz

www.stafis-pokorny.cz

SUCHDOLSKÁ 128/26, PRAHA 6 - SUCHDOL
Stafis-banner_250x180AUTODOPRAVA.indd 1

3/7/11 10:18 AM

PRONÁJEM
TĚLOCVIČEN

PRODEJNÍ AKCE
V SOKOLOVNĚ SUCHDOL
19. – 20. 8. 2011

SOKOLOVNA SUCHDOL
velká tělocvična 19 x 10 m
malá tělocvična 8 x 10 m

16. – 17. 9. 2011
28. – 29. 10. 2011
18. – 19. 11. 2011

tel.: 603 864 808
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 6. 9. 2011. Náklad: 3400 výtisků

2. – 3. 12. 2011
ŘÁDKOVÁ INZERCE

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: 26. 10. 2011

www.praha-suchdol.cz
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elektro ELMET – SUCHDOL
hledá

PRODAVAČE, PRODAVAČKU
ELEKTRO
Požadujeme zájem a schopnosti učit se novým věcem,
schopnost samostatné práce, příjemné vystupování, základní znalost PC. Zkušenosti nebo vzdělání v oboru
uvítáme, ale není podmínkou. Nabízíme mladý, nekuřácký
kolektiv, příjemné pracovní prostředí a platové ohodnocení
dle výkonnosti

SKLADNÍKA – ŘIDIČE

www.SportShopping.cz

www.WebBambino.cz

obchod pro sport a volný čas

obchod pro děti

OBLEČENÍ A OBUV
OD VÝROBCŮ
ALPINE PRO,
LOAP, RVC

DĚTSKÉ OBLEČENÍ

SPORTOVNÍ
POTŘEBY
A DOPLŇKY

Pro velkoobchodní sklad přijmeme na pozici skladník – řidič uchazeče s alespoň základní orientací v elektro materiálech – ostatní naučíme, zkušenostmi s řízením dodávkového vozidla po Praze a chutí učit se novým věcem. Nabízíme
mladý, nekuřácký kolektiv, příjemné pracovní prostředí
a platové ohodnocení dle výkonnosti

DĚTSKÁ OBUV
SANTE A BEFADO
HRAČKY, KOJENECKÉ
POTŘEBY, BATOHY,
TAŠKY a další…
SECOND HAND

pondělí, středa 14 – 18
úterý, čtvrtek 9 – 15
Suchdolská 170/11, Praha 6
tel.: + 420 775 303 213
e-mail: obchodshop@gmail.com

Další informace Vám poskytneme a Vaše
životopisy očekáváme na e-mailu:
prace@elmetgroup.cz
případně můžete volat na telefon 605 211 122

DRÁČEK
dětský, dámský
a pánský textil
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

 trička
 dupačky
 kabátky
 kalhoty
 pyžama
 hračky
 lahve
 pleny
 kapesníky

 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
26
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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.
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Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
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.

Rozvážíme celý týden 11:00 - 22:00

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

Jazykové centrum
od
od
od
od

1100,1600,1600,2200,-






LOGOS

&HQDQH]DKUQXMHQDNOiGNXRGSDGĤD'3+Y]WDKXMHVHSRX]HQDREODVW3

ZÁMEýNICTVÍ-KREJZA
-KOVOVÝROBA-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

500 Kč za 10 týdnů!
Suchdolské náměs/K Mírám 2
(zastávka: Internacionální)

Rodilí mluvčí
www.logos-suchdol.cz

www.praha-suchdol.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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