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stojí za přečtení
Práva občana EU
str. 5
Mladí hasiči

Jaro je tady

str. 10

K nové lince 359
str. 12
stojí za zapsání
pondělí 16. 4. – 19.00
Cestovatelské vyprávění
o Barmě – knihovna

úterý 17. 4. – 15.00
Promítání o Islandu (KLAS)
radnice

pondělí 23. 4. – 18.00
Jóga smíchu – knihovna

středa 25. 4. – 15.00
S Beduíny na Sahaře
Horizont

pondělí 30. 4. – 16.00
Filipojakubská noc
Suchdolské náměstí,
hřiště za sokolovnou

sobota 9. 6.
Hasičský dětský den
Suchdolské náměstí

motto
Nikdy neměj strach
ze stínů. Prostě
znamenají, že někde
nablízku svítí světlo.
Ruth Barbara Rendell (* 1930),
britská spisovatelka
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Příchod jara je spojován se vznikem
něčeho nového: po období studené
zimy se příroda dere k novému životu, začínají pučet stromy, rozkvétají
květiny, rodí se nová mláďata. Letos
na jaře jsme se doslechli, že po Praze
pobíhá hodně koťat a dokonce přilétli i kolibříci.
Z dob pohanských udržujeme zvyk
šlehání žen a dívek pomlázkou z vrbového proutí, aby zůstaly po celý rok
zdrávy a plodné, nebo malování vajíček, která představují nový život.
Židé si o svátku Pesach připomínají útěk z egyptského zajetí, kdy jim začalo dlouhé putování do nové země.
Svátek nekvašených chlebů začíná
velkým úklidem, kdy vše staré, nedobré, zkvašené a shnilé se vyhodí, spálí
a začíná se s čistým stolem.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším
křesťanským svátkem, zmrtvýchvstá-

ní Ježíše Krista je základní bod křesťanské víry. Věříme, že jeho smrtí byly vykoupeny a odpuštěny naše hříchy,
že můžeme žít nový život. Tomu ovšem
předchází doba půstu, kdy bychom se
měli zamýšlet nad svými chybami, měli bychom projevovat pokání.
Současně slyšíme ale o odklánění a dalších maﬁánských praktikách,
které z voleného zastupitelstva dělají
poslušné loutky, že by jim rampulové
chtěli odpustit?
Z řad politologů a novinářů stále
častěji zaznívají hlasy, že beznadějná situace zkorumpovaného státu či
hlavního města se změní. Přispějme
k tomu, ať jaro 2012
nasměruje naše společné počínání tím správným směrem.
Petr Hejl,
starosta MČ
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z radnice
Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých zasedáních od 1. února do 21. března
2012 projednala kromě jiného následující body:
schválila podání žádosti o dotace
z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na
akci „Rekonstrukce a nástavba školní družiny při ZŠ Mikoláše Alše“ v celkových odhadovaných nákladech ve
výši 6,5 mil. Kč. Žádost dotace od
HLMP je ve výši 4,0 mil. Kč při ﬁnanční spoluúčasti městské části ve výši
2,5 mil. Kč.
poděkovala Sboru dobrovolných
hasičů v Praze-Suchdole za přípravu
ledové plochy na hřišti v areálu ZŠ.
souhlasila s cestou starosty
a Doc. Pavla Beneše, zastupitele MČ
Praha-Suchdol, na úvodní setkání
účastníků projektu EPTA – v rámci programu INTERREG IVC do Boloně; Rada dále souhlasila se spoluprací Ing. Ivany Polákové a její účastí na úvodním jednání.
ve věci výběru dodavatele studie
„Úpravy venkovních prostorů v areálu MŠ Gagarinova“ souhlasila s nabídkou Ing. Mgr. Jeníkové ve výši
28 000 Kč.
souhlasila s podpisem smlouvy
o dílo č. 004/2012 na akci „Prodloužení veřejné kanalizace v ulici Stehlíkova“ s ﬁrmou WALCO CZ, spol. s.r.o.
schválila organizační změnu – zřízení pracovního místa „Asistent(ka)
starosty, zástupce starosty a tajemníka, kulturní referent(ka)“ v odboru Kancelář starosty a tajemníka. Toto místo bylo nově zřízeno z důvodu
nárůstu povinností starosty a tajemnice, kteří činnosti náležející do pracovní náplně asistentky doposud vykonávali vlastními silami. Současně
skončila spolupráce s Terezou Maškovou, která vykonávala koordinační
činnost v oblasti kultury v MČ PrahaSuchdol a nová síla přebere její dosavadní povinnosti.
poděkovala Mateřskému klubu Rybička, o. s. Suchdol sobě a jezdeckému klubu z Brandejsova statku za přípravu masopustu.
schválila
vyhlášení
Programu
podpory v sociální oblasti (ve výši 390 000 Kč), v oblastech kultury a vzdělávání (ve výši 68 000 Kč)
a sportu (ve výši 30 000 Kč) neziskovým organizacím působícím na území
MČ Praha-Suchdol pro rok 2012.

2

labut_0212.indd 2

schválila vyhlášení Programu podpory vzdělávání organizacím zřizovaným MČ Praha-Suchdol pro rok 2012
(ve výši 300 000 Kč).
souhlasila s postupem MŠ Gagarinova, která po novele zákona v souladu s doporučením ŠO ÚMČ Praha 6 vybírá od 1. ledna 2012 úplatu
za školné ve výši 750 Kč/měs. u předškolních dětí, které byly již v minulém školním roce bezplatně vzdělávány po dobu 12 měsíců. Omezení
bezúplatnosti se v souladu s novelou
(zák. č. 472/2011 Sb) školského zákona č. 561/2004 Sb. netýká vzdělávání
dětí se zdravotním postižením.
souhlasila s předloženými návrhy
změny zřizovacích listin příspěvkových
organizací MŠ Gagarinova a MŠ K Roztokům a s tím souvisejícími výpůjčními
smlouvami na nemovitý majetek, který školy užívají, a doporučila Zastupitelstvu MČ Praha-Suchdol, aby návrh
projednalo na příštím zasedání.
vzala na vědomí, že řádný zápis do
mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Suchdol na školní rok 2012/2013
proběhne ve dnech 3. a 4. dubna 2012
od 14 do 17 hod. (vydávání žádostí),
17. a 18. dubna od 14 do 17 hod (vybírání vyplněných žádostí). Rada bere
na vědomí kritéria pro přijímání dětí
do MŠ Gagarinova a MŠ K Roztokům
platná pro tento zápis.
schválila ukončení plateb za vybavení bytů (měsíční platby za vodoměry, sporáky a kuchyňské linky) ve správě MČ Praha Suchdol
k 31. 3. 2012. Užívání vybavení bytů se počínaje dnem 1. 4. 2012 stává nedílnou součástí nájemního vztahu k příslušnému bytu a je zahrnuto
v aktuálně platném nájemném.
na základě provedeného průzkumu trhu a po vyhodnocení nabídek vybrala dodavatele projektu pro přístavbu výtahu v zadní části budovy ÚMČ
a stavební úpravy s tím související –
ﬁrmu HÄRTEL & RETTER, Architektura – Design, HRAD, spol. s r. o., celková
cena dodávky 150 000 Kč vč. DPH.
schválila předložené smlouvy na
likvidaci biologického odpadu s ﬁrmou Ing. Jan Švejkovský – JENA – ﬁrma služeb:
 opakované přistavení velkoobjemového kontejneru na biologický
odpad na stanoviště kontejnerů
na pozemek parc. č. 1150/1, k. ú.
Suchdol, Suchdolská ul.
SUCHDOLSKÉ
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 ukládání biologického odpadu
dopraveného do provozovny.
vzala na vědomí, že parkování automobilů na chodníku na komunikaci Kosova, v úseku mezi ulicemi Kamýcká-Vysokoškolská nebylo povoleno, a bude se nadále problémem zabývat.
vzala na vědomí posunutí zastávek
autobusů na ul. Internacionální.
souhlasila s výpočtem nájemného v bytových domech č. p. 928-930
v ul. Stehlíkova dle skutečně naměřených rozměrů od 1. 1. 2012 s tím,
že nájemníkům budou přeplatky na
nájemném za období 1. 1. 2012 až
30. 4. 2012 vráceny. Nedoplatky na
nájemném za období 1. 1. 2012 až
30. 4. 2012 budou prominuty.
vyhlásila veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodavatele údržby zeleně
na území MČ Praha-Suchdol na období 2012/2013 dle upravené Zadávací
dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba veřejné zeleně na
území MČ Praha-Suchdol“.
na základě nabídky společnosti TextilEco, s. r. o. schválila umístění kontejneru na sběr a třídění textilu a obuvi na stanovišti kontejnerů na Suchdolské ulici.
vzhledem k příznivé předpovědi počasí schválila ukončení zimní údržby
komunikací stanovené v „Plánu zimní
údržby komunikací 2011/2012“ dne
14. 3. 2012.
souhlasí s organizováním Filipojakubské noci ve spolupráci s SDH
Suchdol a stanovila termín konání
Filipojakubské noci v roce 2012 na
30. 4. 2012. Rada požádala zájmové
organizace v MČ Praha-Suchdol o aktivní účast na přípravě akce.
na základě žádosti společnosti Cetus Plus, a. s. o bezplatné zapůjčení
části pozemku parc. č. 2319 a 2365,
k. ú. Suchdol v rozsahu cca 800 m2
pro umístění zařízení staveniště, skládku a deponii materiálu pro stavbu č.
3106 TV Suchdol, etapa 0006, Kanalizace Starý Suchdol vyhlásila Rada záměr na výpůjčku části tohoto pozemku pro výše uvedené účely s dobou
výpůjčky 26. 3. až 31. 8. 2012.
schválila „Pravidla pro správu vybavení nájemních bytů ve správě MČ
Praha-Suchdol“ a uložila OHSOM postupovat podle nových pravidel.
vzala na vědomí, že roční podíl MČ
Praha-Suchdol na nákladech hřbitova
v Úněticích by měl činit 56 500 Kč.
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z radnice

Rozumný okruh
V únoru letošního roku se v rámci
iniciativy „Rozumný okruh“ na ministra dopravy obrátilo dvanáct starostů středočeských obcí a pražských
městský části s návrhem regionální
trasy pražského okruhu. U nás v severozápadní části pražské aglomerace je Regionální trasa shodná s tzv.
variantou „Ss“, na východě mezi dálnicí D1 u Říčan a dálnicí R10 na Mladou Boleslav je trasa totožná s trasou
čtyřproudého Aglomeračního okruhu,
který v prosinci 2011 schválil Středočeský kraj ve svém krajském plánu.
Z rozboru provedeného dle metodiky Světové banky vychází náklady na
Regionální trasu ve srovnání s trasou
okruhu, která byla navržena před padesáti lety a která by měla vést přes
zastavěné území hl. m. Prahy, o více
než 20 miliard nižší. V současné době není tato stará trasa v úseku od
R7 (dálnice na Kladno) přes D8 (dálnice na Teplice), R10 (dálnice na Mladou Boleslav), D11 (dálnice na Hradec Králové) až po D1 (dálnice na
Brno) zakotvena v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy, tedy v krajském plánu, ve kterém se vymezují
koridory liniových staveb. Na rozdíl
od toho, je od prosince 2011 koridor
pro regionální trasu zhruba ze dvou
třetin zakotven v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.
V Informacích pro občany Suchdola
a Sedlce z roku 2004 bylo mimo jiné
uvedeno: „Vzhledem k tomu, že dle
podmínek čerpání z fondů EU se jeví
trasa ,J‘ jako neﬁnancovatelná, protože je příliš drahá, neekologická, ni-

LEGENDA
Regionální návrh trasy okruhu

Trasa dle středočeského územního plánu

čí několik cenných přírodních památek, ohrožuje zdraví obyvatel podél
okruhu a zavádí tranzitní dopravu
do zastavěného území hlavního města apod., nelze zoufalý odpor ministerstva i ŘSD vůči pouhému řádnému porovnání obou variant vysvětlit
už jen vysokou politizací celé kauzy,
ale též korupčními zájmy zainteresovaných politiků a úředníků.“
V posledních měsících resp. dnech
se v médiích dozvídáme o korupci
generálního ředitele Ředitelství silnic
a dálnic či slyšíme korupcí zapáchající nahrávky hovorů z doby, kdy probíhalo politicky silně ovlivněné územní
řízení na umístění jižní trasy okruhu
přes Suchdol. Státní kasa je vytunelovaná, peníze chybí, ať se podíváme

50 let starý návrh okruhu

do škol, domovů důchodců, nemocnic, na výstavbu silnic či modernizaci
železnic nebo do vědy. Přitom okruh
kolem Prahy je potřeba.
Iniciativa „Rozumný okruh“ má za
cíl otevřít poctivou debatu a trasování okruhu kolem Prahy, požaduje řádné porovnání všech variant. Iniciativu
můžete podpořit podepsáním „PETICE ZA ROZUMNÝ OKRUH PRAHY, za
rozumnou cenu a v rozumném čase“,
na naší radnici nebo na webu: www.
rozumnyokruh.cz, kde naleznete text
petice včetně podpisových archů a další informace k iniciativě.
Petr Hejl,
starosta MČ

Poslední možnost přihlásit se na jarní vítání občánků
Městská část plánuje v sobotu
21. dubna opět přivítat nové suchdolské občánky. Vzhledem k platnosti Zákona 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, nemůžeme získávat
informace o narození dítěte. Prosíme
proto rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit se svými dětmi přihlášenými

k trvalému pobytu v naší městské
části slavnostního vítání občánků,
aby se přihlásili na úřadě MČ.
Prosíme o předání následujících
údajů – jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa trvalého bydliště, zákonný zástupce, e-mailové
a telefonické spojení. Informace

můžete předat osobně při návštěvě
úřadu (v přízemí) 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.

V čísle 1/2012 Suchdolských listů nebylo uvedeno, že autorkou fotograﬁí na str. 9 (u článku Poděkování
MUDr. Šmakalové) je Petra Kratinová. Paní fotografce se za toto nedopatření omlouváme.
www.praha-suchdol.cz
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knihovna

Co nového v knihovně
Z připravovaných akcí v knihovně
na duben a květen vybíráme:
pondělí 16. dubna v 19.00 hod. –
vyprávění o Barmě s Vítkem Sýkorou

středa 18. dubna ve 14.30 hod. –
Klub fyzika v životě – Mosty a klenby,
jak to, že nespadne? (mechanika staveb). Musí být vždy konstrukční prvek maskován nebo může být ozdobou? Přednáší Vladimír Hynek
pondělí 23. dubna
v 18.00 hod. – Jóga
smíchu s Věrou Štěpánkovou

Cestovaní po zapomenuté zemi, která leží mezi Čínou, Indií a Thajskem.
Náhledněte do tajů therávádového buddhismu, ruin hlavního města říše Bagan (9. až 12. stol.), sídla
posledních králů v Mandalay, krásy
jezera Inle a „neobjevených“ shanských hor.

foto: R. Páleníková

V knihovně přivítáme v dubnu
i květnu vzácného hosta – spisovatelku Ivonu Březinovou.
Píše knihy pro děti a mládež všech věkových kategorií a nejrůznějších žánrů. Za součást své profese považuje
i povídání si se čtenáři na besedách
a veřejných čteních. Často a ráda jezdí do knihoven a škol po celé České
republice. Je autorkou oblíbených
knížek Začarovaná třída, Holky na vodítku, Teta to plete a mnoha dalších.

Noc s Andersenem
se v knihovně
vydařila
V pátek 30. března se již po několikáté knihovna zapojila do celostátní akce
Noc s Andersenem. Cílem tohoto projektu je ukázat dětem, že číst je velké
dobrodružství, že knihovna může být místem, kde se pobaví, ale dozví se i něco nového. Starší děti strávily tuto noc ve škole, mladším se otevřely dveře
knihovny, kde byl pro ně od šesti hodin večer připraven bohatý program.
Večer jsme zahájili čtením kapitoly z knihy O chlapci, který spadl z nebe,
jejíž autorkou je Petra Braunová, patronka letošní Noci s Andersenem. Připomněli jsme si sté výročí narození Jiřího Trnky a děti si pod vedením zkušené
výtvarné lektorky Zuzky Krumpholcové vyrobily lucerničky, kterými si svítili
Broučci. Potom už následovala noční „bojovka“ – hledání pokladu.
V devět hodin k nám přišla vzácná návštěva, Petra Braunová osobně přišla
dětem předčítat ze svých knížek, popovídat si s nimi a odpovědět jim na všechno, co děti zajímalo. Na tuto část se k menším dětem připojili i sedmáci a několik dospělých, takže nás v knihovně bylo v jednu chvíli více než padesát.
A už bylo pomalu na čase jít spát. Děti si ještě před spaním vyluštily tajemnou šifru, potom plni dojmů rozbalily své spacáky a karimatky a uložily
se ke spánku. Taková noc mezi knížkami, to je něco, co se dá prožít jen jednou za rok. Už se zase těšíme na Noc s Andersenem v roce 2013.
Ivana Tvarohová
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čtvrtek 26. dubna
v 9.00 hod. Jak vzniká kniha
v 10.00 hod. Hry s pohádkami
pátek 11. května
v 9.00 hod. Psi jsou naši kamarádi,
ale i pomocníci
v 10.00 hod. Hry s pohádkami

Ivana Tvarohová

GRATULACE
Blahopřejeme všem našim
spoluobčanům, kteří v druhém čtvrtletí roku 2012 slaví
významné životní jubileum
Věra Bídová Alena Nová Jindřiška Šefčíková
Pavel Fišer
Jitka Kočišová Jana Štorková
Silvie Legátová Jan Šefránek
Jaroslava Klímová
Dagmar
Michalová Květa Šidlová Jiří
Fišer Leopold Bubník Jiří Makovec Ludmila Lokayová Milan Pospířil Jiří Kyncl Miroslav
Šíma Jindřich Šedivý Zdeňka
Klucká Libuše Bukvajová Erika Katzová
Zdenka Vohradská
František Kollross
Jindřiška
Hlaváčková Jaroslava Hanousková Oldřich Beran Miloš Klouda
Nora Figarová Václav Chalupa
Vladimír Vendl Stanislav Husa
Antonín Šíma Růžena Nevřivová Vlasta Hudrlíková Antonie
Mrkáčková Jaroslava Mikušová
Milada Hurtová Jarmila Tomanová Miroslav Adelt
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mohlo by Vás zajímat

Vaše práva jako
občana Evropská unie
Evropské předpisy řeší řadu oblastí
života každého občana členské země Evropské unie. Tyto předpisy vydávané formou evropských nařízení jsou přímo závazné a použitelné
pro každý členský stát a práva a povinnosti v nich upravená přímo zavazují všechny jejich adresáty. Tento článek seznamuje s některými
užitečnými úpravami, týkajícími se
postavení občana jako spotřebitele,
a jeho právy. Snad některé informace mohou být užitečné právě v době
plánování a realizace zahraničních
dovolených.
1. Práva cestujících
v letecké dopravě
Evropské právo chrání cestující v letecké přepravě v případech zrušení letů, dlouhých zpoždění nebo
i odepření nástupu na palubu letadla. Evropská pravidla jsou z hlediska nároků kladených na letecké
společnosti jedna z nejpřísnějších
ve světě.
Při zrušení letu má cestující právo si svobodně zvolit přesměrování do cílové destinace nejbližším
možným spojením nebo odstoupení od smlouvy a vrácení ceny letenky (event. její části). Pokud cestující
zvolí odstoupení od smlouvy, nemůže již od letecké společnosti požadovat jakoukoli pomoc. Pokud si cestující zvolí přesměrování, je dopravce
povinen poskytnout mu stravu, občerstvení po dobu čekání, případně i ubytování a přepravu do místa
ubytování hotelu a dále dva telefonní hovory, dvě faxové zprávy nebo
zaslání e-mailů. Cestující může mít
rovněž právo na dodatečnou ﬁnanční kompenzaci ve formě paušální náhrady za zrušený let ve výši 250 až
600 eur v závislosti na délce letu.
Při významném zpoždění letu má
cestující právo na bezplatné poskytnutí péče od dopravce tj. stravu, občerstvení event. ubytování a dopravu do místa ubytování. Významným
zpožděním je zpoždění o dvě a více hodin (u letu do 1500 km), o tři

a více hodin (u letu o délce 1500
až 3500 km), o čtyři a více hodin
(u letů ostatních). Při zpoždění nad
pět hodin lze odstoupit od smlouvy
s nárokem na vrácení ceny letenky
jako u zrušeného letu.
2. Pronájem auta na cestách
v jiných zemích EU
Prvořadou podmínkou je výběr
správné autopůjčovny a seznámení
se s podmínkami pronájmu, s ceníky a speciálními nabídkami. Při objednání auta přes internet je možné,
že se může cena navýšit o přistavení vozu, uzavření smlouvy, původně
nezahrnuté pojištění, vybavení autosedačkou, GPS apod. Řidič musí
mít s sebou řidičský průkaz vystavený v některém z členských států EU. Je možné setkat se i s individuálními požadavky autopůjčoven
(určená doba vlastnění oprávnění,
věk řidiče, předložení druhého dokladu totožnosti). Vždy je na místě
velmi důkladné seznámení s nájemní smlouvou, mimo jiné i pro zjištění, co může ovlivnit konečnou cenu
(sedačka pro dítě, překročení hranic
během užívání, vrácení mimo provozní dobu, vrácení s prázdnou nádrží a jiné) a seznámení se s ustanoveními o pojištění.
Při vrácení vozu je vhodné si vůz
nafotit. Pokud by došlo k nehodě
s pronajatým vozem, je třeba postupovat přesně podle pokynů uvedených ve smlouvě, ihned informovat
půjčovnu, při poškození vozu nepřipustit opravy dříve, než se dohodnete s půjčovnou.
3. Reklamace zboží zakoupeného
v Evropské unii
Spotřebitel má v celé Evropské unii
právo reklamovat zboží u obchodníka, který mu zboží prodal. Spotřebitelem je vždy, jako i v našem právním řádu, jen fyzická osoba, která
výrobek nekupuje pro účely spojené
s podnikáním. V Evropské unii nemá
spotřebitel právo na jakoukoli „eurozáruku“. To znamená, že i když má
www.praha-suchdol.cz
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prodejní řetězec pobočku v ČR, nemusí automaticky přijmout reklamaci zboží zakoupeného v jiné zemi. Výjimkou je situace, kdy je v záručním
listě tato možnost připuštěna (jde
tedy jen o smluvní eurozáruku).
Evropské právo poskytuje spotřebitelům ve všech státech shodnou
ochranu v minimální jednotné úpravě. Každý členský stát může pak ve
svém právním řádu tuto ochranu libovolně rozšířit nebo zesílit. Základním právem je právo, aby zboží odpovídalo kupní smlouvě („shoda
s kupní smlouvou“), tj. aby bylo především bez vad. Nárokem spotřebitele při výskytu vady je volba mezi
právem na opravu, anebo právem
na výměnu za bezvadnou věc (volba zcela závisí na spotřebiteli). Svá
práva z neshody s kupní smlouvou
(tedy z vad) je spotřebitel oprávněn uplatnit po dobu 2 let od koupě zboží, u použité věci se tato lhůta
zkracuje až o jeden rok. Tato lhůta se
váže pouze na vadu, kterou věc měla v době zakoupení, což prokazuje
spotřebitel. Tato úprava není totožná s úpravou dvouleté záruky v našem právním řádu, která se vztahuje na vady, vyskytnuvší se nejen při
prodeji, ale i po záruční dobu. Je
to klasický případ zvýšené ochrany
spotřebitele oproti evropskému právu. Reklamace musí být vždy vyřízena v přiměřené době, průměrně se
tato doba v rámci členských zemí
pohybuje mezi 4 až 6 týdny. Stejně
jako v našem právu, tak i v úpravě
evropské není spotřebitel povinen
platit jakékoli náklady spojené s reklamací (poštovné a jiné).
Kupuje-li spotřebitel zboží u prodejce z jiného státu EU přes internet, telefonicky nebo jiným dálkovým přístupem, má při takovém
obchodu vždy minimálně stejná práva jako při nákupu v ČR
(14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy,
dvouletou záruku).
JUDr. Zlata Kohoutová
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Úspěšná sezóna
našich šachistů
Poslední turnaj přeboru Prahy v mládežnických kategoriích jednotlivců se koná den po uzávěrce tohoto
vydání Zpravodaje, přesto je už teď
možno hodnotit sezónu jako úspěšnou. Členové šachového kroužku ZŠ
M. Alše se opět zúčastnili přeboru
škol I. stupně, v němž na úrovni obvodu skončila trojice Lukáš Frk, David Eyem a Karla Švejdová o pouhého půl bodu druhá (na fotograﬁi
z předávání ceny je první zleva David). V celopražské soutěži tuto trojici doplnil Prokop Špilar a družstvo
skončilo deváté. V tradičním turnaji
škol Prahy 6 na náměstí Interbrigády vyhrál Lukáš Frk kategorii chlapců ze 4. až 6. třídy a Karla Švejdová
byla první ze všech 17 dívek.
V přeboru Prahy jednotlivců, kde
chlapci i dívky hrají v příslušné věkové kategorii společný turnaj a vy-

šími a udrží-li si vzestupný trend výkonnosti, na podzimním přeboru
Čech by nemusela být jen „do počtu“. Oba kluci už hrají o kategorii
výš a i tam má Lukáš slušnou naději na postup, ale tabulka je velice vyrovnaná a možná se bude rozhodovat až v posledním kole.
Pozitivním příslibem do příštího
školního roku je skutečnost, že naše
úspěšná trojice zůstává na I. stupni.
Naopak za varování lze považovat, že
letos se objevili jen dva noví nadějní
adepti královské hry. Dveře kroužku
jsou otevřené pro všechny; samozřejmým předpokladem je zájem dítěte
a určitým vodítkem pro to, aby vynaložená energie nepřišla vniveč, je
kladný vztah k matematice.
hodnocují se zvlášť, bude Karla
s pravděpodobností hraničící s jistotou nejlepší dívkou mezi nejmlad-

Pavel Kunc,
lektor šachového kroužku

Vynášení Morany –
vítání jara
Jaro prý přišlo již 20. března ráno.
Ale pravda je jiná…
Na Suchdole jsme se deﬁnitivně
rozloučili se zimou až dne 21. března 2012. Stejně jako loni i letos žáčci 1. – 3. ročníků naší školy spolu se
svými třídními učitelkami uspořádali rituál vynášení zimy a vítání jara.
Děti přišly ustrojené v lidovém duchu a za doprovodu písní a říkadel
vynesly dle tradice Moranu – symbolizující smrt, nemoc a bídu, za vesnici a vhodily ji do potoka. Přestože
se Morana bránila, nakonec ji přece
proud vody odnesl.
Zpět do školy si děti donesly
opentličkované „lítečko“ – ratolest,
značící nový život. Celý rituál se velice vydařil a vypadá to, že jaro je již
skutečně tu.
Hana Sobotovičová

6

labut_0212.indd 6

SUCHDOLSKÉ

LISTY

2/2012

6.4.2012 11:51:40

ze suchdolských škol

Úspěchy žáků Základní
školy Mikoláše Alše
Podobně jako v jiných letech se
14. března konalo obvodní kolo zeměpisné olympiády. Prostor ke konání poskytlo Gymnázium Jana
Keplera. Žáci naší školy se zúčastnili ve všech kategoriích. Otázky pro
olympiádu zpracovávají pracovníci
Západočeské univerzity v Plzni.
V konkurenci základních škol
i gymnázií na Praze 6 byli naši žáci úspěšní. Lucie Hájková ze VI.A se

umístila na sedmnáctém místě, Lukáš Vacek ze VII. třídy se umístil na
pěkném pátém místě, Matěj Štél
z VIII. třídy se umístil na šestém
místě a Pavel Mareš ze stejné třídy
byl jedenáctý.
Jmenovaným žákům gratulujeme
a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
Jak se cítí reprezentanti školy?
Lucie Hájková: „Napoprvé jsem

spokojená, pro příští rok mám
cenné zkušenosti.“ Lukáš Vacek:
„S umístěním jsem spokojen, rozhodně jsem to neočekával.“ Matěj
Štél: „S umístěním jsem spokojen,
test byl poměrně těžký.“ Pavel Mareš: „Test byl těžký, na první pohled
vypadal složitě, proto jsem s umístěním spokojen.“
Jarmila Novotná

Ptáci v naší zahradě
Tento název nese projekt tříd I. stupně ZŠ Mikoláše Alše. Cílem projektu je seznámit děti s ptačími druhy žijícími v jejich nejbližším okolí,
upozornit je na ekologické nároky
ptáků a zapojit je do sledování ptáků ve školní zahradě i v okolí školy
a bydliště.
V týdnu 12.–16. března proběhla první část projektu. Představili
jsme si druhy ptáků, které se pravidelně a nejčastěji objevují v naší

blízkosti. Téma se neslo všemi vyučovacími předměty. O ptáčcích se
recitovaly básničky, zpívaly písničky, v encyklopediích se vyhledávaly
informace o jejich výskytu, chování
a zpěvu, řešily se slovní úlohy o kladení vajíček, létání v hejnech nebo
dovádění v korunách stromů…
Do školy také zavítali zástupci občanského sdružení ORNITA,
kteří přivezli ukázat i živé exponáty ptáků – krahujec, čížek, zvo-

nek, holub hřivnáč, hrdlička. Právě hrdličku jsme si mohli pohladit
a i podržet na ruce, nezapomenutelný zážitek. Videa z pozorování
ptáků nám přiblížila život několika
ptačích rodinek, např. sýkorky starající se o mláďata, drozdy útočící
na vetřelce krkavce. Nejen děti, ale
i jejich paní učitelky a páni učitelé
bedlivě a s nadšením poslouchali
a pozorovali.
Pěší túrou jsme zavítali i do nedalekého muzea v Roztokách na
výstavu „Co se děje zvířatům, stane se i lidem“. Zde jsme překvapili
pana průvodce svými znalostmi nejen z říše ptáků. Nejvíce nás zaujal
model orla mořského a pasti a nástrahy, které nejen na ptáky v přírodě čekají.
Znalosti a dovednosti získané během celého projektového týdne děti
zúročily ve skupinové práci i napříč
třídami při tvorbě plakátů, výkresů,
básniček, pohádek a při řešení úkolů ptačího kvizu, který byl připraven v prostorách dětského hřiště.
Ptačí týden jsme si užili a těšíme
se na podzimní setkání s ORNITOU
(druhá část projektu), kdy budeme s odborníky stavět budky, které umístíme na školní zahradu. Kdo
ví, třeba se i z některých z nás stanou odborníci na ptačí říši.
Lucie Vlčková

www.praha-suchdol.cz
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Jak se žije dětem
v nových třídách
v „Gagarince“?
Jedním slovem – krásně. Jsou spokojené, užívají si velkých prostor, nových hraček, nového nábytku – hracích koutků, které pro ně vytvořily
paní učitelky. Posuďte sami odpovědi dětí z Medvídků:
V čem je naše nová třída lepší, než
ta dřívější?
Michalka: „Máme nové hračky
a spoustu plyšáků – medvídků.“
Kuba: „Každý tu má plyšáka a nemusí si nic nosit z domova.“
Viktor: „Mně se líbí hodně koutků
na hraní.“
Bára: „Já jsem si všimla, že tu tolik nezlobíme. Pořád si jen hrajeme.
Máme tu hodně hracích koutků.“
Katka: „Mně se líbí hudebka a že
chodíme na výzkumy.“
Marek: „Mně se líbí, že tu můžeme
sportovat – skáčeme na trampolíně, hrajeme si s míčem, běháme.
Máme tu hodně místa. A rád si hraji
v klučičím koutku.“
Nela: „Mně se líbí, že máme hodnou paní učitelku Marcelku (Blahnovou).

Je tu něco, co se ti nelíbí nebo co by
se dalo zlepšit?
Karolínka: „Já bych chtěla zlepšit,
aby ve sportu mohlo být alespoň
pět dětí.“
Michalka: „Mně se nelíbí, že nám tu
teď na jaře lezou mravenci.“
Maruška: „Mně se nelíbí, že plyšáci leží
na koberci. Já je chci mít na gauči.“
Další děti odpovídaly: „Nevím...“

Děti z Lišek:
„Moc jsme se těšily, když jsme si
balily své věci v Myšácích a poprvé
jsme vstoupily do nové třídy – do
Lišek. Jéééé, to je krásné, veliké. Toho místa, hned jsme se po třídě rozběhly. A těch hraček, nové koutky –
obchůdek s různými „potravinami“,
pokojíček s kuchyňkou, panenkami
a kočárky. Máme tu i novou sedačku a křesílka. Vzadu v herně si stavíme z molitanových kostek nebo
se jen tak povalujeme na velkých
plyšových kočkách-gepardech. Kluci se tu prohánějí s auty. Dostaly jsme i nové pastelky, modelínu,
barvy, štětce, tak se těšíme na malování a kreslení. Rádi ,pracujeme‘
u stolečku – hrajeme si na školu.“
P. S. Ještě jednou moc děkujeme všem
sponzorům za nákup hraček v internetové aukci, za ﬁnanční dary, za které jsme mohli nakoupit další vybavení
do nových tříd. Moc děkujeme za hračky, které jsme dostali. Bylo jich tolik, že
jsme je roznesli do všech šesti tříd.
Děkujeme!
Učitelky a děti z MŠ Gagarinova
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Knížka je náš kamarád
aneb za Josefem …
a kocourem Mikešem

„Byl jednou jeden Jozífek
a ten byl čím dál větší,
ten rozuměl všem zvířatům
a mluvil jejich řečí.
Měl kamaráda Mikeše,
znal vodníky a víly,
měl oči, uši dokořán
a neznal dlouhou chvíli.“
Poznali jste, o jakém Jozífkovi jsou
tyto rýmy? Naše děti ze školky u lesa to už vědí. Ten Jozífek z básničky Jiřího Žáčka je Josef Lada. S ním
a jeho knížkami děti prožily celý týden. Některé přinesly Ladovy knížky
z domova. Každý den děti s napětím
čekaly na nová dobrodružství kocoura Mikeše a jeho kamarádů Bobeše a Pašíka. Zkoušely mluvit jako on a měly z toho pěknou legraci.
Stejně tak si oblíbily příběhy chytré
kmotry lišky. Zvláště ten, ve kterém
si liška nechala přinést šunku do dutého dubu.
A pak už nás čekala návštěva
knihovny. Paní knihovnice Ivana Tvarohová si pro nás připravila poutavé vyprávění o Josefu Ladovi i s promítáním jeho obrázků a krátkých
pohádek. Děti se nakonec podrobi-

ly krátkému testu z toho, co si z vyprávění zapamatovaly. Zvládly ho na
jedničku. S nedočkavostí se pak daly do prohlížení knížek a časopisů.
Předem jsme si ještě připomněli, že
knížka je náš kamarád, a jak se k ní
chováme.
Máme mezi dětmi již jednoho čtenáře, který má svůj čtenářský průkaz. Všechny děti chtěly být jako

www.praha-suchdol.cz

labut_0212.indd 9

on! A tak odpoledne, když odcházely ze školky domů, chtěly hned jít
do knihovny a stát se také čtenáři
s průkazem.
Krásný týden s knížkami a Josefem
Ladou zakončil výlet do Hrusic, počasí se vydařilo. Na děti čekal kocour
Mikeš, vodníci, víly a plno Ladových
obrázků. Při závěrečném „zkoušení“
oslnily děti paní průvodkyni svými
znalostmi obrázků Josefa Lady a jeho říkadel, ale i informacemi o Ladovi a jeho rodině.
Za odměnu děti dostaly na ruku
razítko mluvícího kocourka a omalovánky. Do školky jsme si přivezli vedle knížek a DVD s Mikešovými příběhy (budeme se na ně dívat
v autobuse, až pojedeme na školu
v přírodě) i plyšového Mikeše. Každé popolední chodí Mikeš odpočívat s některým ze zajíčků či veveřiček. A tak se dá říci, že Mikeš s námi
stráví celý zbytek školního roku.
Vždyť je to náš kamarád!
Ivana Šimáková
a Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům
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Vážený pane řediteli,
chtěli bychom touto cestou poděkovat Vašemu oddělení za vzornou spolupráci při našem společném snažení
vést děti k bezpečnému chování nejen na ulici v dopravních situacích, ale i v uvědomění si vlastních možností
ochrany při vzniku nenadálých situací v běžném životě.
Přístup Vašeho zaměstnance strážmistra Jana Plasse
je již od loňského roku, kdy jeho spolupráce s naší mateřskou školou začala, mimořádně vstřícný.
Pro děti pravidelně připravuje přednášky a na jeho
návštěvy se všichni moc těšíme. Zúčastnil se mj. také
společně s námi výletu na kolech. Jeho přítomnost a pomoc byla tím nejlepším příkladem správného chování
na ulici pro naše malé cyklisty. A nakonec dostaly děti
od kamaráda Honzy i sladkou odměnu!
Minulý týden v rámci tématu Dopravní školička opět
pro děti připravil program, který nás všechny plně zaujal i obohatil.
Jan Plass je pro nás všechny důkazem toho, že policie
nás chrání a pomáhá. Jeho chování je příkladné a „Hon-

zík“, jak mu naše děti říkají, se stal pro děti naší mateřské školy vzorem, hrdinou a hlavně kamarádem.
Myslím si, pane řediteli, že takovýto přístup Vašeho
zaměstnance si zaslouží ocenění i od Vás.
S poděkováním za MŠ K Roztokům
Mgr. Jaroslava Hešíková, ředitelka

Mladí hasiči – lodní
uzel? Jednou rukou!
V sobotu 3. března jsme se zúčastnili naší historicky první hasičské soutěže, a to Zimního poháru v uzlování, který se konal v hasičské zbrojnici SDH Letňany. I přes velkou trému a nulové zkušenosti na sportovním poli se nám ve velké konkurenci mladých hasičů z celé Prahy podařilo ukázat, že také umíme. Na soutěž jsme měli nacvičit pět uzlů na čas,
což byla výzva.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích –
v pětičlenném družstvu, kde si každý vylosoval uzel a počítal se celkový
čas všech, a v jednotlivcích, kde každý vázal pět uzlů na čas.
Naše soutěžní hlídka ve složení Tereza Škodová, Sebastián Hanák, David Krýsl, Lukáš Krška a Tomáš Pěnkava se umístila na 21. místě s celkovým časem 57,63 vteřin.
Za jednotlivce se naši čtyři stateční umístili takto: Nikola Maslinová s časem 46,03 vteřin na 27. místě, Marek Čuda s časem 53,31 vteřin
na 30. místě, Sebastián Hanák s časem 66,78 vteřin na 33. místě a Martin Tomek s časem 130,78 vteřin na
43. místě.
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Ač jsme neobsadili přední pozice,
tak díky intenzivnímu tréninku už
každý z nás umí například uvázat loď
u břehu, navázat se na záchranářský
uzel nebo správně uvázat šátek na
zlomenou ruku. Všem uzlujícím patří
naše uznání a veliká gratulace!
V současné době je nás mimo jiné
možné zahlédnout v poklusu s hadicemi a proudnicemi v rukou, a to
SUCHDOLSKÉ

LISTY

proto, že se intenzivně připravujeme
na soutěž v požárním útoku v rámci I. kola hry Plamen, které se koná
26. května. A abychom to s tréninkem nepřehnali, chystáme se na exkurzi na letiště, ale o tom zase příště.
Za Kolektiv mladých hasičů
Pavla Bradáčová

2/2012

6.4.2012 11:51:42

mohlo by Vás zajímat

Co se dělo v Rybičce
aneb nahlédnutí do
kroniky akcí v prvních
měsících roku 2012

Kde najít divočáka
V lednu do MK Rybička zavítali myslivci: pan Laštovka a pan Pařízek.
Přinesli ukázky trofejí, zbraní, trusu
a také předváděli vábničky na zvěř.
Vyprávěli o divokých prasatech na
Suchdole, ukazovali, co umí vycvičený myslivecký pes. Děti si mohly prohlédnout zblízka lebku lišky, kuny,
chrup ryby, paroží a dokonce i nohu
srnčí a černé zvěře. Hosté ochotně
odpovídali na otázky maminek i dětí. Poté jsme se rozešli na stanoviště,
kde byly nachystány výtvarné činnosti i něco na protažení těla.

D
E
N

E
L
Ě

Princezny a dravá zvířata
V únoru jsme uspořádali masopustní dílnu v Místní veřejné knihovně
v Praze-Suchdole a ve školní družině ZŠ M. Alše. Tuto akci podpořila
MČ Praha-Suchdol, a tak bylo k dispozici velké množství kreativního
materiálu. Děti tvořily masky všemožných zvířat, malovaly je a zdobily třpytkami, ﬁlcem a peříčky.
Děvčatům se nejvíce líbily princeznovské škrabošky, které naparádily
blýskavými kamínky a chlupatými
drátky, kluci se zase raději vystrojili
za divoká zvířata.

Jitka Kafková,
MK Rybička

Prosíme,
nehlučte sousedovi
k nedělní kávě
travními sekačkami...
www.praha-suchdol.cz
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Strašidelná povinná četba
Lenka Navrátilová a Jana Zháňalová se svými dětmi připravily divadelní představení podle Erbenovy
básně Svatební košile ze sbírky Kytice. Představení mělo svou premiéru
v lednu pro 4. třídu ZŠ Lysolaje, poté
ho shlédla 5. třída ZŠ M. Alše a nakonec se ještě jednou hrálo pro veřejnost. Po představení si děti mohly vzít do ruky loutky a seznámit se
s tím, jak se stínové divadlo hraje.
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Pár slov
k nové lince
MHD 359
Potřeboval jsem si nakoupit. Pro většinu ostatních všední činnost. Pro mne
ne. Jsem totiž starý, což většinou znamená nejméně i trochu nemocný. Já
mám bolavá kolena, chodím o holích a již na vzdálenost pár metrů téměř
nevidím. Další choroby nejsou tak důležité. Důležitější jsou další fakta.
Ve Stržné ulici byl zrušen poslední krámek v okolí, kde byly k dostání
základní potraviny. Východiskem pro mne bylo zahájení provozu na nové
autobusové lince 359. Dosud mi trvala cesta ke konečné stanici linky 107
u školy 15 minut, i když jsem nenesl nákup. Dnes je to pro linku 359 otázkou jedné minuty.
K zastávce „K Drsnici“, na kterou to mám jen kousek, jsem se vydal
o jedné holi, abych měl druhou ruku volnou pro nákup a též mohl uchopit
madlo při nástupu do autobusu. Protože jsem věděl, že novou linku používá méně cestujících, byl jsem překvapen, že na této zastávce na znamení, jsme se sešli čtyři. Tři muži a jedna stará paní. Všichni muži byli o holi a paní měla nákupní tašku na kolečkách. Než přijel autobus, povídali
jsme si a tak jsem poznal, že za nákupem jedeme všichni.
Znovu jsem si potvrdil, že tato linka, která se někomu může zdát málo vytížená, je důležitá hlavně pro takové lidi, kterým chůze dělá problémy. Šetří
jim bolesti a umožňuje jim nejen lepší dostupnost k nákupům či k lékaři, ale
zejména posiluje vědomí toho, že se ještě mohou sami o sebe postarat.
Chtěl bych proto všem, kteří se zasloužili o zřízení této linky, velice
upřímně a myslím, že nejenom za sebe, poděkovat.
Ota Petržilka

Vážení
moc děkujeme všem těm, kteří se
zasloužili o zavedení autobusu
č. 359 do stanice k Drsnici a dále.
Po tom, co zde došlo po desítkách
let ke zrušení jediného obchůdku, jsme my staří bez auta nuceni za základními nákupy až do Edenu nebo k Obecnímu úřadu. Tímto
jste nám moc pomohli. Ještě jednou velký dík.
S pozdravem
důchodkyně ze Stržné 49 a 51
Jitka Brabcová a Zdena Svobodová
Ještě malý dotaz: Proč je třeba tak
často měnit jízdní řád? Díky za odpověď.

Jen ještě malou poznámku. Škoda, že nebyla již mimo Suchdol zřízena zastávka u marketu Lidl. Myslím, že by to přispělo i k zvětšení vytíženosti linky.

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.
12
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HORIZONT VÁS V DUBNU ZVE

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

Druhá burza v Horizontu
V sobotu 21. dubna od 9.00 do
12.30 v Horizontu proběhne již
druhý bazar (second hand). Zájemci
si budou moci „za hubičku“ (ti zdrženlivější „za pakatel“ a dříve narození „za babku“) koupit použité,
ale stále zachovalé a elegantní ošacení a další drobné předměty osobní potřeby (boty, kabelky, pásky,
šle, mašle…). K mání budou oděvy

pro všechna roční období, do každého počasí a pro všechny generace (nejvíce však pro věkovou skupinu 3 – 60 let). Vybrané oděvy si
bude možné přímo na místě vyzkoušet a pokochat se pohledem na sebe v zrcadle.
Pokud tedy chcete oživit a obohatit svůj šatník nebo potěšit své
blízké, neváhejte a přijďte! Získané
peníze budou použity ve prospěch

středa 18. dubna - 15.00 - BRANICKÉ DUO (koncert)
Na programu budou především lidové a zlidovělé písně
k poslechu i společnému zpěvu. (vstupné 20 Kč)

EKUMENICKÁ
BOHOSLUŽBA
ZA KRAJINU
v sobotu 26. května v 15 hodin
na Sedleckých skalách

naší neziskové organizace. Zvoňte
na kancelář a po zabzučení se vydejte po schodech dolů. Tam vás uvítají
naše milé kolegyně Petra Vojáčková
a Romana Miňovská s vlídným
úsměvem a otevřenou náručí. Díky
jejich obchodnickému talentu jistě
neodejdete s prázdnou. Svým nákupem uděláte radost sobě, obdarovaným přátelům i nám a zabijete tak
tři mouchy jednou ranou.

středa 25. dubna od 15.00 – přednáška cestovatelky Nadi Karlické – S beduíny na Sahaře
(vstupné 20 Kč).

Zveme vás na

JARNÍ KONCERT
V KAPLI SV. VÁCLAVA
V NEDĚLI 10. ČERVNA OD 19.00

Kázat bude Joel Ruml, senior Českobratrské církve
evangelické, následnou besedu uvede ekonom Tomáš
Sedláček. Této již páté bohoslužbě tradičně předchází
pouť z Dolních Chaber od kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Více i o minulých akcích na www.drahan.chabry.cz,
rubrika „akce“.

Pokud byste se chtěli přidat k příležitostnému sboru, kontaktujte Lídu Knappovou
na e-mailu knappoval@volny.cz
nebo na tel.: 603 530 431

POZVÁNKA

NOC KOSTELŮ
LETOS I NA SUCHDOLE

Domu dětí a mládeže, Rohová 7/540, Praha 6 - Suchdol
dovolte nám, abychom vás pozvali na slavnostní
večer u příležitosti 20. výročí svého založení

„Dvacítka v Suchdole“,
který se bude konat

ve čtvrtek 12. dubna od 19.00 hodin
v aule ČZU Praha 6 – Suchdol

V pátek 1. června se letos opět otevřou dveře kostelů
pro veřejnost. Mezi jinými kostely a kaplemi bude
otevřena kaple sv. Václava v Praze-Suchdole. Informace o programu budou zveřejněny na webových
stránkách http://www.nockostelu.cz/ a webových
stránkách naší městské části. Jste srdečně zváni.

(metro A Dejvická, bus. 107, 147, zast. Česká zemědělská univerzita)

Jedná se o vystoupení dětí a mládeže, pedagogů
z DDM a známých osobností. (Veronika Žilková, Monika Bagárová a další). Pokud přijmete naše pozvání,
budeme potěšeni.
Jménem pořadatele Mgr. Roman Benýšek, ředitel DDM
Vstupenky zdarma v DDM a na místě v den konání akce!

www.praha-suchdol.cz
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inzerce

Ceník inzerce

platný od 1. 1. 2009

I. PLOŠNÁ INZERCE
DODATKOVÁ BARVA ZA PŘÍPLATEK 20 %

ČERNOBÍLÁ

1/1

1/2

1/4

1/8

1/1

1/2

1/4

1/8

176x255 mm

176x125 mm

86x125 mm

86x60 mm

176x255 mm

176x125 mm

86x125 mm

86x60 mm

4000 Kč
4800 Kč

2400 Kč
2880 Kč

1500 Kč
1800 Kč

900 Kč
1080 Kč

4800 Kč
5760 Kč

2880 Kč
3456 Kč

1800 Kč
2160 Kč

1080 Kč
1296 Kč

včetně DPH 20 %

včetně DPH 20 %

včetně DPH 20 %

včetně DPH 20 %

včetně DPH 20 %

včetně DPH 20 %

včetně DPH 20 %

včetně DPH 20 %

Umístění inzerátu na zadní straně příplatek 10 %

Redakční rada si vyhrazuje právo
nepřijmout inzerát k uveřejnění.
Za zpracování plošného inzerátu
podaného v neelektronické podobě je
účtováno 100 Kč.
Poplatky za zpracování řádkové
inzerce bude redakční rada řešit
individuálně.
Podklady jsou přijímány v elektronické podobě (textový editor, pdf apod.).
Ceník byl odsouhlasen usnesením
Rady MČ č. 97.13 ze dne 15. 12. 2008
a platí do odvolání.

SLEVA PRO OPAKUJÍCÍ SE INZERCI
Tři po sobě jdoucí vydání: sleva 20 %
Slevu lze uplatnit při závazné objednávce a včasných platbách.
Při předčasném ukončení bude rozdíl dofakturován.

II. ŘÁDKOVÁ INZERCE
3 řádky na šířku sloupku – první tučně: 200 Kč
každý další řádek:
40 Kč
Inzerát „DARUJI“ 3 řádky zdarma

238 Kč včetně DPH
48 Kč včetně DPH

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti,
sklep či půdu levně. Tel. 777 227 840

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 11. 4. 2012. Náklad: 3400 výtisků

Prodáváme samostatně stojící RD
4+1, pozemek 606 m², zastavěná plocha 87 m², užitná plocha 195 m², který se nachází v klidné, lukrativní části
města Roztoky, lokalita Tiché údolí.
Podlahové topení, možnost krbu, plyn
na hranici pozemku, voda, kanalizace
i vlastní jímka, telefon, alarm. V roce
1999 kompletní rekonstrukce – nová
střecha, okna, zateplení spec. omítkou,
podlahy, stropy, v suterénu vestavěné
skříně. Přímý prodej, bez RK. Prosím
kontaktujte nás: tiche.udoli@seznam.cz

Pro nově zrekonstruovaný výčep
v ÚNĚTICKÉM PIVOVARU hledáme
PROVOZNÍHO MANAŽER/KU, KUCHAŘE/KU a OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL. Upřednostňujeme zájemce
s praxí, nabízíme dlouhodobou spolupráci a nadstandardní ohodnocení.
Nástup duben 2012. Strukturovaný
životopis posílejte prosím na petr.
paulus@fbconcepts.cz nebo jan.hermanek@fbconcepts.cz.
VČELÍ MED přímo od včelaře obdržíte na adrese: Vidimova 607 Roztoky u Prahy. Vhodné předem zavolat
tel.: 220 911 665, možno i večer.

Uzávěrka inzerce a příspěvků do dalšího čísla: 25.

5. 2012

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
  mobil:    732 444 285, 732 359 126
e-mail: zamecnictvi@centrum.cz
www.sweb.cz/zamecnictvi-krejza
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Tel: 220 920 772
V údolí 40/11 - Suchdol

M. Buldra – autodílna
Opravy osobních a dod. automobilů všech značek
a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Autoradia, autoskla, závěsy atd. Připravím a zajistím
STK, emise a registr. prohlídky. Zajistím klempíře
i opravu laku. Výměna olejů a prov. kapalin.
Roční a další pravidelné prohlídky s razítkem.
Odblokování servisních intervalů.
Pracovní doba dle dohody.

Rozvážíme celý týden 11:00 - 22:00

ZA INTERNETOVÉ CENY NOVÉ
PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS
J A R N Í

A K C E

Falken ZE 912
205/55R16H – 1850 Kč
195/65R15H – 1590 Kč
225/45R17 – 2500 Kč

• PROVÁDÍME VEŠKERÝ
PNEUSERVIS OSOBNÍCH AUT a MOTOCYKLŮ
• OPRAVY ALU A PLECHOVÝCH DISKŮ (rovnání, svařování, lakování)
• PNEU PŘÍSLUŠENSTVÍ (bezpečnostní šrouby, matice, okrasné poklice)
• PLŇĚNÍ MOTO ULTRASEAL – Utěsní defekt/průraz pneu – bezpečná jízda

Felicia 165/70R13T
• Barum Polaris 3 – 990 Kč • Fulda Montero 3 – 1290 Kč

Havraní 448/11, Praha-Suchdol
tel.: 605 260 524, 220 921 484
Stavomontáže, a. s.
nabízí k pronájmu nebytové prostory
v areálu Sedlec, Kamýcká 234 a 235,
s ostrahou (kanceláře, sklady).
Možnost pronájmu volné plochy.
KONTAKT
adresa: Kamýcká 234, Praha 6
telefon: 233 323 751, 233 320 586
mobil: 602 207 853
e-mail: cestm@cestm.com

Felicia 165/70R13T
• Barum Brillantis 2 – 990 Kč • Falken – 1090 Kč

Fabia 165/70R14T
• Barum Brillantis 2 – 1100 Kč • Michelin Saver – 1550 Kč

Octavia I,II 195/65R15T
• Barum Brillantis 2 – 1490 Kč • Falken –1590 Kč • Michelin Saver –1990 Kč

Octavia, Superb 205/55R16 V
• Barum Bravuris 2 –1890 Kč • Falken ZE 912 –1850 Kč
Otevírací doba: po–pá 9–18, so 9–12

od
od
od
od

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 400 m za kruhovým objezdem u LIDL Horoměřice –
směr Černý Vůl, křižovatka silnic č. 240 a č. 241)

1100,1600,1600,2200,-
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tel.: 777 136 386, 602 386 136
e-mail: matejka.petr@email.cz
www.pm-pneuservis.cz

www.praha-suchdol.cz
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Zveme vás na

ČARODĚJNICE
v pondělí 30. dubna
Sraz čarodějnic a čarodějů
na Suchdolském náměstí u kamenů
v 16.00 hodin, odkud se společným
průvodem vydáme na hřiště
za sokolovnou, kde bude od 16.30 následovat program.
Pro upřesnění programu sledujte www.praha-suchdol.cz a informace na nástěnkách.

Suchdolští hasiči srdečně zvou na

HASIČSKÝ

DĚTSKÝ
DEN
v sobotu
9. června 2012

OCHOTNÍ SUCHDOLNÍCI

na Suchdolském náměstí
ukázky práce a vybavení hasičů
stará vojenská technika
oblíbená pěna a další

16
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JIŘÍ TRNKA – ZAHRADA
NEDĚLE 20. KVĚTNA 2012 v 16 HODIN
DIVADLO FARNÍHO SBORU
ČESKOSLOVENSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
(Žateckých 11, Praha 4, zastávka metra Vyšehrad)
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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