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radnice, Alšův kabinet

úterý 18. 9. – 18.00
beseda s Petrem Šabachem
knihovna

úterý 25. 9. – 19.00
Tramvají na Suchdol? –
diskuze nad projektem EPTA
radnice

pátek 28. 9. – 14.00
Suchdolské (p)osvícení
areál ZŠ

úterý 2. 10. – 18.00
Vivat Comenius
knihovna

sobota 6. 10. – 19.00
Memoriál Františka Malého
Suchdolské náměstí

při úklidu se projevila ohromná solidarita lidí, naši dobrovolní hasiči byli po řadu dní v prvním sledu a pomoc
brigádníků přicházela i např. z Itálie.
Díky velkému úsilí původních nebo
nových majitelů nemovitostí jsou již
řadu let téměř všechny domy opraveny, takže se již ani podle zbarvené
fasády nepozná, v jaké výšce hladina
Vltavy kulminovala. Velkou vodu nyní
připomíná na podjezdu pod tratí jen ryska
s letopočtem 2002.
Petr Hejl,
starosta

Aktualizace Zásad územního rozvoje

motto
Vše na tomto světě lze
napravit, ale jen jemným
teplem lásky, neboť jinak
je to nemožno.
Jan Amos Komenský
(1592–1670)
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V srpnu před deseti lety zaplavila velká voda Dolní Sedlec, do roku 2005
součást naší městské části. Na co se
nedá zapomenout:
voda stoupla až po okraj železničního náspu,
v mnoha domech ji měli až v prvním patře,
po opadnutí vody bylo bahno úplně všude, na zahradách a dvorech,
v obýváku a v šálcích v kredenci,
jen do ledniček se nedostalo, ty totiž plavaly,
následovalo čištění celých domů,
od sklepů, přes garáže až po obytné
místnosti,

Hlavní město začalo v loňském roce
připravovat první aktualizaci Zásad
územního rozvoje, které byly vydány
v lednu 2010. Jedná se o tzv. krajský
územní plán, ve kterém zjednodušeně
napsáno jsou vytyčeny zásadní koridory pro dopravní a energetické stavby,
oblasti a plochy, kde se má nacházet

výroba, obytná zástavba či oblasti pro
sport a rekreaci. Aktualizace představuje přes 400 úprav, doplnění a upřesnění v textové části a úpravy týkající
se zájmových oblastí jako je „Nádraží
střed“, „Trojmezí“, „Dívčí hrady“.
Pokračování na str. 5
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z radnice
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na
11. zasedání dne 28. června 2012:
projednalo zprávu o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledku hospodaření MČ Praha-Suchdol za rok 2011
a zprávu o přezkoumání hospodaření MČ Praha-Suchdol za rok 2011.
vzalo na vědomí informaci o stavu
příprav záměru zástavby pozemků
mezi ulicemi U Roztockého háje a Otvovická rodinnými a bytovými domy
ve spolupráci s ﬁrmou Vistas s. r. o.

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na zasedáních od 28. května do 22. srpna 2012 projednala kromě jiného následující body:
schválila poskytnutí peněžitých darů pedagogickým pracovníkům a vychovatelům škol zřizovaných MČ.
pověřila referenta realizace investic
Ing. Mudruňku, aby samostatně bez
projednání v KÚRI a v Radě MČ vydával stanoviska k domovním kanalizačním přípojkám v souvislosti s akcí „Stavba 3106 – TV Suchdol Etapa
0006 – Kanalizace Starý Suchdol“.
určila zhotovitele prováděcí dokumentace pro stavbu „Základní škola
Mikoláše Alše – Nástavba družiny“ –
ﬁrmu C.W.R. Czech s. r. o., cena dle honorářového řádu 80 000 Kč vč. DPH,
cena byla součástí nabídky ve výběrovém řízení na zhotovení stavby.
schválila opravy komunikací v oblasti Budovce, dodavatel ﬁrma ROADSTAV s. r. o., cena díla vč. dopravy činí 33 588 Kč vč. DPH.
schválila dodatek nájemní smlouvy
se společností Wienna s. r. o. na pronájem části parc. č. 2375, k. ú. Suchdol, Suchdolské nám., na předzahrádku pro Sport bar – zkrácení provozní
doby z 22 hod na 21 hod.
vzala na vědomí oznámení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
hl. m. Prahy, souhlasila s předloženými připomínkami MČ a s požadavkem
na jejich respektování a pověřila starostu zasláním těchto připomínek.
po úpravách schválila zadávací
podmínky k podání nabídky na plnění zakázky „Projekt EPTA zpracování
odborných výstupů projektu, realizovaného v rámci programu INTERREG
IVC“ a vzala na vědomí zprávu o průběhu projektu za první pololetí 2012
vč. ﬁnančního rozpočtu.
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poděkovala Milanu Kučerovi za
dlouholetou činnost ve funkci velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Suchdol a vzala na vědomí návrh
SDH Suchdol na jmenování Martina
Čudy velitelem.
vzala na vědomí Záznam z jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury (KÚRI) dne 19. 6. 2012 a
 na základě vyjádření ČZU, že
přes hlavní vstupní bránu budou
do areálu na nové parkoviště vjíždět i studenti, a že vjezd z ulice
K Transformátoru bude pro studenty uzavřen, Rada nemá námitky k navrhované stavbě – Úprava
prostor hlavního vstupu ČZU
 na základě doporučení KÚRI nesouhlasila se studií – BD na pozemku parc. č. 1242, k. ú. Suchdol, žadatel Studio pro projektování s. r. o.,
protože navrhovaný objekt neodpovídá charakteru okolní zástavby.
souhlasila s nákupem herních prvků u ﬁrmy LUNA Progres s. r. o. v celkové ceně 126 647 Kč vč. DPH a s jejich umístěním na dětských hřištích
U Kruhovky, Na Rybářce a ve Stehlíkově ul.
projednala podmínky spolupráce se
společností Suchdol Vistas na přípravě
záměru zástavby pozemků mezi ulicemi U Roztockého háje a Otvovická bytovými domy s odkazem na usnesení
ZMČ č.j. 24/1/2010 ze dne 3. 8. 2010
a č.j. 9/3/2012 ze dne 29. 3. 2012 a:
a) nesouhlasila s návrhem společnosti Suchdol Vistas změnit
zástavy pozemků ve prospěch
městské části na druhé v pořadí v okamžiku zařizování úvěru u banky pro Suchdol Vistas
a požaduje jednoznačné zajištění závazků uložením prostředků
na vázaný účet nebo formou neodvolatelné bankovní záruky;
b) požádala Suchdol Vistas s. r. o.:
 o prokázání ﬁnančních zdrojů na realizaci záměru;
 o sdělení, v jaké fázi se nachází jednání Suchdol Vistas s bankami o ﬁnancování projektu;
 o předložení indikativních nabídek od bank, které by měly
projekt ﬁnancovat, pakliže ﬁnancování u těchto bank poptal;
V projednávání harmonogramu a dalších smluvních podmínek bude MČ
pokračovat po splnění uvedených
podmínek.
SUCHDOLSKÉ

LISTY

souhlasila s uzavřením darovací
smlouvy se společností Letiště Praha, a. s. na poskytnutí daru v rámci
programu „Žijeme společně“ ve výši
913 220 Kč.
schválila pronájem části pozemku
parc. č. 1627/6, k. ú. Suchdol, Brandejsovo náměstí, o výměře 5,5 m2
na umístění prodejního automatu na
mléko Oldřichu Poláčkovi za následujících podmínek: nájemní smlouva na
dobu neurčitou s výpovědní dobou
1 měsíc, cena za pronájem celkem
1925 Kč/měsíc, cena za pronájem
elektrické přípojky 1000 Kč/měsíc.
po provedeném průzkumu cen na
funkci TDI (technický dozor investora) a koordinátora BOZP (bezpečnost
a ochrana zdraví při práci) na akci
„Nástavba družiny při ZŠ M. Alše“ vybrala Ing. Jana Matelu, konečná cena
prací TDI je 96 000 Kč, konečná cena
prací BOZP je 36 000 Kč.
vybrala pro administraci zakázky „Snížení energetické náročnosti
ZŠ M. Alše“ ﬁrmu ISES s. r. o., cena
57 000 Kč vč. DPH; pro vypracování
realizační dokumentace ﬁrmu PRO
EKO-POINT, cena 211 200 Kč vč.
DPH.
vzala na vědomí, že hodnotící komise jako nejvhodnějšího uchazeče při
zakázce „Projekt EPTA – zpracování
odborných výstupů projektu, realizovaného v rámci programu INTERREG
IVC“ určila nabídku č. 2 uchazeče Česká zemědělská univerzita v Praze.
vzala na vědomí, že ke dni
30. 6. 2012 si podalo žádost o přípojku na nově budovanou kanalizaci v oblasti Starý Suchdol 14 majitelů nemovitostí z celkového počtu 27.
na základě předloženého hodnocení určila dodavatele geologických průzkumných vrtů v zahradě MŠ Gagarinova za účelem přípravy projektu na
zlepšení likvidace dešťových vod z části Stehlíkovy ul., ze střech MŠ a zpevněných ploch v areálu MŠ – ﬁrmu Stavební geologie IGHG spol. s r. o., cena
za dílo činí 45 000 Kč vč. DPH.
schválila žádost o navýšení kapacity MŠ Gagarinova na 152 dětí od
1. 9. 2012.
vzala na vědomí inspekční zprávu
ze dne 27. 6. 2012 a opatření přijatá
ředitelkou ZŠ M. Alše Mgr. P. Levou.
souhlasila s navýšením letošního
příspěvku na provoz hřbitova v Úněticích o 34 900 Kč.
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z radnice
uložila Ing. Vikovi informovat provozovatele kanalizace 1. vodohospodářskou společnost s. r. o. o stížnostech
občanů a požádat provozovatele:
 o neprodlené dořešení smluvních vztahů, které jsou předmětem stížností a podání informace
MČ o řešení sporných smluv,
 o informaci o stavu uzavírání
dodatků smluv k 1. 8. 2012,
 o podrobné informování a vysvětlování změn smluvních vztahů
občanům a nabídnout provozovateli možnost z jeho strany dodatečně
informovat občany v časopise.
schválila spolupořádání akce Suchdolské (p)osvícení 2012 MČ PrahaSuchdol dne 28. 9. 2012.
souhlasila s účastí MČ Praha-Suchdol na pořádání akce Slavnosti pravé-

ho a levého břehu 2012, která se bude konat dne 15. 9. 2012.
vzala na vědomí, že ředitelky ZŠ
a MŠ souhlasí s případným dočasným přesunem třídy mateřské školy do původní budovy ZŠ M. Alše během rekonstrukce budovy družiny
a s tím souvisejícími dalšími organizačními opatřeními v ZŠ a že případné zahájení stavby v průběhu září záleží na úspěšnosti a rychlosti zápisu
vkladu kupní smlouvy na pozemky
parc. č. 1225/1, 2 a 3 s p. Hájkem do
katastru nemovitostí.
souhlasila na základě provedeného cenového průzkumu, aby opravu schodišť u technického pavilonu
MŠ Gagarinova provedla společnost
Pastyřík s. r. o. Roztoky za cenu
86 183 Kč vč. DPH.

na základě předloženého hodnocení určila dodavatele tisku časopisu
Suchdolské listy ﬁrmu Grafotechna
Print, s. r. o. Rada z důvodu dlouhodobě dobré a pružné spolupráce souhlasí, aby tiskovou přípravu nadále
prováděl p. Šejnost.
poděkovala Magdaleně Turchichové a Adrianě Skálové za uspořádání
akce „Noc kostelů“
poděkovala zaměstnancům knihovny za přípravu a organizaci akcí konaných v období leden – červen 2012.
vzala na vědomí Výroční zprávu
penzionu pro seniory Horizont.
vzala na vědomí Výroční zprávu
Mateřského klubu Rybička za rok
2011 a poděkovala klubu za jeho
aktivitu.

Proč rušit městské části?
V posledních měsících se v novinách
občas objevují články s tématem rušení tzv. malých městských částí.
Praha se skládá z 57 městských částí, přičemž na těch tzv. velkých, které
mají v názvu číslo 1 až 22, vykonávají
jejich úřady ve velké míře státní správu i pro ty sousední, tzv. malé. U nich
se tedy nachází např. sociální, živnostenský, silničně správní či stavební
úřad. Mimo státní správu se pak radnice všech městských částí v samostatné působnosti starají o svěřený
majetek, což jsou např. budovy, bytové domy a byty, pozemky, komunikace, hřiště a většinou jsou také zřizovateli základních a mateřských škol.
Jedním ze hlavních důvodů rušení malých městských částí se uvádí
úspory. Uvedu pár údajů, jak jsou ﬁnancovány pražské městské části.
Rozpočet hl. m. Prahy počítá v letošním roce s příjmy cca 37 miliard Kč, ty tvoří všechny daně kromě daně z nemovitosti. Daně hlavní
město přerozděluje všem městským
částem a tato dotace je jejich základní příjmem, přičemž 22 velkým
částem je přiděleno cca 3,1 mld. Kč
a 35 malým je přiděleno cca
320 mil. Kč – naše městská část dostane cca 15,5 mil. Kč. Dalším větším příjmem všech městských částí je daň z nemovitosti. Celkem se
na této dani vybere cca 700 mil. Kč,
u nás cca 3,2 mil. Kč.

Z těchto údajů vyplývá, že se teoreticky dá ročně „ušetřit“ 320 mil. Kč,
což není ani 1 % příjmů hl. m. Prahy.
O co tedy jde?
Nejen dle mého názoru jde o územní
plán resp. o přístup k území, které
malé městské části obhospodařují.
Ty velké spravují plochu 31 tisíc ha,
která je již v zásadě zastavěna nebo rozebrána mezi developery (např.
nádraží Střed a Bubny, Trojmezí...).
Tak je třeba se vrhnout na „okraj“,
na území o ploše cca 19 tisíc ha, kde
ale nestranické samosprávy většinou „nespolupracují“.
Starostové malých městských částí se již téměř rok pravidelně setkávají a diskutují různá témata, vyměňují
si své zkušenosti a také si na setkání
zvou experty či politiky. Na červnovém setkání v Libuši řekl předseda
pražské organizace TOP 09 a poslanec František Laudát k otázce rušení
malých městských částí mimo jiné:
TOP 09 neměla rušení „nečíslovaných“ městských částí ve volebním programu;
v současné době není politická
vůle na rušení městských částí;
je zadána analýza případného
rušení městských částí;
není známa vůle jednotlivých
městských částí k jejich případnému zrušení, jejich souhlas nyní vyžaduje zákon o hl. m. Praze;
www.praha-suchdol.cz
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počátkem června proběhlo jednání pražské TOP 09 s panem primátorem (ODS) s tím, že není politická
podpora ODS k případnému zrušení městských částí, ale je zvažována
redukce počtu obcí v rámci celé ČR;
možné argumenty pro zrušení
městských částí: 1. ﬁnanční úspora,
2. zjednodušení projednávání např.
územního plánu, důležitých dopravních staveb;
v září (říjnu) začne diskuse TOP 09
s ostatními politickými stranami na
toto téma.
O jaké důležité dopravní stavby jde?
Šetřit je ale správné tam, kde je to
účelné. V situaci, kdy nám tramvaje, metro či bagry v tunelech odváží
před očima možná i miliardy ročně,
je třeba shánět pořádně velkou a pevnou záplatu, která by ty díry utěsnila. Zdá se, že hydra má stále hodně
hlav a ještě to chvíli potrvá, než zajde,
než přestane prosazovat rozšíření letiště o paralelní dráhu a než přestane do Suchdola a Chaber umisťovat
transevropskou dálnici. Nejspíš do té
doby také naše městská část nebude dostávat dotace na nástavby školky nebo družiny ve výši
2,5 mil. Kč a ani půjčku
ve výši 5,5 mil. Kč na
reﬁnancování úvěru...
Petr Hejl,
starosta MČ
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z radnice

Projekt EPTA
valo se 6 tréninkových kurzů, na které
budou pozváni experti a školitelé z různých zemí EU. V březnu 2014 se takové setkání uskuteční i v Praze.
Další workshop, který proběhl koncem května na univerzitě ve skotském
Aberdeenu, byl zaměřen na správné pochopení a nasměrování obsahu
Studie proveditelnosti. Každý účastník prezentoval modelovou podobu
veřejné dopravy na svém území a záměr, který bude ve své Studii proveditelnosti řešit. Zúčastněné samosprávy
prosadily, že Studie proveditelnosti, které budou připravovat jednotliví
partneři za také své prostředky, nebudou jen teoretické studie, ale budou
řešit aktuální problémy té které oblasti. Musí ovšem být ukotveny v nastavených sedmi pilířích projektu EPTA
a musí mít vazbu na výstupní model řešení organizace veřejné dopra-

V minulém čísle jsme vás informovali o vstupu městské části do projektu s nízvem Evropský model managementu veřejné dopravy – EPTA, který
je organizován v rámci Operačního
programu meziregionální spolupráce
INTERREG IVC. Cílem projektu EPTA
je vypracování modelu organizace veřejné dopravy. Městská část jako příjemce služeb veřejné dopravy spolupracuje na projektu s dalšími deseti
evropskými partnery z Itálie, Portugalska, Skotska, Řecka, Bulharska, Rumunska, Polska, Belgie a Norska.
Akce projektu:
Na konci února proběhlo v sídle vedoucího partnera projektu – italské Boloni – úvodní setkání. kde se představili
a prezentovali jednotliví partneři projektu, nastavila se pravidla komunikace a administrace projektu, napláno-

Mobilní obchodní
kancelář Pražské
plynárenské, a. s.

Městská část Praha-Suchdol vás zve

v úterý 25. září 2012 od 19 hod.
do velké zasedací místnosti suchdolské radnice

na veřejné setkání v rámci projektu EPTA
Na setkání chceme diskutovat problematiku organizace veřejné
dopravy v Suchdole a okolí v souvislosti se záměrem vybudovat
tramvajovou trať z Podbaby do Suchdola. Projekt tramvajové
trati a s ním související nová organizace veřejné dopravy
v Suchdole a okolí se nyní začíná připravovat, a proto je důležité
znát vaše názory a náměty na řešení.
Pozváni jsou:
Ing. Marek Zděradička, vedoucí odboru infrastruktury
Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Ing. René Pekárek, CSc., zástupce starostky MČ Praha 6
Ing. Vladimír Zdražil, hodnotitel SEA, ČZU Fakulta životního prostředí
Jan Šurovský, technický ředitel, Dopravní podnik hl. m. Prahy

Projekt EPTA je připravován v rámci Operační programu meziregionální
spolupráce INTERREG IVC a je ﬁnancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). K projetu EPTA naleznete více informací na webu
městské části www.praha-suchdol.cz v sekci projekty.
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vy, kterým bude projekt EPTA ukončen. Výsledkem setkání v Aberdeenu
je přiřazení suchdolské Studie proveditelnosti, která by se měla zabývat
záměrem vedení tramvaje z Podbaby
do Suchdola pod pilíře „2. Plánování“ a „4. Integrace“ a s návrhem hlavní myšlenky studie „Jak hodnotit dopady nové infrastruktury“
Naše studie by měla být modelovým příkladem, jak, z jakých hledisek
a podle jakých kritérií hodnotit nově
plánovanou infrastrukturu a její integraci do stávajícího stavu, přičemž výstupy studie by měly být využitelné
a implementovatelné i v dalších evropských regionech.
Více informací naleznete na stránkách www.praha-suchdol.cz, v sekci
projekty – PROJEKT EPTA.
Zuzana Krumpholcová,
Úřad městské části

LISTY

Termíny přistavení :
čtvrtek 13. 9. (8.00 –11.00)
pondělí 15. 10. (14.30 –17.00)
středa 21. 11. (10.30 –13.30)
Mobilní kancelář bude umístěna
v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem
Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném na parkovišti u Úřadu
MČ Praha-Suchdol vedle pošty,
Suchdolské nám. 734/3. Poskytuje
zejména následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru
zemního plynu změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) převzetí
reklamace výměna, kontrola a zaplombování plynoměru informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu tiskopisy
a informační brožury.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy. Bližší informace na
tel.: 267 175 174 a 267 175 202,
www.ppas.cz
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Aktualizace Zásad územního rozvoje
Dokončení ze str. 1
Ovšem jejím hlavním cílem je, aby se
do plánu vrátilo vymezení koridoru
pro Silniční okruh (SOKP) od Ruzyně
přes Suchdol, Chabry, Ďáblice, Čakovice, Satalice, Černý most, Běchovice až
do Říčan. Toto vymezení koridoru bylo
nadvakrát – v roce 2010 a pak v roce
2011 – v původních Zásadách zrušeno Nejvyšším správním soudem na základě žalob městských částí a občanů
Suchdola, Dolní Chaber a Běchovic.
Dále pak má aktualizace opět vymezit paralelní dráhu ruzyňského letiště
a rozšířit oblast s nadlimitním hlukem
nad zastavěným územím Nebušic, Lysolají, Suchdola, Sedlce, Bohnic, Čimic, Dolních Chaber a Březiněvse. Paralelní dráha byla Nejvyšším správním
soudem v původních Zásadách zrušena v únoru 2011 na základě společné žaloby podané naší městskou částí, Českou zemědělskou univerzitou
v Praze a Ústavem chemických procesů AV ČR, v. v. i., Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Ústavem
fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
a devíti občany Suchdola a Sedlce.

V pondělí 27. srpna byl termín
pro podávání připomínek k první
aktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, ty nyní mohly podávat jen dotčené orgány státní správy, městské části a sousední obce.
Městská část ve svých připomínkách
především namítá, že nebyly respektovány její zásadní připomínky k zadání aktualizace podané v červnu
loňského roku:
v rámci schválené Politiky územního
rozvoje koordinovat postup HMP při
návrhu a posuzování trasy SOKP a jeho variant se Středočeským krajem,
provést řádné posouzení variant
trasy SOKP a zvolit optimální variantu z hlediska životního prostředí,
zdraví obyvatel a ekonomických parametrů,
nerozšiřovat speciﬁckou oblast
SL/1 na obydlená území HMP a respektovat hygienické limity při umisťování jednotlivých záměrů,
v případě letiště Praha stanovit
únosnost území z hlediska leteckého
provozu, limity provozu, varianty provozu, možnosti využití jiných letišť.

Dále v připomínkách k aktualizaci
městská část namítala nedostatečné
porovnání možných variant a účelové
stanovení tzv. nulových variant proto, aby prosazení okruhu a paralelní
dráhy mohlo být odůvodněno výrazným přínosem na zlepšení životního prostředí v „celé“ Praze, na úkor
„mnohem menšího“ počtu lidí, kteří by museli žít pod paralelní drahou
či u okruhu. Přitom stranou a bez porovnání zůstává základní důvod prosazování obou staveb na území hl. m.
Prahy, tedy zájem o pozemky pod
a okolo okruhu a zájmy jako je např.
privatizace letiště.
Připomínky a návrh aktualizace Zásad územního rozvoje jsou přístupné
na webu MČ www.praha-suchdol.cz
v sekci Územní plán. Za několik měsíců nás čeká tzv. veřejné projednání
aktualizace Zásad územního rozvoje,
kdy je budou moci připomínkovat obyvatelé
Prahy a organizace.
Václav Vik,
zástupce starosty

Suchdolská hřiště v novém
Přes prázdniny doplnila městská část pro přibývající malé děti hřiště U Kruhovky, Na Rybářce a ve Stehlíkově ulici o další
prolézačky, houpadla a houpačky. Pro mládež a větší děti, které již zdatně jezdí na kole, je připraveno za fotbalovým hřištěm cyklohřiště s terénní dráhou. To si nyní mládež dál upravuje a vylepšuje. Hned vedle je U-rampa pro skateboardisty.
www.praha-suchdol.cz
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Biokontejnery, sobota 22. 9., 13. 10.
a 3. 11. od 13.00 do 16.00 hodin
Velkoobjemové kontejnery POUZE
pro ukládání komunálního bioodpadu, především ze zahrad – tráva, listí,
řezanka, plevel, větve, neznečištěná
zemina, a kuchyňského bioodpadu
rostlinného původu. U každého kontejneru bude pracovník, kontrolující
vkládaný odpad a budou přistaveny
ve třech termínech, stejně jako v minulosti na těchto stanovištích:
Výhledské náměstí
Suchdolská, u sběrných surovin
K Roztokům / K Drsnici
NOVINKA:
Mobilní sběrný dvůr (MSD)
Výhledské náměstí sobota 29. 9.
od 9.00 do 15.00 hodin
Suchdolská (u sběr. surovin) sobota 20. 10. od 9.00 do 15.00 hodin
Dočasné stanoviště sběrných nádob
a kontejnerů pro sběr vybraných druhů odpadů (objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy).
Jeden bude umístěn v sobotu 29. 9.
na Výhledském náměstí, druhý v sobotu 20. 10. na Suchdolské (u sběrných surovin), vždy od 9 do 15 hodin.
MSD a biokontejnery jsou ﬁnancovány z prostředků hl. m. Prahy.
Bioodpad ze zahrad a domácností
Stále platí nabídka Pražských služeb, a. s., pořídit si na „zbytky“ ze
zahrad (listí, tráva, seno, plevel, kořeny, větve, spadané ovoce) i z domácností (zbytky ovoce a zeleniny,
čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec) tzv. compostainer o obje-

čtvrtek 8 –18 hodin
Až do konce roku budou na Brandejsově náměstí pokračovat čtvrteční Selské trhy na Suchdole. Věříme, že po poklidném „prázdninovém“ provozu se trh opět zaplní jak prodejními stánky, tak kupujícími, kteří mohou nově od srpna
využít také trvale umístěný automat na čerstvé mléko.
mu 120 nebo 240 litrů. Svoz může
být sezónní (od 1. 4. do 30. 11.) nebo celoroční (od 1. 1. do 31. 12.),
vždy jednou za dva týdny. Cena služby dle velikosti nádoby a frekvence
svozu je od 600 do 1440 Kč. Další
informace o podmínkách a objednání služby získáte na callcentru Pražských služeb tel. 284 091 888, na
webu www.psas.cz nebo e-mailem
callcentrum@psas.cz
Rozmístění laviček a odpadkových
košů na území MČ Praha-Suchdol
V loňském roce byly na území MČ
rozmístěny nové prvky městského
mobiliáře od ﬁrmy Boxbeton s. r. o.
– betonové lavičky (varianta bez opěradla/s opěradlem), stoly s vrchní částí z recyklovaného plastu a několik
velkých betonových odpadkových košů výměnou za starší poškozené. Také byly vyměněny poškozené zelené
plastové koše s držáky sáčků na psí
exkrementy, bylo rozmístěno několik
nových venkovních květináčů a betonových patníků, blokujících najíždění automobilů na zeleň (Brandejsovo
nám.). V této souvislosti bychom vás
chtěli požádat o připomínky a náměty k současnému rozmístění a zvolenému typu mobiliáře, včetně návrhů
na eventuální změny. Zatím by se jed-

nalo spíše o případné přemístění stávajích laviček a košů, ale vaše náměty bychom samozřejmě zohlednili,
pokud by bylo rozhodnuto o nákupu
dalšího mobiliáře (zde je třeba si uvědomit, že nejen nákup, ale u košů i jejich následné vyvážení představují ﬁnanční náklad, a záleží tedy na tom,
kolik prostředků bude k dispozici –
jejich nemalou část v oblasti odpadů
„spotřebuje“ např. provoz stanoviště
kontejnerů na Suchdolské ulici).
Náměty můžete zasílat elektronicky na m.novotny@praha-suchdol.cz,
předat osobně na Úřadě MČ nebo telefonicky na čísle 222 361 425, kde
získáte také bližší informace k výše
uvedeným bodům. Děkujeme.
Milan Novotný,
Úřad MČ Praha-Suchdol

KAM S ODPADY (které se nevejdou nebo nepatří do popelnice) – PODZIM:
Sběrný dvůr
Pražských služeb
Mobilní sběrný dvůr
(MSD) – nové
Kontejnery
na bioodpad
Stanoviště
kontejnerů
Suchdolská
„Popelnice“
na bioodpad
(compostainer)

6
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po–pá 8.30–18.00
(v zimě do 17), so
8.30–15.00
1x Výhledské náměstí
so 29. 9. 9–15
1x Suchdolská (u sběr. surovin) so 20.10. 9–15
3x Výhledské náměstí
so 22. 9., 13. 10.
3x Suchdolská (u sběr. surovin)
a 3. 11. 13–16 hodin
3x K Roztokům / K Drsnici
do konce října út a čt
16 –18 hodin, první
Suchdolská ulice
sobota v měsíci
9 –12 hodin
Proboštská 1, Praha 6
tel.: 284 098 906

placená služba dle objednání
svoz 1x za 14 dní,
(info PS a. s., tel.: 284 091 888) cena od 600 Kč

SUCHDOLSKÉ

LISTY

Veškeré odpady mimo některých nebezpečných (např.
s obsahem dehtu, azbestu)
objemný odpad, odpad z údržby
zeleně a dřevo, kovy
odpad z údržby zeleně, čisté
dřevo („bioodpad“)
V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ
objemný odpad, bioodpad
a vybrané druhy elektroodpadu (ne velké bílé elektro)
Biologicky rozložitelný odpad
z domácnosti (z kuchyně,
zahrady…)

4/2012
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mohlo by Vás zajímat

Víte, že…
... při zpoždění vašeho letadla
na dovolenou nebo na služební cestu, a to již v délce tří hodin, máte nárok na ﬁnanční
i neﬁnanční kompenzaci?
Právo na kompenzaci, o kterém vás
nejspíše letecká společnost nebude vůbec informovat, máte zaručeno direktivou Evropské unie. Řídit se
jí musí všechny letecké společnosti
na území Evropy, a to i ty nízkonákladové. Kromě neﬁnanční kompenzace
poskytované na místě formou občerstvení, případného ubytování, transferu do hotelu, poskytnutí spojení
s příbuznými, můžete získat ﬁnanční kompenzaci ve výši 250–600 euro (v závislosti na vzdálenosti letu
a okolnostech). V každém případě je
třeba si při zpoždění nechat od letecké společnosti přímo na letišti vystavit doklad o zpoždění, nemá-li zde
společnost zastoupení, pak jej vystaví
na informacích daného letiště.
Pokud se nesetkáte s kladným přístupem letecké společnosti k vaší žádosti o kompenzaci za zpoždění letu
o 3 a více hodin nebo jeho zrušení,
existuje i další řešení. Pokud létáte
často, můžete využít služeb společností, které se touto problematikou
zabývají (např. Click2Claim), a to často bez jakýchkoli vstupních poplatků, či vynaložení vašich prostředků
na případné soudní řízení. Jejich odměna bude až ze skutečně vymožené
kompenzační částky, kterou vám letecká společnost odmítla uhradit.

... od srpna letošního roku
může každá fyzická osoba,
aniž by měla jakékoli zvláštní
oprávnění nebo živnostenský
list, vydat své dluhopisy?
Takovéto dluhopisy bude možné nabízet i bankám, fondům či jiným institucím, pokud půjde o neveřejnou
nabídku. U těchto dluhopisů neplatí
ani schvalovací dohled České národní banky nad jejich emisními podmínkami ani její souhlas s vydáním. Dluhopis je dluhový cenný papír, s nímž
je spojen závazek jeho emitenta plnit vůči věřiteli, a to zaplatit dlužnou

částku, stanovené výnosy a splnit další závazky emitenta uvedené v podmínkách emise. Ten, kdo dluhopis
koupí, poskytne emitentovi peníze na
předem stanovenou dobu a získá závazek emitenta, že mu bude za poskytnuté peníze vyplacen pevný úrok
(daný emisními podmínkami – jež si
stanovuje emitent) a bude mu vrácena poskytnutá peněžní částka, jakmile nastane doba splatnosti.

... od 1. ledna 2013 v rámci úsporných vládních opatření dojde ke změně ve výši daně z převodu nemovitosti, kde
na místo tří procent se budou
odvádět čtyři procenta?
Pokud plánujete prodat nebo koupit nemovitost, je dobré vzít do úvahy i tuto již schválenou změnu. Daň
bude činit tři procenta ještě i v případě, že do konce roku 2012 bude
podán návrh na vklad do katastru
nemovitostí, nikoli v případě, že bude v letošním roce pouze uzavřena
kupní smlouva, ale návrh na vklad
do katastru bude z důvodu nastavených smluvních podmínek (třeba doba čerpání úvěru apod.) uskutečněn
až po 1. lednu 2013. Od r. 2014 dojde u této daně k další změně, plátcem bude zásadně nabyvatel nemovitosti – kupující (doposud plátcem
byl prodávající a kupující případným
ručitelem). Základem daně bude rovněž od r. 2014 zásadně cena sjednaná, bez nutnosti vyhotovení znaleckého posudku. Znalecký posudek
bude však nutný v případě, kdyby
sjednaná cena byla o jednu třetinu
nižší než cena obvyklá příslušných
nemovitostí v daném místě. Toto
zdánlivě vypadá jako ulehčení pro
smluvní strany a ušetření ﬁnancí
za znalecký posudek, ale vzhledem
k tomu, že porovnání ceny sjednané
s cenou obvyklou popírá objektivní
ohodnocení nemovitosti s ohledem
na její stav, stáří, polohu apod., ve
svém důsledku stejně povede ve většině případů k opětovné potřebě zadávání znaleckých posudků.
Výše ani systém výběru daně darovací a daně dědické a osvobozewww.praha-suchdol.cz
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ní prvních dvou skupin nabyvatelů
zatím zůstává beze změny. Do uvedených skupin patří příbuzní v řadě
přímé (rodiče, děti, vnuci), manželé,
příbuzní v řade pobočné (sourozenci,
synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí, děti manžela, rodiče manželů, manželé rodičů) a osoby, které
s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí ve
společné domácnosti a které z tohoto
důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele odkázány.

... pokud bude důchodce
v roce 2013 a dále vykonávat
výdělečnou činnost, i formou
živnostenského oprávnění, nebude si již smět uplatnit základní slevu na dani z příjmů
fyzických osob pro důchodce
(tato nová úprava platí prozatím na daňové roky 2013–
2015)?
... každý, kdo odebírá vodu
ze stávající studny musí mít
povolení k odběru podzemní vody?
Toto povolení musí mít samozřejmě
ti, kdo si budují novou studnu (vedle
dalšího povolení ke stavbě studny),
ale i ti, kdož odebírají vodu ze stávající studny, vybudované po roce 1955.
Pouze ti, kteří užívají studnu prokazatelně vybudovanou před 1.lednem
1955 povolení nepotřebují, protože
takovéto studny se považují za řádně zkolaudované a odběr z nich za
povolený. Důvodem je skutečnost,
že před rokem 1955 právní předpisy
povolení studní a odběru vody z ní
neřešily. Jestliže se však takováto
studna užívá nikoli jen pro potřebu
vlastní domácnosti nebo rekreačního
objektu (třeba při podnikání – provoz zahradnictví, autoopravny či pod.), povolení
k odběru podzemní vody musí být vždy.
JUDr. Zlata Kohoutová
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ze suchdolské knihovny

Co nového v knihovně
Po prázdninách jsme pro vás připravili
celou řadu zajímavých akcí. V knihovně se budete moci opět setkávat se
známými spisovateli a umělci.
V úterý 18. září v 18 hodin bychom vás chtěli pozvat na povídání se známým spisovatelem Petrem
Šabachem. Podle jeho předlohy byl
natočen muzikál Šakalí léta, ﬁlmy
Pelíšky, Pupendo, U mě dobrý nebo
Občanský průkaz. V naší knihovně
si můžete vypůjčit i jeho nejnovější
knihu Máslem dolů, ve které se Petr
Šabach zamýšlí nad tím, proč člověka okolnosti stále nutí měnit plány
a odkládat tolik potřebný odpočinek
na dobu neurčitou.
Ve čtvrtek 27. září od 17 hodin se
uskuteční vernisáž Výstavy komiksů
spojená s přednáškou
V úterý 2. října od 18 hodin uvidíte v knihovně pořad Vivat Comenius, ve kterém vystoupí Alfred Strejček s profesorem Štěpánem Rakem,
jedním z nejvýznamnějších světo-

vých koncertních kytaristů a skladatelů. Jejich spolupráce se datuje
od roku 1988. Za tu dobu vytvořili dvacet společných projektů a absolvovali přes 1500 vystoupení ve
32 zemích. Pořad Vivat Comenius
je koncert pro klasickou kytaru, orf-

fovský instrumentář a lidský hlas,
na texty Obecné porady
o nápravě věcí lidských
J. A. Komenského.
Ivana Tvarohová,
vedoucí knihovny

Program knihovny na září a říjen
17. září od 18 hodin – jóga smíchu
18. září od 18 hodin – povídání s Petrem Šabachem
27. září od 17 hodin – vernisáž výstavy komiksů a přednáška o komiksu
1. října od 18 hodin – jóga smíchu
2. října od 18 hodin – Vivat Comenius
15. října od 18 hodin – jóga smíchu

Přihlašte se, podzimní
vítání občánků se blíží!
Městská část uspořádá v sobotu
20. října 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.

GRATULACE
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům,
kteří ve třetím čtvrtletí roku 2012 slaví
významné životní jubileum
Jiří Fišer
Jiří Falber
Anna Brůžková
Jaroslav Pokluda
Božena Kubínová Václav Frk Jan Chráska Antonín Ptáček
Květuše Patková Jana Trojanová Marie Šefránková Jaroslav
Homolka Miroslav Bok Josef Smítka Blanka Zúbriková Eva
Šímová
Helena Šídlová
Marta Markvartová
Eva Králová
Jan Hušek Zdeňka Polyáková Miroslav Herink Pavel Beneš
Jaroslava Holá Růžena Barešová Eva Kučerová Stanislava
Blabolilová
Božena Vokalová Emil Bohuslav Aleš Pokorný
Jaroslava Riegertová Bohumila Graumannová Vladimír Kotěra
Věra Šerclová Věra Včelová Jiří Herink Vlasta Krištofová
Jiří Ryant Zdeněk Musil Václav Soukup Bohumila Klírová
Helena Hintnausová
Božena Svobodová
Anna Kuželová
Miroslav Rajnoch
Olga Šímová
Věra Jelínková
Marie
Husová Božena Gerychová Věra Guthová Alžběta Pomajzlová
Milada Borůvková Marie Vovsová Marie Koutecká Marie
Pěkná Marie Kynclová Jindřich Hoření Věra Třesková

MODELOVÁNÍ DO OBECNÍHO BETLÉMU 2012
I letos připravujeme možnost zúčastnit se v keramické dílně ZŠ Mikoláše Alše modelování do obecního betlému.
Prosíme všechny zájemce, aby sledovali webové stránky městské části, kde bude do konce září upřesněn termín.
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Hasičský Den dětí
nejen pro děti

Ukázky práce a vybavení hasičů
i městské policie, historická vojenská vozidla, střelba paintballovými
zbraněmi na terč či projížďka na koníkovi, to vše nabídl pestrý program
tradičního Dne s hasiči, který suchdolští dobrovolní hasiči připravili
v sobotu 9. června na Suchdolském
náměstí. Ani tento rok nemohla chybět oblíbená hasicí pěna.
K vidění byla hasičská technika jednotek dobrovolných hasičů ze Suchdola i z Lysolají, radarem vybavené
vozidlo městské policie, policejní motocykl nebo historická vojenská vozidla ze sbírky JUDr. Křena. Pražský
Hasičský záchranný sbor přivezl vysokozdvižnou plošinu a družstvo lezců
i vůz s vyprošťovacím zařízením, které
se používá při dopravních nehodách.
Děti mohly celé odpoledne jezdit po
náměstí na koníkovi pana Trnky nebo
střílet na terč paintballovými zbraněmi, které zapůjčil pan Vaniš.

Jako první byla na programu
ukázka požárního útoku, který provedly děti ze suchdolského kroužku
Mladých hasičů. Poté hasiči pražského HZS předvedli v praxi práci s vysokozdvižnou plošinou, s jejíž pomocí se zachraňují osoby z výšky,
a po nich něco o své práci pověděli
a svou techniku představili městští
policisté. Nakonec se hasiči ukázali
v akci při řešení dopravní nehody se
srážkou dvou osobních vozidel s následným vyproštěním uvnitř zaklíněné zraněné osoby. Tu bylo třeba co
nejrychleji, ale zároveň co nejšetrněji dostat z auta ven a poskytnout jí
první pomoc. Když byl zraněný z vozidla přemístěn do bezpečí, vozidlo
se vzňalo, ale suchdolští hasiči jej za
přihlížení mnoha diváků s jistotou
uhasili.
Příchozí děti si mohly po celou
dobu konání dětského dne malovat
ﬁxami od paní Ábelové, házet míčky

do dřevěné žirafy nebo hasit „hořící“
domeček, který poskytl Sbor dobrovolných hasičů z Roztok. Samozřejmě byly na místě i stánky s nejrůznějším občerstvením, od limonády
až po cukrovou vatu. A protože bylo
krásné počasí, mohly děti jako vždy
zakončit návštěvu Dne s hasiči v tolik oblíbené a očekávané pěně a pod
stříkající vodou.
Děkujeme všem organizátorům
za profesionalitu a návštěvníkům za
skvělou atmosféru.
Martin Čuda,
velitel SDH Praha-Suchdol
Výjezdy SDH Praha-Suchdol
12. července 18.01 – spadlý
strom, P6 U Myslivny 884/12,
CAS 20, mot. pila STIHL, 1 + 5
25. července 18.15 – spadlý
strom, P6 V Údolí, CAS 20, mot.
pila STIHL, 1 + 4

Dětský Den s myslivci
Sdružení Hubertus Roztoky – Horoměřice připravilo na sobotu 16. června zábavně sportovní a vědomostní Den pro všechny děti a jejich rodiče. Počasí bylo krásně slunečné, a tak do prostoru střelnice na Holém Vrchu zavítalo plno
nadšených zájemců nejen o mysliveckou oblast.
Myslivci připravili dvacet stanovišť různé obtížnosti, jako např. probíhání
liščí norou, chytání ryb, ale i šplh na laně nebo střelba ze vzduchovky. Bylo
toho požehnaně a ceny více než lákavé. Zajímavostí byla i tombola a bohaté
pohoštění. Nakonec všichni snaživci dostali krásné diplomy a hodnotné ceny.
Děkujeme za prima Den a doufáme v jeho opakování.
Zuzana Krumpholcová
www.praha-suchdol.cz
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Noc kostelů v kapli sv. Václava
Během letošní Noci kostelů 1. června se v České republice otevřely brány více než 1200 kostelů a modliteben. Nejinak tomu bylo i na
Suchdole, kde jsme otevřeli prostory kaple sv. Václava.
V podvečer 1. června se nad Suchdolem honila černá mračna a pořádně
zapršelo. To asi Pán Bůh chtěl očistit
okolí kapličky od prachu a k rozjasnění našich tváří vykouzlil na obloze
krásnou duhu. Po seznámení s historií Noci kostelů a úvodní modlitbě, kterou vedl P. Krzysztof T. Łabędź,
mohli návštěvníci shlédnout šermířské vystoupení „Z legend o životě
a smrti sv. Václava“. Na devíti panelech umístěných před kaplí se poutníci mohli dozvědět něco z historie kaple a o lidech, kteří byli s kaplí spjati.
Po 19. hodině akademická malířka Adriana Skálová uvedla svou vý-

stavu „Krajiny duše“ – obrazy inspirované biblickými postavami. Poté
se kaplí rozezněla kytara se zpěvem
v podání Jiřího Černého, který hrál
dlouho do noci a dal by se poslouchat až do rána.
Během večera přišlo více než
70 poutníků. Z jejich velmi pozitivních ohlasů soudíme, že se akce vydařila a že se jim u nás líbilo.
Magdalena Turchichová

Ukončete výstup a nástup, příští zastávka ﬁlm!
Ve dnech 13.–16. června byl na
Brandejsově náměstí přistaven speciální autobus Dopravních podniků,
který místo sedaček měl velkou promítací kameru a plno kotoučů s ﬁlmy – byl to totiž putovní KINOBUS,
který obohatil kulturní život i na
Suchdole. Akce se konala za podpory MČ Praha-Suchdol. Promítaly
se zajímavé ﬁlmy – Musíme si pomáhat, TACHO, Kvaska a Rozmarné léto. Páteční muzikálový ﬁlm Kvaska
byl navíc obohacen o hudební produkci kapely Chewin´Gun složené ze

studentů a absolventů Konzervatoře
a VOŠ Jaroslava Ježka.
Představení začala až po setmění,
k dispozici bylo 200 míst k sezení,
půjčovna dek a drobné občerstvení,
vstup byl zdarma. Já osobně jsem zavítala do kina pod širým nebem také,
díky teplému večeru jsem si ﬁlm užila až do konce a se mnou dobrá stovka přísedících. Přeji kinobusu mnoho
najetých kilometrů, mnoho promítnutých metrů ﬁlmů a příští zastávku
třeba zase na Suchdole.
Zuzana Krumpholcová

Modlitba za krajinu
Ekumenická bohoslužba za krajinu na Sedleckých skalách se letos
na konci května konala již popáté.
Pořádají ji Ekologická sekce České
křesťanské akademie ve spolupráci
s občanskými sdruženími a občany
z obou břehů Vltavy. Účastníky hostí na své zahradě manželé Fettrovi. Bohoslužbě tradičně předchází
pouť od kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Kázáním po-
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sloužil synodní senior Českobratrské
církve evangelické Joel Ruml, společný zpěv doprovodil farář Petr Hudec z Dejvic. Na bohoslužbě se dále
podíleli římskokatoličtí kněží Matúš
Kocian z Českého Brodu a Krzysztof T. Łabędź od sv. Matěje, biskup
Starokatolické církve Dušan Hejbal,
kněz Obce křesťanů Milan Horák,
člen výboru ekologické sekce ČKA
Jiří Nečas. Hostem následné besedy
SUCHDOLSKÉ

LISTY

byla socioložka a publicistka dr. Jiřina Šiklová, původně pozvaný ekonom Tomáš Sedláček se na poslední
chvíli omluvil. Při shromáždění byla
natočena krátká reportáž, která byla
v neděli 3. června 2012 odvysílaná
v Křesťanském magazínu. Odkaz na
pořad, fotograﬁe a další texty najdete na stránkách www.drahan.chabry.cz v rubrice „akce“.
Anna Hejlová
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Výstava obrazů
Karla Pavlíka
V Alšově kabinetu na suchdolské radnici (Suchdolské nám. 3) bude od
14. do 26. září výstava z pozůstalosti Karla Pavlíka, malíře Vysočiny. Prodejní výstava bude otevřena každý
den od 14.00 do 18.30 hodin. Zveme vás na zahájení v pátek 14. září
v 17 hodin.
Karel Pavlík (1917 – 2002) se narodil v Podlíšťanech u Chrudimě. V létech 1932 až 1936 absolvoval Učitelský ústav v Chrudimi. Poté působil
na řadě škol v okrese a od roku 1942
téměř 40 let ve škole v Nasavrkách,
zpočátku jako učitel a od roku 1959
jako ředitel.
Již na Učitelském ústavu v Chrudimi přitahovalo Karla Pavlíka výtvarné umění. Jeho prvním školitelem byl akademický malíř profesor
Ferdinand Pochobradský, který věnoval svoji tvorbu okolí Nasavrk, Trhové Kamenice a Hlinska. Dalším
učitelem mladého pedagoga byl
akademický malíř Václav Živec, žák
Jana Preislera a Maxe Švabinského. Účastnil se také prázdninových
kursů v Kežmaroku, Písku, Teplicích
atd. vedených osobnostmi výtvar-

ného umění jako byli Jan Slavíček,
František Zedníček a další. I potom
se trvale vzdělával a získával nové
zkušenosti.
K dílu Karla Pavlíka napsala Jitka Boučková, historička umění: Již
dávno byla hornatá oblast Vysočiny
a Železných hor předurčena malířům, aby ji malovali. Vtiskuje jim do
ruky štětec, míchá jim na paletě barvy – a oni zůstávají v zajetí jejího zádumčivého půvabu, stále znovu se
k ní vracejí, aby jí vzdali hold svými díly. Jejímu kouzlu podlehl i nasavrcký malíř Karel Pavlík.
Krajina v širokém okolí Nasavrk
pro něj byla nevyčerpatelným zdrojem námětů a tvůrčích podnětů, neustále hledal a objevoval její prostou
krásu, kterou pozorně vnímal a citlivě zobrazoval. Přitahovaly ho zdejší nálady v různých ročních proměnách – předjaří s loukami navlhlými
tajícím sněhem, melancholické podzimní dny se zářivými barvami listí,
kdy se ráno krajina vynořuje z mlžných oparů, právě tak, jako panoramatické výhledy do dálek se vzduchem chvějícím se v žáru letního
dne. Na jeho obrazech se vine vozo-

vá cesta, v zeleni stromoví svítí červené střechy chalup, lesklé hladiny
rybníčků zrcadlí rozevláté oblaky.
A ještě tu jsou květiny – naaranžované ve váze či volně rostoucí v zahrádce – jejichž vůni a zářivé barvy
měl tak rád.
Prohlížíme-li početné, dnes již deﬁnitivně uzavřené malířské dílo Karla
Pavlíka, je zjevné, že se vždy snažil
přetlumočit své intenzivní prožitky
v přírodě do sdílné obrazové podoby, která by pramenila z pevného
zakotvení v krajině domova a vyjadřovala jeho subjektivní chápání
okolního světa.
Zuzana Krumpholcová

Duchovní správa pro akademickou obec ČZU
S účinností od 1. března byla kardinálem
Dominikem Dukou OP., arcibiskupem pražským, zřízena Duchovní správa pro akademickou obec České zemědělské univerzity
v Praze. Kostelem duchovní správy byla
stanovena kaple sv. Václava v Praze-Suchdole. Vedením byl pověřen P. RNDr. Matúš
Kocian Ph.D.
Někteří z vás se s ním již setkali, protože se letos opět zúčastnil Ekumenické
bohoslužby za krajinu. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor systematická Zoologie a postgraduální studium
ekologie na LF ČZU. Poté absolvoval studium teologie
na Papežské lateránské univerzitě v Římě. V současné
době působí jako administrátor Římskokatolické farnosti Český Brod a na FŽP ČZU přednáší Etiku životního prostředí.

V průběhu akademického roku počínaje
9. říjnem se budou v kapli sv. Václava konat každé úterý od 18.00 hod. pravidelné
katolické bohoslužby pro univerzitní obec
ČZU i pro širokou veřejnost. Po bohoslužbě se bude vždy od cca 19.15 hod. konat
studentské společenství na ČZU. Konkrétní místnost bude ještě upřesněna.
Duchovní správa pro akademickou obec
ČZU je určena zejména pro katolické křesťany, avšak je otevřená všem. Na setkáních
bychom chtěli kromě duchovního obsahu
mluvit o všech naléhavých problémech naší doby a budeme zvát i zajímavé hosty. Prostor dostane
i přátelské posezení, třeba u dobrého nápoje.
kontakt: P. RNDr. Matúš Kocian Ph.D
matus.kocian@volny.cz, www.matuskocian.cz

www.praha-suchdol.cz
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20 — 23/9
2012
VSTUP ZDARMA
PRAHA 6

Suchdolští fotografové,
pozor! Bude soutěž!
Městská část Praha-Suchdol připravuje fotograﬁckou soutěž na náměty
zajímavých snímků pro výrobu pohlednic Suchdola. Vyzýváme nadšené fotografy, aby začali shromažďovat vhodné příspěvky. Podrobnější
pravidla zveřejníme v dalším čísle
Suchdolských listů.

Maminky, buďte ﬁt!
Již od června na Suchdole pravidelně dvakrát týdně probíhá program
společného cvičení maminek s dětmi ﬁtMAMI. Zlepšení kondice, běh,
poskoky, výpady, to vše i s dětmi
a na čerstvém vzduchu poblíž hřiště u sběrného dvora (zastávka Kamýcká). Máte-li doma „kočárkové“ dítě, neváhejte a přijďte mezi
nás! První lekce je zdarma. Více na
www.ﬁtmami.cz, tel.: 603 347 241,
e-mail: stavarkova.lucie@gmail.com

Školka Balíček = děti v pohybu
Balíček je celoročním zařízením s plnohodnotným programem pro děti
od 2 do 6 let, a to i v podobě letních
týdenních příměstských táborů. Pro
děti, rodiče i širší veřejnost také připravuje vzdělávací kroužky, dětské
soboty ve školce, kroužek pohybu
a relaxace v ZŠ M. Alše, kojenecké
plavání v Roztokách, pobytové aktivity pro rodiče s dětmi, ale i individuální hlídání v rodinách. Více na
www.balic.cz/balicek/
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13.00 slavnostní zahájení starostů
13.05 vystoupení o. s. Pravý hradec
15.00 Holokrci (muzikanti z kapel jako např. Divokej Bill aj.)
16.30 Jeroným Lešner (písničkář, cestovatel a výzkumník z Řeže)
17.30 Obzor iluzí (alternativní rocková kapela)

18.00 Lakomé Barky, Petr Nikl a hosté
19.30 Asonance 21.40 Vitacit

12.00 Sekjsibombonky (funky-hop-ska-jazz-latin)
13.00 slavnostní zahájení starostů 14.00 Rybičky z Únětic
14.30 Roztoč (taneční soubory Po špičkách a Na patě)
14.45 Ochotní Suchdolníci (divadlo – Trnkova Zahrada)
15.30 Mladí hasiči ze Suchdola
15.45 Mantaban (duo Jiřího Hodina – Helena Marková)

16.45 Radim Hladík & Blue Effect
18.00 Lemura (hudebně divadelní představení s Lenkou
Vychodilovou) 19.35 Eddy Allen&Justin Lavash (road folk-blues-jazz-rock) 20.30 Žongléři Mix Trix a bubeníci Blababuro
21.00 Hitfakers (cover-funk-rock) 22.45 Ivan Hlas trio
00.00 Jam session
doprovodný program: závod kol do vrchu / turnaj v nohejbale v Máslovicích
literárně-výtvarná dílna nakladatelství Meandr / tajná Vltavská stezka (Junák
Klecany) / seskok parašutistů do Vltavy / Humbuk – Světla na Vltavě
dílny: plstění ovčí vlny / vitráže, pletení košíků, malování na líčka
trampolína / šlapací auta / hasiči Klecany / kajaky
po celý den pestré občerstvení / přívoz

Mistrovství ČR záchranných psů a psovodů v září na Suchdole
Ministerstvo Vnitra, generální ředitelství HZS ČR společně s Městskou policií hl. m. Prahy vás zvou na 8. ročník Mistrovství ČR záchranných psů, psovodů složek IZS, který se bude konat v sobotu 15. září od 9 hod. v Sedleckém kopci, v území vymezeném ulicemi Kamýcká, Ke střelnici, K vinici (areál
deponie zeminy a stavební suti). Předpokládaná účast je 26 kynologů se psy
z ČR, Polska, Slovenska, a Německa. Čeká vás ukázka výcviku záchranářských
psů, vyhledávání předmětů a osob ve stížených podmínkách. Vstup zdarma.
SUCHDOLSKÉ
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Městská část Praha-Suchdol,
Místní veřejná knihovna,
Mateřský klub Rybička,
Sbor dobrovolných hasičů,
Sdružení Suchdol Sobě
a Základní škola Mikoláše Alše

Vás zvou na

VIII.
SUCHDOLSKÉ
(P)OSVÍCENÍ
pátek 28. září 2012
14.00 Tvůrčí dílny v areálu školy
Zábavný kvíz o Tichém údolí
14.30 Běh pro Afriku – registrace
15.00 Běh pro Afriku – start závodu
15.45 Hudební vystoupení – Jiří Hodina
16.15 Suchdolský tahoun
17.15 Hudební vystoupení – Jiří Hodina
18.00 Divadelní představení Zahrada
– Ochotní Suchdolníci
(a jako tradičně posvícenská polévka
a stánky s dobrým občerstvením)
knihovna
16.00 – 18.00 Tichá pošta, Chýše ticha
19.00 Hudební vystoupení – manželé Lutkovi
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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Od dětství mám ráda lidské příběhy, historky a vyprávění. Nejen z tohoto důvodu jsem vystudovala obor, který
sice směšně zní, ale mě moc baví, je jím Orální historie. Tento obor se ve zkratce zabývá „obrazem minulosti popsaným slovy“. Rozhodla jsem se, že bych orálně historické – životní příběhy lidí sbírala i v Suchdole, kde od mala žiji.
Do rozhovorů jsem se snažila co nejméně zasahovat, aby vynikla autenticita příběhu a čtenář měl více pocit, že
k němu pamětník sám promlouvá. V Suchdole se určitě každý z nás potkává s lidmi, o kterých často ani netuší, co
všechno prožili. V Suchdolských listech si budete moci přečíst vyprávění některých z nich…
Adéla Skálová

Ten čoud ze Suchdola
byl vidět až do Dejvic,
vzpomíná mj. na požár suchdolské školy Marie Vovsová
Za paní Marií Magdalenou Vovsovou,
roz. Kejvalovou jsem přišla na návštěvu v jedno červencové odpoledne. Bylo teplo a ona ležela v posteli v místnosti s otevřenými okny do zahrady.
Říkala, že nedávno spadla a zlomila
si ruku, od té doby jakoby ztrácela sílu. V útulném domečku se sochami
a dalšími výtvarnými díly její dcery,
výtvarnice Magdaleny Vovsové, vládla příjemná atmosféra. Povídaly jsme
si a ke konci rozhovoru nám její dcera zahrála několik písniček na tahací
harmoniku. U domu Magdalena nechala postavit výstavní síň, kde jsou
v současné době k vidění fotky a obrazy ze života její maminky.
Paní Marie Magdalena Vovsová je
jednou z nejstarších pamětnic v Suchdole. Učit na zdejší škole začala s přestávkami po druhé světové válce. Jako
správná paní učitelka mě během rozhovoru oceňovala známkami, naštěstí
to byly samé jedničky s hvězdičkou.
Paní Vovsová, odkud pocházíte?
Narodila jsem se roku 1920, v Praze
- Libni, tam co je plynojem. V té době tam byly jenom louky a pole. Maminka pocházela ze Sedlčan, z kraje
Českého Meránu, byla venkovanka.
Tatínek byl sirotek, jeho rodiče jsem
vůbec neznala. Na vojně byl dragoun, jezdil na koni, takže pak šel
k policii za svobodné republiky. Měl
koně Césara.
V Libni jsem chodila do dívčí školy i do měšťanky. Učení bylo vcelku
dobré. Nikdy jsem třeba nebrečela,
že se musím učit. Byla jsem ale taky trochu potrhlá, líbily se mi třeba cirkusy, byla bych šla k cirkusu
klidně.
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Potom mi ale brzo rodiče zemřeli. Tatínek zemřel, když mi bylo čtrnáct let a maminka rok po něm. Tak
jsem šla k sestře, byla o třináct let
starší. Byla švadlena, hrozně hodná,
pečlivá, starostlivá, dobrá kuchařka
a hospodyně. Byla jsem u nich a ještě jsem studovala.
A vy jste potom studovala školu,
abyste mohla být učitelka?
V devatenácti letech jsem dokončila
učitelák (učitelský ústav). A pak jsem
šla nejdříve učit jako hospitantka. To
znamená, že mi nic neplatili, jen jsem
se chodila dívat, jak probíhá vyučování. Pak jsem dostala místo a učila
jsem náboženství. Já jsem toho moc
neměla, jen sirotčí důchod a musela
jsem mé sestře něco přispět.
Potom jsem za protektorátu začala učila němčinu. To jsem dojížděla
na Vepřek, za Kralupy, na Velvarsko.
Tam byla malá školička a byli tam
hodní lidé i hodný řídící školy, tak to
bylo dobré. Tam jsem učila nižší stupeň a to mi pak zůstalo.
Kde jste se naučila německy?
Němčinu jsem se naučila tak, že mě
rodiče poslali o prázdninách na měsíc do Liberce do německé rodiny,
kde neznali slovo česky. Oni tam ale
měli syna, zrovna ve vývinu, a ten si
pořád ze mě dělal legraci. Ještě s kamarádem mě nechal třeba dvě hodiny zavřenou v altánu. Takže jsem si
opravdu zkusila. Nebo jsme šli třeba
na koupaliště a přišla hrozná bouřka
a kluci měli klíčky od šatny, kde jsem
měla šaty, tak jsem musela jít domů
jen v plavkách a koupací pláštěnce.
Ta rodina měla taxi službu, a tak je
SUCHDOLSKÉ
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naštěstí lidi ve městě znali a ukázali mi cestu k nim domů. Musela jsem
se s nimi domluvit německy. Takže všechno má něco do sebe. Příští
rok už jsem se jela učit němčinu k řeholním sestrám, které už nade mnou
měly dozor a jednaly se mnou lépe.
Tam už to bylo formou učení cizího
jazyka, psala jsem si slovíčka a tak.
A vraťme se ještě k Protektorátu…
To nebyla dobrá doba. Bála jsem se
třeba chodit večer po ulici, protože
to bylo nebezpečné. Vojáci se chtěli pobavit, jen tak pro zábavu. Vzpomínám také na nálety, to bylo nepříjemné. Tlakové vlny klidně vyhodily
i kryt nebo shodily půl baráku. My
jsme bydleli ve Vysočanech, u Českomoravské továrny, tam bylo dost
náletů. Stávalo se, že byl poplach
a člověk musel do krytu. Sestra měla
dva chlapce, tak s nimi jsme vždycky šli do krytu. Tam jsme byli třeba
dvě hodiny a vylezli jsme úplně černí od uhelného prachu. Jednou, byla
zrovna neděle a měli jsme obědvat,
a najednou začaly houkat sirény, že
je nálet… Tak honem do sklepa. Když
jsme se potom vrátili do bytu, tak
tam byla rozbitá okna, probouraná
zeď do sousedního bytu… Poškozený celý byt!
Pak nám dali jako náhradu jiný
byt, protože v tom starém už nešlo
bydlet. Dostali jsme byt na krásném
místě, na Újezdě. Švagr pracoval v lize proti tuberkulóze, takže mu vyšli
vstříc.
A kde jste dále učila?
Z toho bytu na Újezdě jsem začala jezdit do Suchdola. Nejdříve jsem
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chvíli učila v Lysolajích. Potom jsem
ale šla ke školnímu inspektorovi
a řekla jsem, že bych chtěla učit někde, kde bych to měla ráda. A on říkal: No je tady v Suchdole Masarykova škola. To ale není jen tak, tam
jsou velké nároky. Já jsem řekla, že
bych to ale zkusila. Byla to Masarykova pokusná škola. Jezdili sem učitelé z Ameriky. Náš ředitel tam také
jel. Když sem američtí učitelé přijeli, tak všechno muselo být na tabuli perfektně vyznačené, obrázky, co
nejvíce pomůcek, aby oni poznali, jak se pracuje tady. Hnalo nás to,
abychom udělali něco dobrého a aby
to bylo vidět a aby je to zajímalo.
A kde jste se potkali s Vaším manželem?
Můj manžel pracoval v italské vinárně na Národní třídě jako zástupce
vedoucího. Seznámili jsme se v té
kavárně. Byl ke mně pozorný, donesl mi dobré víno a jídlo. Potom říkal,
že to je pozornost, že to nemusím
platit. Takhle se začala rozvíjet ta
sympatie. Svatbu jsme měli u Pražského Jezulátka. To jsem byla nadšená. Vdávala jsem se v roce 1949. To
mi bylo 29 let.
Povězte něco o Vašem manželovi…
Uměl italsky, taky francouzsky, protože jeho tatínek pracoval v pivovarnictví a byli ve Francii nějakou
dobu. Tam jeho tatínek založil pivovar. Manžel byl velmi zručný a nadaný, maloval obraz, který mám tady
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v pokoji, hrál na housle. Měl umělecké sklony. Jeho tatínek chtěl, aby šel
na vojenskou hudební školu, ale řekli mu, že je to třeba platit, tak mu
otec řekl, ať se vyučí. Vyučil se jako
číšník-kuchař. Jeho tatínek byl včelař, napsal krásnou knížku z legií,
z vojny z Ruska. Manžel byl pak zaměstnán ve školství
Já jsem měla pianino Brože, které mi maminka koupila, když tatínek zemřel. Stálo jedenáct tisíc, což
byly velké peníze. Jednou jsem přišla domů a říkám manželovi: „Co to
je tam venku za auto?“ A on odpověděl: „Piano nás nikam nedovezlo,
tak jsem za něj koupil tuhletu aerovku.“ To bylo auto s plátěnou střechou! On měl prostě rád překvapení! A když jsme jeli do Chorvatska,
tak nás ﬁlmovali, jaké máme nevídané auto. Všude byly shluky lidí a divili se, co to máme za vůz.
Kdy se Vám narodila dcera?
Magda se narodila roku 1954. Tak
jsem potom jezdila s kočárkem. Pak
zemřel tatínek manžela, ale na Magdu se podívat byl. Jeli jsme za babičkou a bydleli u ní. Jezdili jsme
po hrázích rybníků, zbarvený podzim. Moc hezké obrazy to byly. Bylo
hodně hub… Když se Magda narodila, tak bylo možné mít jen jeden rok
mateřské dovolené. Bylo mi řečeno,
že bych měla nastoupit, abych vůbec
ještě místo v Praze dostala. Magdu
pak hlídala babička. Magda nechtěla
do školky. Ona se totiž bála doktorů
a ve školce viděla paní hospodářku,
která měla bílý plášť, tak tam nechtěla, tak šla až v pěti letech. Magda mi
pak říkala: „Ty jsi mě tam stejně dávala, abych se učila ty básničky o Leninovi!“ (smích) Chodila do školky
v Suchdole, pak s babičkou chodila
do háječka, tady do lesa.

náměstí Interbrigády. Pamatuji si, že
jsme šli s dětmi z procházky a viděli
jsme ten čoud ze Suchdola! Bylo to
vidět až do Dejvic! Tady nahoře byl
zmatek. Já jsem tam pak vypomáhala s paní učitelkou Matějkovou. A to
byla situace! Škola byla malá a žáků
bylo hodně. Učilo se na Národním
výboru. To přecházení bylo složité.
Ta budova staré školy je ale opravdu krásná, velmi dobře stavěná. Můj
manžel ji nakreslil, pak z toho udělal
krásnou perokresbu.
Do kolika let jste učila?
Ve službě jsem byla až do 70 let!
Já jsem vždycky učila první stupeň:
první až pátou třídu.
V jakém roce zemřel Váš manžel?
V roce 1988.
Tak to se nedožil Sametové revoluce…
To byla ta správná revoluce, od Havla! Na Sametovou revoluci, to mě
zrovna bolel zub! Magda vzala večer
autíčko a vezla mě k zubaři. Mám
tedy historický zážitek (smích) . Byl
to takový zvláštní nádech v Praze.
Už jsme mysleli, že nic nedokážeme
a ono se to podařilo! A zpívala Marta Kubišová, bezvadná zpěvačka. Tak
jsme kolem těch míst projížděli… Díky Magdě jsem viděla tu Prahu zrovna v takovém bodu, kdy se to takhle
zlámalo! A Havel ten to měl v sobě!
On rozuměl lidem, i když měl svoje
hříchy, tak ho každý bral, že je světový politik. A on byl světový politik!
Koupila jsem si jeho fotograﬁi a měla jsem ho v rámečku. Byl světová
jednička a lidu nevadily jeho krátké
kalhoty!

A kdy jste tedy začala v Suchdole
učit…?
V Suchdole jsem začala učit po válce, ale s přestávkami. Učila jsem také ve škole na Uhelném trhu a pod
Pražským hradem, na Úvoze, nad
nemocnicí pod Petřínem. To bylo
krásné místo. V suchdolské škole
jsem pak začala pravidelně učit roku 1961. Dobře si pamatuji, jak hořela v Suchdole škola! To jsem byla
na brigádě ve škole v Dejvicích, na

Můžete mi na závěr říct nějakou milou nebo veselou historku z Vašeho
života?
Jezdili jsme na dovolenou na Lipno, manžel chytal ryby a taky je udil.
Udělal si takový sporáček. Já jsem si
vzala velikou pneumatiku, sedla jsem
si do ní a plula jsem ke druhému břehu. Lipno je dost široké, kdyby tam
jela nějaká větší loď, tak mě smete jako cukrátko. Vystoupila jsem na druhém břehu a zamávala na tátu. A táta hrozil a když jsem přišla, tak mě
vyhuboval: „Co myslíš, že se ti něco
nemůže nic stát v takové hloubce?“
Tak tomu se dneska zasměji…

www.praha-suchdol.cz
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Rybička opět otevřená
V pátek 7. září se Mateřský klub Rybička opět otevírá veřejnosti. Znovu se zaplní dětským dováděním,
zpíváním a bude čas na výtvarné
hrátky i kurzy… A co by se mohlo líbit právě Vám? Vyberte si sami…
Když chci s miminkem vyrazit mezi lidi
Středeční kroužek Žabky a pulci nabízí pohodové prostředí pro maminky
s prvním miminkem, ale také pro rodiny, kde je dětí více. Starší sourozenci zkoušejí být chvíli bez mámy a maminky mají zatím ve vedlejší místnosti
čas být společně se svými miminky.
Když je batoleti byt malý
Úterní kroužek Hvězdičky patří rodičům s neposednými batolaty. Společné zpívání, první výtvarné pokusy
a hrané scénky s maňásky poskytnou
dítěti nové podněty a rodičům nové
nápady, jak si období mateřství užít.
Už bych šel i do školky
Máte-li doma čiperu, který ještě neokusil školku a už se na ni pomalu těší, můžete vždy ve čtvrtek dopoledne přijít trénovat tvoření a pohybové
dovednosti na kroužek Želvičky.
Mám chuť poznat celý svět
Chcete-li poznat jinou kulturu či
umožnit svým dětem navázat vztahy
s vrstevníky z rodin cizinců žijících
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u nás, je tu pondělní mezinárodní
kroužek Losos. Obvykle jednou měsíčně bude zahraniční host představovat speciﬁka své země. Kromě toho bude na kroužku více prostoru
věnováno pohybovým aktivitám. Díky podpoře MČ Praha-Suchdol jsme
získali nové gymnastické míče, padák a další sportovní pomůcky.
Když chci mít chvilku pro sebe
Pro pohodu rodiče je dobré umět si
udělat chvíli pro sebe. Protáhnout
se a zlepšit si kondici můžete vždy
v pondělí a ve čtvrtek večer při cvičení pilates a na míčích, dvakrát měsíčně lze relaxovat při výtvarné dílně.
Když je každá dobrá rada drahá
Rodičovství nás staví před nové situace, které se teprve učíme zvládat.
Vzájemná diskuze o problému nebo
rada odborníka otevře člověku často
nový pohled. Své rodičovské dovednosti můžete „pilovat“ při besedách
s dětskou psycholožkou, na které navazuje možnost individuálních konzultací. Díky podpoře Magistrátu hl.
města Prahy jsou k dispozici i dotované konzultace, které si lze rezervovat přímo u Mgr. Wawroszové.
Jako kvalitní a praktický komunikační kurz je hodnocen kurz Respektovat a být respektován. Na
březen/duben 2013 již máme rezer-
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vovaný termín, kdy se v MK Rybička
kurz opět uskuteční.
Vědět jak pomoci
V říjnu 2012 nás čeká kurz první
pomoci zážitkovou formou. Letos
je významně spoluﬁnancován Magistrátem hl. m. Prahy, můžete tedy
6 hodin výuky rozdělených do dvou
dnů absolvovat za cenu 300 Kč, hlídání dětí je zdarma. Vzhledem k praktickému stylu výuky (řešení modelových situací či přímo simulace úrazů
a nehod, práce ve skupinách) je optimální počet do 15 účastníků, své
místo si můžete rezervovat již nyní.
Těšíme se na Vás a doufáme, že
i letos najdete v Rybičce pohodové místo a zažijete zde příjemné
chvíle. Více informací a kontakty
pro přihlášení na kurzy najdete na
www.klubrybicka.blog.cz.
Jitka Kafková, MK Rybička
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Slavoj Suchdol vstoupil do
bojů podzimní sezóny

Slavojský desetiboj dětí

První suchdolské mužstvo hrající pražskou
1.B třídu zahájilo nový ročník bezbrankovu
remízou na hřišti Bohnic, ve druhém kole pak doma
porazilo Stodůlky „B“ 2:1.
Rozpis zápasů Slavoj Suchdol – muži „A“
V sobotu 2. června se konal již druhým rokem Dětský den
na fotbalovém hřišti Slavoje Suchdol, tentokrát formou
zábavného desetiboje. Objednané slunečné počasí se naštěstí dostavilo, takže přes 150 soutěživých malých borců ve věku od batolat až po školní děti mohlo ukázat, co
umí. Osvědčený „hrací systém“ se nezměnil. Děti během
dopoledne plnily různé úkoly na stanovištích: snažily se
například přehrát našeho momentálně nejslavnějšího fotbalového brankáře, zdolávaly slalomovou dráhu, skládaly puzzle, házely míčem na různé cíle a tradičně skákaly
v pytlích. Odvážní vyzkoušeli i jízdu na koni. Všechny pak
v cíli čekaly sladké odměny a drobné dárky. Podle úsměvů
a spokojených tváří soudíme, že se dětem jejich den líbil.
Poděkování patří úplně všem, kteří se na akci jakkoliv
podíleli (organizátorům, sponzorům, zázemí a vedení
klubu…), ale hlavně všem těm, kteří nelenili a přišli si
s námi první červnovou sobotu užít. Těšíme se, že zase
příště zavítáte na suchdolské hřiště!
Šárka Ábelová, Slavoj Suchdol

8. září

sobota 10.15 Aritma „B“ – Suchdol

15. září

sobota 16.30 Suchdol – Radotín „B“

23. září

neděle 16.30 Zličín „B“ – Suchdol

28. září

pátek 16.30 Řepy – Suchdol

6. října

sobota 16.00 Suchdol – Podolí „B“

13. října

sobota 11.00 Modřany – Suchdol

20. října

sobota 15.30 Suchdol – Střešovice „B“

27. října

sobota 10.30 Troja – Suchdol

3. listopadu

sobota 14.00 Suchdol – Kopanina „B“

10. listopadu sobota 14.00 Řeporyje – Suchdol
17. listopadu sobota 13.30 Suchdol – Lipence
Rozpisy zápasů všech věkových kategorií od přípravky
po muže „B“, aktuální výsledky, komentáře, fotogalerii
a kontakty na trenéry naleznete na www.slavojsuchdol.cz
Michal Marsch, TJ Slavoj Suchdol

www.praha-suchdol.cz
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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 7. 9. 2012.
Náklad: 3400 výtisků

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu levně.
Tel. 777 227 840
Výuka angličtiny a francouzštiny, individuální výuka i doučování, konverzace. Dlouholetá praxe. Tel: 222 954 705,
mobil 723 053 717

700 Kč za 10 týdnů!

Uzávěrka inzerce
a příspěvků do dalšího čísla:

Suchdolské náměstí, K Mírám 2
(zastávka: Internacionální)
Rodilí mluvčí

2. 11. 2012

www.logos-suchdol.cz
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PRONÁJEM
TĚLOCVIČEN
SOKOLOVNA SUCHDOL

jů
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á
Nov

velká tělocvična 19 x 10 m
malá tělocvična 8 x 10 m
tel.: 603 864 808
j.pokorna@stafis-pokorny.cz
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
Stavomontáže, a. s.

od
od
od
od

1100,1600,1600,2200,-
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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

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

www.praha-suchdol.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Praha-Suchdol
srdečně zve na 5. ročník

Memoriálu
Františka Malého
v požárním útoku

sobota 6. října 2012
od 19 hodin
na Suchdolském náměstí
http://hasici.praha-suchdol.cz
20
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