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stojí za zapsání
sobota 1. 6. – 10.00
Sportovní den pro děti
Hřiště TJ Slavoj Suchdol

sobota 8. 6. – 9.00
Dětský den s myslivci
Holý vrch, Únětice

neděle 9. 6. – 14.00
Hasičský dětský den
Suchdolské náměstí

úterý 11. 6. – 18.00
Cena spotřeby – přednáška
Knihovna

sobota 15. 6. – 10.00
Suchdolský blešák
Suchdolské náměstí

pátek 21. 6. – 15.00
Na skok do Afriky
Mateřský klub Rybička

motto
Víra v jiné vrcholí
vírou v lidstvo.
Erich Fromm – německý
psychoanalytik a humanista
(1900 – 1980)
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Jak jsme vybírali
novou ředitelku
základní školy
Koncem listopadu minulého roku Rada
městské části na základě doporučení
školské rady odvolala ředitelku základní školy Mgr. Levou (viz článek v prosincových Suchdolských listech – „K odvolání ředitelky ZŠ Mikoláše Alše“). Ta
byla do funkce jmenována Radou městské části v červnu 2011 na základě výsledků konkursního řízení. Tehdy ji konkursní komise do funkce doporučila,
neboť se umístila s výrazným náskokem před ostatními kandidáty. Aby
se podobná situace pokud možno nemohla opakovat, rozhodla Rada městské části již při vypisování konkursu,
že se při výběru nespolehne jen na doporučení konkursní komise a na reference o kandidátech, ale prověří i další schopnosti kandidátů – zejména jak
dovedou řešit stresové situace, jak komunikují s okolím apod.
Konkursní komise je standardně
složena ze dvou zástupců zřizovatele,
ze zástupce magistrátu, školní inspekce, učitelského sboru, školské rady
a dále odborníka v oblasti organizace
a řízení škol. Rada do konkursní komise přizvala z řad našich spoluobčanů
další čtyři odborníky, kteří se věnují
problematice školství. Ti sice o kandidátech nehlasovali, ale mohli průběh konkursu sledovat, a své názory
na kandidáty pak prezentovat v rámci
diskuse v konkursní komisi.
Zpočátku jsme měli obavy, zda se
do konkursu přihlásí kvalitní kandidáti, aby z nich bylo možné vybírat. Proto jsme oslovovali s nabídkou účasti
v konkursu zdatné učitele přímo nebo
prostřednictvím známých.

Potěšilo nás, když bylo v termínu
11. února 2013 doručeno 13 přihlášek. Následovalo první jednání konkursní komise, při němž se otvíraly obálky
a zjišťovalo se, zda uchazeči předložili
všechny požadované doklady a zda splňují formální podmínky dané zákony.
Vzhledem k počtu uchazečů probíhal vlastní konkurs ve dvou dnech,
11. a 13. března. Konkursu se nakonec účastnilo 11 uchazečů, jedna
uchazečka vzala svou přihlášku zpět
a jeden uchazeč se ke konkursnímu
řízení nedostavil. Na konci druhého
dne jednání konkursní komise vybrala
sedm kandidátů a pak stanovila jejich
pořadí. Na prvním místě se umístil
Mgr. Hušek, na druhém Mgr. Kejharová a na třetím Mgr. Bartek.
Rada městské části vedla s každým
z těchto tří kandidátů přes hodinu
dlouhý pohovor. Všichni tři byli jako
potenciální budoucí ředitelé zajímaví,
schopní, a přitom různí, každý kladl
důraz na trochu jiné aspekty.
Ve středu 10. dubna následovalo
hodnocení kandidátů na pozici ředitele
školy, tzv. Assessment Centrum, které
zajišťovala společnost Tres consulting.
Byly hodnoceny mentální schopnosti
kandidátů, jako např. ﬂexibilita, schopnost plánování a strukturování složitějších problémů, stanovení priorit,
schopnost práce pod tlakem a v časovém stresu, sociální a manažerské
dovednosti, jako např. schopnosti vyjednávat v konﬂiktních situacích, motivovat podřízené, klást nároky a důsledně vyžadovat plnění úkolů,…
Pokračování na straně 3
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z radnice
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svém 15. zasedání dne 25. dubna 2013
schválilo přijetí daru Letiště Praha a.s. městské části Praha-Suchdol
ve výši 913 220 Kč na projekty v oblasti ochrany vod, ochrany ovzduší, péče o zeleň, odpadového hospodářství a ochrany proti hluku v rámci
programu „Žijeme zde společně“.
schválilo použití daru na ﬁnancování následujících projektů:
v oblasti péče o zeleň
 údržba zeleně na obecních pozemcích, ošetřování stromů a regenerace parků;
v oblasti odpadového hospodářství
 příspěvek na zavedení a provoz
systému třídění odpadů, příspěvek na sběrné dvory odpadů
od občanů, zajištění odstranění
„černých skládek“ na obecních
pozemcích.

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých zasedáních od 20. března 2013 do 6.
května 2013 projednala kromě jiného následující body:
vyhlásila záměr na pronájem části
pozemku parc. č. 2318/1, k.ú. Suchdol, ul. Suchdolská na prodejní plochu
za následujících podmínek: pronájem
za účelem provozování pojízdné prodejny masa, uzenin a pečiva, plocha
bude využívána jednou týdně v době od 6.00 do 20.00 hod, plocha bude užívána pouze po dobu prodeje
a následně bude vyklizena, nájemní
smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc, přednostní pronájem společnosti Maur s. r. o.
souhlasila se zasláním příspěvku na činnost Sdružení obcí postižených provozem Letiště Praha ve výši
19 000 Kč.
odvolala Mgr. Ivanu Tvarohovou
z funkce členky redakční rady z důvodu u končení pracovního poměru s MČ. Rada jmenovala Kateřinu
Lahodovou Turchichovou, vedoucí
Místní veřejné knihovny, a Zuzanu
Krumpholcovou, referentku kultury,
členkami redakční rady Suchdolských
listů. Rada poděkovala Mgr. Ivaně
Tvarohové za činnost v redakční radě.
požádala TSK o zajištění nasvícení přechodu pro chodce přes
ul. Kamýckou u křižovatky s ul.
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Na Mírách, u Výhledského náměstí (u zastávky autobusu MHD 147)
a Dvorská. Dále Rada požádala TSK
o zajištění realizace cyklotrasy Výhledy – Kozí hřbety.
vzala na vědomí, že generální
oprava hlavní dráhy na Letišti Václava Havla Praha proběhne v termínu 15. 5. až 30. 9. 2013, kdy bude
uzavřena dráha RWY 06/24. Veškerý provoz bude kromě nočních hodin od 24.00 do 5.00 hod. probíhat
na dráze č. RWY 12/30.
vzala na vědomí ponechání dotace hl. m. Prahy ve výši 5 399 748 Kč
v rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2013 na akci ZŠ M. Alše
– snížení energetické náročnosti.
na základě výsledků konkursu
na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Mikoláše Alše v Praze-Suchdole, osobních rozhovorů a na základě posouzení kandidátů v kritériích
mentálního výkonu, manažerských
a sociálních dovedností, psychické
ﬂexibilitě a odolnosti ke stresu, pomocí kombinované metody assessment centra s interními a externími
hodnotiteli jmenuje ředitelkou Základní školy Mikoláše Alše Mgr. Alexandru Kejharovou.
vzala na vědomí dokument Úprava směrné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č.
U 1100/2013.
uložila starostovi zaslat Oznámení o skutečnostech nasvědčujících porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1
v ZŠ M. Alše v letech 2010 a 2011
na Policii ČR.
schválila smlouvu o dílo na výrobu, dodávku a montáž výtahové
šachty pro akci „Bezbariérový přístup do radnice MČ Praha-Suchdol“
s vybraným dodavatelem společností Ata engineering CZ s. r. o., cena díla bez DPH 464 000 Kč.
schválila Zadávací podmínky pro
výběr dodavatele stavebních prací
pro akci „Bezbariérový přístup do budovy radnice č.p. 743, Praha-Suchdol“. Lhůta pro doručení nabídek je
pondělí 13. 5. 2013 do 16 hod, zahájení prací do 28. 6. 2013, ukončení
prací do 30. 9. 2013.
vzala na vědomí, že do obou mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Suchdol bylo přijato 61 dětí a nepřijato
32 dětí starších 3 let k 31. 8. 2013;
SUCHDOLSKÉ

LISTY

v obou školkách bude od září celkem
105 předškoláků.
jmenovala konkursní komisi pro
posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Gagarinova ve složení:
Mgr. Marcela Prokopová za Českou
školní inspekci, Mgr. Libuše Jiráčková za MHMP, Mgr. Jaroslava Barková-Hešíková jako odborník v oblasti organizace a řízení školy,
Marcela Hanáková jako pedagog MŠ
Gagarinova, RNDr. Ludmila Knappová a Bc. Magdalena Doubková jako
zástupce zřizovatele. Předsedkyní
komise Rada jmenovala RNDr. Ludmilu Knappovou. Tajemnicí konkursní komise Rada jmenovala Ing. Janu
Krulíkovou.
schválila následující granty MČ Praha-Suchdol na rok 2013 na podporu
vzdělávání ve zřizovaných příspěvkových organizacích: MŠ Gagarinova –
„Medvíďata bend“ ve výši 9 600 Kč;
MŠ K Roztokům – „Pomoz mi, abych
to dokázal sám“ ve výši 10 873 Kč,
„Živá voda“ ve výši 14 000 Kč, „Malí
stavbaři“ ve výši 16 574 Kč. Do projednání s novou ředitelkou ZŠ Rada
vyhodnocení grantů pro ZŠ odkládá.
schválila následující granty MČ
Praha-Suchdol na rok 2013:
v oblasti sociální:
 penzionu Horizont na program „Denní stacionář“ ve výši 200 000 Kč a Program „Pečovatelská služba“ ve výši
190 000 Kč;
 Domovu Sedlec SPMP na projekt „Chráněné bydlení Domov Sedlec-provoz“ ve výši
60 000 Kč;
v oblasti kultury:
 HS Hubertus Roztoky na projekt Dětský den s myslivci ve výši 5 000 Kč;
 občanskému sdružení Centrum
o.s. na projekt Kurs pomoci
ve výši 6 850 Kč;
 Sboru církve adventistů 7. dne
na projekt „MK Rybička – tvoříme společně“ ve výši 47 740 Kč;
 penzionu Horizont pro seniory
na projekt „Kultura pro seniory“ ve výši 13 000 Kč;
 občanskému sdružení Centrum
pro děti na projekt „Výchova
a přístup k dětem s poruchami autistického spektra“ ve výši 26 000 Kč;
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z radnice
v oblasti sportu:
 TJ Sokol Suchdol na projekt
„Společné letní soustředění turistického oddílu mládeže
a oddílu rodiče a děti“ ve výši
20 000 Kč;
 SDH Suchdol na projekt „Sportovní dresy pro kolektiv mladých hasičů“ ve výši 9 700 Kč;
 pro občanské sdružení Centrum pro děti o.s. na projekt
„Zdravotní cvičení“ ve výši
6 500 Kč a projekt Orientační
cyklotour Tichým údolím ve výši 12 500 Kč;
 Církvi adventistů 7. dne na projekt MK Rybička Léto v pohybu
ve výši 29 000 Kč;
 TJ Slavoj Suchdol-Sedlec na projekt nákup drobného sportovního vybavení ve výši 42 800 Kč
a na projekt „Dětský sportovní
den“ ve výši 12 000 Kč;
 OS Žijeme tady na projekt „Kola
na růžovo“ ve výši 10 000 Kč;
 SDH Suchdol na projekt „Sportovní kladina pro hasiče“ ve výši 6 000 Kč.
vyhlásila záměr na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy radnice, Suchdolské nám 734/3 o celkové výměře 70 m2, rozsah pronájmu:
prostor pro služby, kancelář, zázemí,
předsíň, WC.
schválila po úpravách zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele akce
„ZŠ M. Alše – snížení energetické náročnosti“.

schválila podání projektové žádosti
do projektu Intelligent energy Europe
– projekt Park&Ride – Prostředek vedoucí k úsporám energie v dopravě.
schválila podání projektové žádosti do projektu Intelligent Energy Europe – IEE SAVE, projekt ENEMUN – Úspory energií ve veřejných
budovách.
vzala na vědomí, že TSK prozatím
nepočítá s přisvětlením přechodů
na ul. Kamýcká.
vzala na vědomí změnu přednosti v jízdě při vjezdu do areálu
ČZU na křižovatce ulic Vysokoškolská, U Kruhovky a Internacionální. Protože areálové komunikace
na ČZU jsou vedeny jako účelové,
platí, že vozidla vyjíždějící z areálu
ČZU musí vždy dát přednost všem
vozidlům na ostatních komunikacích. Stejně tak na příjezdu z ulice Kamýcká do areálu musí vozidlo přijíždějící do areálu ČZU dát
přednost zprava autům jedoucích
z ulice Vysokoškolská. Rada bere
dále na vědomí, že je možný volný
příjezd k bankomatu v menze ČZU
po nahlášení u vrátného.
schválila poskytovatele služeb –
ukládání biologického odpadu z činnosti MČ ﬁrmu Ing. Jan Švejkovský-JENA-ﬁrma služeb, cena služby
bez DPH činí 670 Kč za uložení tuny běžného biologického odpadu
a 1650 Kč za tunu pařezů a kořenů. Rada nepřistoupila k výběru
z většího počtu dodavatelů vzhle-

dem k dopravně výhodnému umístění kompostárny v Úholičkách.
po provedeném průzkumu cen vybrala dodavatele na službu „Provoz
velkoobjemových kontejnerů (přistavení kontejnerů, odvoz a likvidace odpadu) na stanovišti kontejnerů
Suchdolská na rok 2013 Společnost
PAKK Petr Kukla, který podal nejvýhodnější nabídku – cena bez DPH:
za VOK bio 450 Kč za tunu, doprava 500 Kč za kus, VOK objemný
1250 Kč za tunu, doprava 500 Kč
za kus, VOK stavební 1300 Kč za tunu včetně dopravy.
vzala na vědomí, že do konkursu
na ředitele MŠ Gagarinova se přihlásili 3 uchazeči, kteří splnili podmínky
konkursního řízení a všichni tři se zúčastní řízených pohovorů. Rada dále
vzala na vědomí, že Mgr. Barková-Hešíková z důvodu možné podjatosti rezignovala na funkci člena konkursní
komise.
vypsala odměnu ve výši 5 000 Kč
za informace vedoucí k dopadení pachatelů zničení sedmi kol umístěných
v MČ Praha-Suchdol v rámci projektu
„Kola narůžovo“.
poděkovala panu Hynkovi, paní Skálové, manželům Poláchovým
a paní Müllerové a Hamzové z květinářství SISI za provedení venkovních
úprav na Suchdolském náměstí.
poděkovala organizátorům akce
Čarodějnický rej 2013: MK Rybička, SDH Suchdol, pí Krumpholcové
a pracovní četě ÚMČ Praha-Suchdol.

Jak jsme vybírali novou ředitelku…
Dokončení ze str. 1
… další vlastnosti a dovednosti jako
např. psychická odolnost, odpovědnost, důslednost, dlouhodobá motivace k výkonu této funkce, schopnost
sebereﬂexe a ochota na sobě pracovat, schopnost přijmout kritiku a akceptovat jiný názor atp. Hodnocení tří
kandidátů trvalo přes pět hodin a pro
nás, kteří jsme se ho mohli zúčastnit,
bylo velmi zajímavé sledovat, jak jednotliví kandidáti plní zadané úkoly, jak
reagují v modelových situacích nebo
jaké jsou jejich konkrétní organizační
schopnosti. Kandidáti se zde již vyproﬁlovali, testy odhalily jejich slabší i silné stránky.
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Následně se ještě sešli členové rady
městské části se suchdolskými členy
konkursní komise včetně přizvaných
odborníků a pan doktor Gruber ze
společnosti Tres consulting všem referoval o výsledcích hodnocení. Znovu se hovořilo o všech třech kandidátech, diskutovaly se jejich schopnosti
i případné slabiny. Závěrem tohoto
jednání byl konsensuální souhlas, že
by ředitelkou školy měla být Mgr. Kejharová, což také potvrzovaly výsledky
provedeného hodnocení.
Závěrečné jmenování nové ředitelky naší školy dne 16. dubna 2013
Radou městské části je tak podloženo poměrně náročným výběrem. Pa-

ní Mgr. Alexandra Kejharová úspěšně
předváděla své schopnosti řadu let jako místoředitelka v ZŠ Petřiny-sever
a nyní je předvedla i při konkursu.
Přejeme naší nové ředitelce hodně elánu, nápadů a síly ke zdárnému
vedení školy. Ale aby škola fungovala dobře, děti se v ní rády a úspěšně
učily, rodiče je do ní rádi posílali, to
bude především záležet na přístupu
jednotlivých členů pedagogického
sboru a také na přístupu rodičů a v neposlední řadě i žáků.

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

Kontejnery na odpady, termíny, stanoviště
Nadále pokračujeme v úsilí nabídnout vám co nejdostupnější možnosti ukládat různé kategorie odpadů tak, aby je bylo v co největším
objemu možné recyklovat (barevné kontejnery na papír, sklo, plasty, tetrapak, textil, elektroodpad),
nebo jinak smysluplně využít (např. kompostování bioodpadu, štěpkování), a zároveň aby co nejméně
zatěžovaly životní prostředí (mobilní sběr nebezpečných odpadů). Stálou součástí je už čtvrtým rokem
také stanoviště kontejnerů na Suchdolské ulici. Protože se nejedná
o sběrný dvůr, a provoz je hrazen
převážně z prostředků městké části,
chtěl bych znovu upozornit na limity jak množství, tak druhu odpadů.
Pokud máte odpadu větší množství,
nebo se jedná o velké bílé elektro,
případně nebezpečný odpad, využijte Sběrný dvůr Pražských služeb
v Proboštské ulici v Dejvicích, který je otevřen každý pracovní den
8.30 – 18.00, v sobotu 8.30 – 15.00,
a kde lze bezplatně odevzdat téměř
všechny druhy odpadů (za poplatek
lze objednat i odvoz odpadu, bližší
informace – tel. 284 098 906).
Kontejnery na objemný odpad, sobota 8. 6. a 13. 7. od 12 do 16 hodin
Velkoobjemové kontejnery POUZE pro ukládání objemného komunálního odpadu, např. starý nábytek, matrace, vybavení domácnosti,
koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. (NE bio). Tato
služba je ﬁnancována Magistrátem
hl. m. Prahy, u každého kontejneru
bude pracovník, kontrolující vkládaný odpad a budou přistaveny
na 3 stanovištích:

Výhledské náměstí
Suchdolská u sběrných surovin
K Roztokům / K Drsnici
Stanoviště kontejnerů na některé
druhy odpadů, Suchdolská ulice
Od dubna je opět v běžném provozu (úterý a čtvrtek od 16 do 18, první sobota v měsíci od 9 do 12 hodin) stanoviště kontejnerů na ulici
Suchdolská, kde lze odkládat velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lino, sportovní náčiní, umyvadla,
WC mísy apod), bioodpad, a drobné
elektrospotřebiče. Odevzdávat odpad je možné jen v provozní dobu,
jindy není ke kontejnerům přístup
a odkládání odpadu u vjezdu nebo
za plot je přísně zakázáno.
Bioodpad ze zahrad a domácností
Nechcete nebo nemůžete kompostovat biologicky rozložitelný od-

pad vlastními silami? Pražské služby
nabízí možnost 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. kompostejner
(120 nebo 240 litrů). Svoz je buďto sezónní (od 1. 4. do 30. 11.), nebo celoroční, vždy 1x za 14 dní, cena služby vč. DPH od 600 Kč za rok.
Další informace o podmínkách a objednání služby získáte osobně v Zákaznických centrech PS, na e-mailové adrese callcentrum@psas.cz,
telefonicky na callcentru Pražských
služeb 284 091 888, nebo na Úřadě
MČ, ŽP, tel. 222 361 425.
Bližší informace k výše uvedeným bodům rádi podáme na tel.:
222 361 425, ing. Novotný.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2013
Praha - Suchdol, Praha - Lysolaje
datum - den

13. června
(čtvrtek)
12. září
(čtvrtek)

zastávka (stanoviště)
křižovatka ul. Přerušená – V Sedlci
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská
ul. Internacionální (u pošty)
Výhledské nám. (u transformátoru)
ul. Hřebenová (u č. 16)
křižovatka ul. Žákovská – Starodvorská

čas od - do:
1500–1520
1530–1550
1600–1620
1630–1650
1700–1720
1730–1750
1800–1820
1840–1900

Odevzdat můžete rozpouštědla, kyseliny a zásady, fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní),
zářivky a jiné s obsahem rtuti, minerální oleje a tuky, barvy, ředidla, lepidla, pryskyřice, čistící a odmašťovací prostředky, léky, baterie a akumulátory. Využijte maximálně tuto možnost. Nesprávná likvidace těchto odpadů
ohrožuje prostředí každého z nás.

Poděkování
Během dubna a května se zapojila skupina spoluobčanů do úprav veřejných prostor na Suchdolském náměstí.
Akci inicioval Ing. Hynek a praktické vykácení přerostlých a nevhodných keřů jalovce a skalníku okolo pomníku M. Alše prováděli také manželé Poláchovi a paní Skálová.
O vysázení keřů na plochách mezi domy a chodníkem se zase postaraly paní Müllerová a Hamzová ze sousedního květinářství SISI. Ještě nás čeká osazení květináčů a výsadba letniček. Děkujeme Vám, kteří se zajímáte o společné věci a pomohli jste všem zkrášlit Suchdolské náměstí,
Petr Hejl, starosta městské části

4
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Adepti na ředitele ZŠ
prošli náročným výběrem
Jako konzultanti společnosti zabývající se aplikovanou pracovní psychologií jsme měli v uplynulých měsících možnost podílet se
na výběru ředitele spádové školy
pro městskou část Praha-Suchdol.
Do ﬁnále výběrového řízení postoupili po komisionálním posouzení
tři kandidáti. Radní městské části
jim ve spolupráci s naší společností dali možnost projevit své kvality v programu zvaném Assessment
Centrum. Je to metoda, která se
užívá při výběru manažerů a zaměstnanců na pozicích náročných
na komunikaci. Charakterizuje ji
přítomnost všech kandidátů najednou, několik hodnotitelů, kteří kandidáty hodnotí z různých hledisek
pomocí nejrůznějších technik. Zde

za účasti hodnotitelů z řad samosprávy i našich konzultantů kandidáti mohli projevit své kvality při
zvládání různých úkolů, které souvisí s jejich prací na pozici ředitele školy.
Kandidáti tak mohli v rámci modelových situací předvést styl, jakým by komunikovali s pedagogy
a rodiči, jak by zvládali organizaci pod časovým tlakem, zda dokáží
srozumitelně a přesvědčivě prezentovat a podobně. Součástí Assessment centra byly i testy mentálního výkonu a osobnostních charakteristik. Jedním z důležitých kritérií byla i vize, kterou kandidáti měli
o svém působení na škole Mikoláše
Alše, a směr, který by chtěli dát jejímu dalšímu vývoji.

Hodnotitelé vůbec neměli lehkou
práci – všichni ﬁnáloví kandidáti byli velmi kvalitní a jejich dovednosti
a výkon byl na velmi vysoké úrovni.
Každý z nich přistupoval k úkolům
odlišným stylem, a právě to, do jaké
míry jeho styl korespondoval s představami zadavatele, bylo nakonec
rozhodující. Po prezentaci výstupů z Assessment centra a důkladném zvážení všech pro a proti byla na pozici ředitele Základní školy
Mikoláše Alše vybrána paní Mgr. Alexandra Kejharová. Přejeme jí úspěch
a pracovní spokojenost v novém působišti, škole rozvoj pozitivním směrem a úspěšnou paní ředitelku.
Za společnost Tres consulting,
s.r.o. PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

Stavební investice
o prázdninách
Po prázdninách na radnici výtahem
Během prázdnin je naplánována výstavba výtahu, který zajistí bezbariérový přístup do všech podlaží budovy radnice městské části. Výtah se bude přistavovat
vedle zadního vchodu na dvoře radnice. Kvůli zajištění
přístupu k výtahu z vnitřní chodby budou přestavěna
sociální zařízení v prvním a druhém patře. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Odhadované náklady jsou 2,5 mil. Kč. Předpokládané zahájení stavby je 28. června. Stavba potrvá
do druhé poloviny září.
Stavba výtahu odstraní dlouhodobý problém přístupu hůře se pohybujících spoluobčanů do vyšších pater radnice a jistě jej rádi budou využívat i naši senioři,
kteří se ve druhém patře schází pravidelně několikrát
do měsíce na setkání KLASu nebo na Cvičení pro
každého.
Vzhledem k tomu, že stavba bude zasahovat i do chodeb úřadu, je třeba počítat s občasným omezením provozu. Sledujte prosím proto vývěsky, webové stránky
městské části nebo se prosím informujte na telefonním
čísle 222 361 411 o aktuálním stavu provozu úřadu.

Nástavba družiny a zateplení objektu
Od 13. května probíhá rekonstrukce podkroví a zateplení celého objektu bývalé družiny v areálu základní školy. V půdní nástavbě vzniknou dvě třídy družiny
až pro 60 dětí. V rámci stavby budou také vyměněna původní dřevěná okna v severní fasádě v knihovně
v přízemí a v prvním patře ve školce. V rámci stavby
bude také vybourán komín z původní uhelné kotelny a budou tak zvětšeny prostory gymnastického sálu a jednoho oddělení družiny. Celý objekt bude také
zateplen.
Stavba potrvá do poloviny srpna. Třídy družiny by
měly být otevřeny k začátku nového školního roku.
Po dobu stavby je třída Soviček přestěhována do přízemí původní budovy základní školy. Během července
bude také omezen provoz knihovny. Stavbu provádí
společnost FAST střechy z Náchoda, která s nabídkovou cenou 4,5 mil. Kč vyhrála výběrové
řízení v konkurenci dalších 12 uchazečů.

www.praha-suchdol.cz
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Jak dopadla fotosoutěž?

Městská část Praha-Suchdol na přelomu roku vyhlásila Fotosoutěž na téma: Náměty pohlednic Suchdola
a Sedlce. Do konce března jste mohli posílat podařené fotograﬁe. Celkem se do soutěže přihlásilo 13 autorů, kteří zaslali 63 krásných fotograﬁí
z našeho okolí. Všechny fotograﬁe
jsme zveřejnili na webu i facebooku
městské části a do 20. dubna probíhalo veřejné hlasování.
A jak to dopadlo? Fotograﬁe zachycující přírodní krásy našeho okolí nebo staré památky jako kapli sv. Václava nebo Spálený mlýn se nejvíce
povedly manželům Kněžkovým. Svým
uměleckým dojmem a zároveň i odrazem suchdolské zajímavosti okouzlila fotograﬁe paní Moniky Hevákové
– Odraz zvonu kapličky v louži. V kategorii Suchdol před xxx léty a nyní
se povedla fotograﬁe panu Janu Gottwaldovi, který zachytil starý autobus
linky 107, (který je k vidění ve Stře-

NE
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šovickém muzeu), společně s novodobým typem kloubového autobusu
u základní školy. Jako nejvhodnější fotograﬁe pro námět na pohlednici by se dala použít fotograﬁe pana
Pavla Růžičky, který zachytil krajinu
v zimním čase s kapličkou sv. Václava s přistávacím letadlem, tzv. Přelet
nad kaplí.
Všechny výherce jsme pozvali 2. května do Alšova kabinetu, kde
jsou došlé snímky vystaveny, a osobně jsme autorům s panem starostou poděkovali, předali blahopřání
s motivem staré pohlednice Suchdola a praktické dárečky v podobě poukázek na výrobu fotoknihy nebo vyvolání fotograﬁí od ﬁrmy Powerprint,
ﬂash disk na ukládání fotograﬁí, praktické příručky o zajímavostech našeho okolí či knihu o památných stromech. V přátelském duchu jsme si
popovídali o tom, jak fotograﬁe pořizovali nebo kde je dohledávali. Děku-

jeme všem, kteří se do soutěže zapojili, a určitě budeme pokračovat.
Plánujeme uspořádat výstavu starých obrazů, fotograﬁí, pohlednic,
které zachycují, jak to zde dříve vypadalo. Pokud vlastníte zajímavé kousky, budeme rádi, za jejich zapůjčení.
Přes léto zaúkolujeme také naše děti,
aby nám zdokumentovaly své zvířecí
mazlíčky. Podrobnější informace budou k dispozici na webu MČ a na informačních deskách.
Pokud jste si nestihli prohlédnout
fotograﬁe, můžete do 10. června navštívit Alšův kabinet, kde je zároveň
k vidění výstava Jiřího Wintera – Neprakty. Své dotazy, nápady ohledně
možných výstav můžete sdělit na tel.
222 361 419, nebo napsat na: kultura@praha-suchdol.cz
Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

Prosíme,
nehlučte sousedovi
k nedělní kávě
travními sekačkami...
SUCHDOLSKÉ
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Výstava kreslíře
Jiřího Wintera-Neprakty

Městská část Praha-Suchdol připravila ve spolupráci s manželkou zesnulého malíře – Danielou Pavlatovou krásnou výstavu mapující tvorbu tohoto
všestranného mistra.
Výstava malíře, kreslíře, karikaturisty a humoristy Jiřího Wintera-Neprakty byla zahájena ve čtvrtek 18. dubna v 18 hodin v Alšově kabinetu
na suchdolské radnici a je vystavena
do 10. června 2013. Zazpívat a zahrát na kytaru přijel zpěvák Vladimír
Veit, který s malířem spolupracoval
a zhudebnil např. Kramářskou píseň,
ke které pan Winter nakreslil obrázky.

labut_0313_CYK_2.indd 7

Zahájení výstavy se ujal režisér a dokumentarista Tomáš Škrdlant.
Dalšího představení díla Jiřího Wintera se zhostila suchdolská knihovna, kde je možné shlédnout jeho
dětskou tvorbu – ilustrace knížek,
komiksy, album strašidel, ale třeba
i houpací dřevěné hračky, které výtvarník navrhl. Ve čtvrtek 25. dubna zde proběhl pořad Když přijede
malíř – který zrežíroval a připravil
pan Jiří Müller s herečkou Helen Valentovou. Při besedě vyprávěli, jak
se s mistrem seznámili, jaké krásné historky zažili na společných zá-

jezdech. Napsali o panu Winterovi
knížku – Hovory s Nepraktou. Mohli jsme se dozvědět mnoho pikantérií z jeho života. Vtipný pořad doprovázený četbou a příběhy si poslechli
v odpoledním programu školáci a večer veřejnost. Umělci dětské představení zpestřili o příběhy opičky kočkodana, kterou vychovávali a bohužel
už o ní nestihli vydat
další knížku, kterou měl
pan Wintera ilustrovat.

www.praha-suchdol.cz
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Nebojme se pavouka!

Tento pavouk opravdu nekouše, neboť se jedná o nový herní prvek pro
děti. Letiště Praha a.s. (Letiště Václava Havla) v rámci programu Dobré

sousedství ﬁnančně přispívá obcím
a městským částem, které jsou dotčeny provozem letiště. Městská část
Praha-Suchdol podala čtyři návrhy

na vylepšení sportovních a herních
prvků pro děti, dospělé i seniory. Byl
nám schválen jeden projekt na herní síťový prvek PAVOUK v hodnotě 131 000 Kč, který je sice vhodný
už pro děti od 3 let (vzhledem k jeho nízké výšce), ale ocení ho i předškolní a školní děti. Děti mohou vyzkoušet svou zdatnost, koordinaci
a zručnost na různých ramenech pavouka. Jako vhodný prostor jsme vybrali dětské hřiště – U Kruhovky, kde
je travnatý povrch, a hřiště pak bude
multifunkční pro více generací. (Hřiště se nachází u bytových domů Kamýcká, naproti plaveckému bazénu
ČZU, bus 107, 147 – zastávka Zemědělská univerzita nebo Kamýcká).
Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

Čistá energie Praha 2013
Hlavní město vyhlásilo dotační program Čistá energie Praha 2013 na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných
zdrojů energie, které byly zprovozněny v termínu od 1. 9. 2012 do 30. 9. 2013. Dotace slouží jako motivace fyzických nebo právnických osob k realizaci změn topných systémů v trvale
obývaných bytových objektech, které nejsou využívané k podnikání.
Informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a další dokumenty jsou
k dispozici na webových stránkách http://envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP.
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Zateplení ZŠ
a rekonstrukce kotelny
Městská část připravuje rozsáhlé zateplení nové budovy základní školy včetně výměny dřevěných oken
a rekonstrukci kotelny, při které by
původní plynová kotelna měla být
nahrazena kotelnou na bázi obnovitelných zdrojů (OZE), zde budou použita plynová tepelná čerpadla. Projekt získal podporu z Operačního
programu životní prostředí ve výši
9,2 mil. Kč, dále na tuto stavbu obdržela městská část dotaci od hlavního města ve výši 5,4 mil. Kč. Celkové odhadované náklady projektu
jsou přes 22 mil. Kč. Příprava stavby neprobíhá jednoduše, a to z několika důvodů. Výběr zhotovitele
stavby musí samozřejmě probíhat
podle zákona o zadávání veřejných
zakázek. Ten byl však před časem
novelizován. Například pro soutěž
musí být připravena dokumentace
v podrobnosti pro její provádění. Ale
na rozdíl od standardní prováděcí
dokumentace nesmí obsahovat žád-

ný odkaz na nějaký konkrétní výrobek. Třeba se rozhodnete pro střešní okna Velux, protože jsou kvalitní
a dobře těsní, ale podle zákona o zadávání veřejných zakázek to nesmíte v dokumentaci uvést. Problém
je v tom, že nové požadavky zákona nemají ještě projektanti zažité.
Přípravu projektu především zdrželo zjištění, že fasádní desky, kterými
je zvenku obložena tělocvična, obsahují azbestová vlákna. Byly provedeny rozbory desek, které tento stav
bohužel potvrdily. Státní zdravotní ústav změřil výskyt vláken azbestu v ovzduší na přilehlých chodbách
školy a v tělocvičně. Měření prokázalo, že nejsou překračovány hygienické limity. Než se bude moci tělocvična zateplit, budou se muset
desky demontovat a ekologicky zlikvidovat. To by se mělo provádět během srpna. Tělocvična při tom bude
hermeticky obalena a pod pláštěm
bude stále podtlak, který zajistí, že

se při demontáži nedostanou vlákna
azbestu do okolí.
Dalším administrativním zdržením je skutečnost, že jednotlivé
kroky přípravy projektu a jeho případné změny musí vždy nejprve
odsouhlasit Státní fond životního
prostředí.
V současné době probíhá na fondu kontrola zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, pak bude
probíhat výběrové řízení a stavba
by měla započít na přelomu července a srpna. Celá akce je rozdělena na dva roky, v letošním roce plánujeme zateplení tělocvičny včetně
sanace desek s azbestem a výměnu
oken. V příštím roce během letních
prázdnin by mělo proběhnout zateplení nové budovy školy a rekonstrukce kotelny na střeše školy.
Petr Hejl,
starosta městské části

Děkujeme,
že v Zóně 30
zejména v ulicích Suchdolská,
K Horoměřicům a Internacionální,
(a kromě Kamýcké i ve všech
ostatních suchdolských ulicích)

dodržujete maximální
povolenou rychlost.
www.praha-suchdol.cz
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Ještě k dopravě
a parkování na ulicích
V naší městské části je jen málo ulic,
kde se dá dle předpisů parkovat při
krajnici, přesto na ulicích parkujeme. A tak se stále častěji setkáváme s připomínkami, že tu či onde
auta překážejí, a to i z oblastí, které nejsou v docházkové vzdálenosti některé z fakult univerzity. Tu někdo na ulici a na dvoře opravuje
auta, jinde je aut v okolí tolik, že se
na dvory již nevejdou.
Aut máme čím dál víc a naše infrastruktura na ně není připravená.
Ještě nějakou dobu bude trvat, než
se nabažíme pocitu, že vlastnit auto, nejlépe velké, je symbolem naší úspěšnosti. Na západ od nás se
již praktikují projekty, ve kterých se
sousedé při cestě do práce sesednou
do jednoho auta nebo si auta navzájem půjčují na cestu na víkend apod.
Jedním ze způsobů, jak by se problém potřebných a zároveň překážejících aut dal řešit, je umístění několika dopravních značek na každý roh,

které by přikazovaly k jízdě jedním
směrem, zakazovaly zastavení atd.
Avšak my se po zkušenostech řady západních měst dlouhodobě snažíme držet principu, že méně značek
je lépe. Snažíme se tedy značky dávat
jen na místa nebezpečná či dopravně exponovaná. Na celém území naší
městské části, kromě ulice Kamýcké,
je omezena rychlost na 30 km/hod.
a většinou platí přednost zprava.
Většinu ulic, kromě Kamýcké, užíváme především my, obyvatelé městské části. Taky si tu sami sobě přidě-

láváme těžké chvilky, když necháme
zaparkované auto v křižovatce. Nebo
auta zaparkovaná cik-cak tak, že mezi nimi nelze projet, musíme objíždět
tak, že najedeme na chodník. Bohužel, když na něj musí najet autobus či
Tatra s betonem, chodník to nevydrží. Zkusme tedy myslet při parkování aut i na druhé, kteří potřebují bezpečně projet.
Samostatnou kapitolou jsou větší auta, která stojí například u staveb a rekonstrukcí rodinných domů.
V poslední době se změnila technologie staveb, beton se nemíchá
z hromady písku na dvoře, ale přiváží jej velké mixy. Pokusíme se tento
problém podchytit při projednávání stavebních povolení, kdy budeme s investory projednávat plán organizace
dopravy při výstavbě.
Václav Vik,
zástupce starosty

Nové dopravní značky
na Brandejsově náměstí
Na Brandejsově náměstí došlo v minulých měsících k novému dopravnímu uspořádání v okolí vjezdu
do areálu České zemědělské univerzity. Nejprve vloni na podzim,
když se otvíralo nové parkoviště,
byly na vstupu do areálu umístěny závory, a pak v zimě byla u vjezdu postavena stěna s velkým logem
univerzity. Co se týče dopravního
uspořádání, dříve bylo pokračování
ulice Internacionální směrem do areálu označeno jako hlavní a z Vysokoškolské se dávala přednost v jízdě.
Nově postavené označení univerzity
začalo ale bránit ve výhledu autům
přijíždějících z Výhled. Když jsme tuto situaci konzultovali na silničním
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úřadě, potvrdilo se, že nově vybudovaná vstupní brána do univerzity
vlastně odděluje veřejné komunikace od těch vnitroareálových. Proto
byla také přemístěna značka „Dej
přednost v jízdě“ z ulice Vysokoškolské do výjezdu z areálu ČZU, tato
situace byla dále zdůrazněna bílou
čarou na asfaltu. Tedy auta, která
zajíždějí do areálu univerzity nebo
z něj vyjíždějí, tedy jedou z místa ležícího mimo veřejné komunikace, by
měla dát přednost autům přijíždějícím po ulici Vysokoškolské.
Do areálu ČZU, např. na parkoviště před ordinace a komerční banku
nebo i k bankomatu v menze, může vjet každý, jen se ohlásí u služby
SUCHDOLSKÉ
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u vjezdu, není tedy třeba žádná registrace či průkazka.
Na Brandejsově náměstí dále připravujeme na obou stranách ulice
před vjezdem do areálu ČZU umístění značek zákazu stání s možností stát do 30 min. Podobně to bude
i v částech ulic U Kruhovky a Vysokoškolské, kde podél vozovky na kraji směrem do náměstí přibudou zatravňovací dlaždice. Tím by se mělo
usnadnit parkování těm, kdo jedou
nakoupit do řeznictví
nebo na Selský trh či jedou navštívit lékaře.
Petr Hejl,
starosta městské části
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mohlo by Vás zajímat

Průkaz energetické
náročnosti budov
Energetický štítek
S účinností od 1. ledna 2013 jsou
někteří majitelé budov povinni zajistit průkaz energetické náročnosti budovy (úprava byla provedena zákonem č. 318/2012 Sb., jež
novelizoval zákon o hospodaření
s energií). Jedná se o certiﬁkát,
z kterého se kdokoli dozví, jakou
má budova spotřebu energií. Vytváří sedmimístnou škálu kategorií
od nejúspornějšího A až po mimořádně nehospodárnou kategorii G.
Rozdělení podle tříd je také zvlášť
pro vytápění, obálku budovy, větrání nebo osvětlení. Podle toho lze
poznat, kudy utíká z domu nejvíce
energií. V materiálu zpracovaném
auditorem má být rovněž doporučení, jaká konkrétní opatření může
majitel udělat, aby uspořil.
Od roku 2013 si musí majitel
budovy tento průkaz energetické
náročnosti budov pořídit nejen při
stavbě nové budovy s plochou již
nad 50 m2 nebo při větší stavební
úpravě budovy, za kterou se považuje například i zateplení, ale již
i u stojících budov v případě, že
bude budovu nebo její část prodávat. Bude-li budovu nebo část pronajímat bude mít majitel tuto povinnost až od 1. ledna 2016.
Vzor a obsah průkazu, způsob
jeho zpracování a umístění průkazu
v budově stanoví prováděcí právní
předpis.
Průkaz se nemusí pořizovat
ke stavbám pro rodinnou rekreaci
nebo k těm s plochou pod 50 m2, ke
garážím nebo výrobním halám. Povinnost se dále nevztahuje na budovy určené pro náboženské účely,
kulturní památky nebo budovy v památkových rezervacích či zónách.
Průkaz se v současné době, jak už
bylo zmíněno, nepořizuje u již postavených rodinných domů, které
majitel nehodlá prodávat nebo pronajímat, není nutný ani pro nabývání budovy v dědickém řízení.

V případě
prodeje
d j či pronájmu
áj
bytu se dá průkaz nahradit prokázáním energetické náročnosti pomocí
vyúčtování za teplo, plyn a elektřinu
za poslední tři roky. Přesné podmínky tohoto postupu vymezuje zákon
č. 406/2000 Sb.(§ 7a).
Vystavený průkaz má platnost
10 let od data vyhotovení. Cena
za jeho vypracování není dána, odvisí od dohody se subjektem, který je oprávněn jeho vyhotovení realizovat, orientačně půjde o částky
od 3000 do 7000 Kč (bude záviset na velkosti budovy, jejím členění, zda je podsklepena, jak složité
má vytápění, používá-li obnovitelné
zdroje apod). Je třeba podotknout,
že vystavení průkazu bude dražší,
snad až o polovinu, pokud nebude
mít majitel kompletní stavební dokumentaci k budově a specialista
bude muset údaje doměřit. Za štítek si připlatí majitel i v případě,
když dokumentaci nedá v elektronické, ale papírové podobě. U bytového domu by se měla cena průkazu
pohybovat mezi deseti a dvaceti tisíci korunami, u větších komerčních
objektů to pak může být podstatně
dražší – 50 tisíc korun a víc. Na průkazech přesto ušetří obyvatelé bytových domů, protože průkaz se zprawww.praha-suchdol.cz
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cuje
cuj na celou budovu, ale platí pak
pro každou samostatnou jednotku.
Náklady by se tedy měly rozpočítat
Nák
mezi všechny bytové jednotky. Pokud se však třeba společenství vlastníků jednotek na vypracování průkazu pro celou budovu nedohodne,
a vlastník některé jednotky bude
mít zájem o prodej (pronájem) své
jednotky, pak si může nechat zpracovat průkaz jen pro svou jednotku za účelem jejího prodeje (pronájmu), a to na své náklady.
Majitel domu má vždy povinnost
kupujícímu nebo nájemníkovi průkaz vystavit, byť jej výslovně kupující či nájemce nevyžaduje. Za nezajištění energetického štítku jsou stanoveny sankce, pro nepodnikatele
hrozí pokuta do 100 000 Kč (podnikatelům pak až 5 mil. Kč).
Budete-li potřebovat takovýto
energetický štítek zpracovat nebo
o něj budete mít zájem jen pro orientaci, jak energeticky náročná je vaše
stavba, pak lze seznam osob oprávněných tento průkaz vyhotovit nalézt
na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu: www.mpo-enex.cz/
experti. Jejich počet je
dnes okolo 1000 a lze je
ﬁltrovat podle lokality.

JUDr. Zlata Kohoutová
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Čarodějnice nepřilétly,
ale přijely na kolech

Rok se s rokem sešel a my se opět
chystáme na SLET čarodějnic a čarodějů. Naše přistání bylo na hřišti
za sokolovnou na Suchdole. Košťata
jsme mohli nechat doma, jelikož doba pokročila a dnes se nelétá, ale jezdí na růžových kolech!. A tak jsme se
letos sešli u kamenů před radnicí, nasedli na kola a šlápli do pedálů. Kdo
přeci jenom dává přednost koštěti,
určitě ho využije při vymetání myší,
pavouků, hadů a jiné havěti. To bylo
hlavním tématem soutěžních disciplín, které pro děti nachystal mateřský klub Rybička. A tak malé čarodějky mohly vymetat myši z děr nebo
složit obří pavučinu z kostek. Čarodějové se zase s chutí trefovali do pavoučích plechovek a nebo lovili pavouky na udičku a společně si mohli
vyrobit malého netopýrka či chlupatého pavoučka. Za to, jak se činili,
dostali něco na zub a buřta do ruky.
Pod odborným dohledem místních
hasičů jsme usedli k táboráku a opé-
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kali buřtíky dozlatova. Aby i malí čarodějové zažili na svém sletu trochu kultury, ve velkém stanu pro ně
bylo nachystáno loutkové divadlo
„O vznešené čarodějnici“ v podání
amatérského loutkového divadla Baribal ze Sedlce. Děti lapaly po dechu,
když viděly ošklivou čarodějnici, jak
si dělá zálusk na pěkného prince, ale
vodník jí to rozmluvil. Nakonec vše
vyřešil čert, který proměnil čarodějnici na vznešenou krásnou princeznu. No a my jsme pak tu naši ošklivě
vznešenou čarodějnici upálili na hranici a zašli na dobré únětické pivečko a na grilované davelské uzeniny.
Aby si svůj slet užily i velké čarodějnice, pozvali jsme místního mladého čaroděje Marka Solničku ze skupiny PYROTERRA, který nám předvedl
strhující práci s ohněm, žonglování,
tancování a akrobacii. Holt moderní
doba, tak i moderní tanec u ohně…
Méně pohybově zdatní čarodějníci raději seděli a poslouchali, možná
SUCHDOLSKÉ
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si i zapěli s kapelou DOCENTI, která
nám zpříjemnila pozdní večer folkovou a country hudbou.
Projekt „Růžová kola“, neboli nový způsob místní ekologické dopravy, nám na sletu představili organizátoři Vojta a Martin. I přes svůj
mladý studentský věk dokázali svým
počinem oslovit místní občany, kteří
darovali nebo pomohli opravit stará
kola, aby mohla být využívána jako
alternativní cyklodoprava. Vytipovali vhodná stanoviště, připravili mapu
a podmínky půjčování a společnou
čarodějnickou jízdou kola rozmístili po své trase do oběhu.
Pěkná Filipojakubská noc! Tak zase
za rok, třeba už zase budeme létat...
Děkuji všem spoluorganizátorům,
účinkujícím a vám všem,
kdo jste přišli, přijeli nebo přiletěli…
hlavní čarodějka
Zuzana Krumpholcová
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Nenič mě,
sloužím všem!

Jak jste mnozí jistě zaregistrovali, 1. května jsme po území městské části Praha-Suchdol rozmístili
na dvě desítky růžových kol v rámci
projektu KOLA NARŮŽOVO.
Asi před dvěma měsíci jsme začali různými způsoby oslovovat místní
obyvatele, aby nám darovali svá stará, nepoužívaná kola. Posbírat dostatečný počet kol šlo celkem rychle, lépe než jsme čekali. Jelikož jsme
chtěli v rámci projektu podpořit

i komunitní život, rozhodli jsme se
uspořádat veřejnou opravu a barvení nabíraných kol. Jsme rádi, že několik nadšenců dorazilo a chápeme,
že ne každý měl možnost se o akci
dozvědět.
Poté následovalo představení projektu na suchdolských čarodějnicích. Bylo „super“ vidět zájem o kola. Proto jsme s nadšením druhý
den, 1. máje, kola rozvezli na jedenáct stanovišť. Stanoviště jsme zvo-

lili v místech, kde bydlí větší počet
lidí, na důležitých zastávkách MHD
a na frekventovaných místech.
Již po několika dnech jsme
schopni hodnotit setkání s realitou. Je pravdou, že nám chodí velké množství pozitivních ohlasů,
a to nás motivuje k dalšímu pokračování. Po zhruba pěti dnech nám
zůstalo okolo čtyř kol! Několik málo
jsme museli stáhnout k opravě duše
apod., ovšem velkou část bohužel
kdosi hodil ze skály a kola hrubým
zacházením nenávratně poničil. Případem se bude dále zabývat Policie
ČR. My rozhodně chceme projekt
dotáhnout a následně ho udržovat
funkční a mrzí nás, že ne všichni si
stihli první várku kol vyzkoušet. Nadále sbíráme kola, kterých nám dáváte čím dál víc. Společně je opět
opravíme, jen se do dalšího rozmístění zamyslíme nad lepším koncepcí půjčování kol.
Mockrát všem děkujeme za podporu, zejména radnici a Cyklo Adam.
Vojta Němec, Martin Petřík,
organizátoři projektu

Dodatek ze suchdolské radnice
Možná by stálo za to, pozastavit se na otázkou, jak si
kterých hodnot vážíme. Díky rychlému technologickému pokroku chceme, potřebujeme stále nové a nové
věci, přístroje, pomůcky a ty staré vyhazujeme a přestávají nám sloužit. Ale najdou se i tací, kteří těmto
„nepoužívaným“ věcem vrátí smysl. A tím stará kola
jistě byla. Bohužel, projekt kola narůžovo byl okamžitě napaden způsobem a měrou, který jsme vůbec nečekali. Osm růžových kol, nenávratně zničených, skončilo
pod skalou v přírodní rezervaci v Tichém údolí! Policie
ČR vyšetřuje případ zničení jako hrubý vandalismus.
Kola narůžovo byla nově opravená, repasovaná, přípravy se účastnilo řada nadšenců a Cyklo Adam daroval mnoho dílů a součástek v hodnotě několik tisíc

korun. Okolo této události se strhla velká vlna ohlasů. Velkou většinu tento projekt alternativní cyklodopravy nadchl o to více, jsme byli šokováni tímto činem.
Na druhou stranu jsme se poučili, začalo se o tom více
mluvit i ve školách, v rodinách a znovu se ozýváte, že
rádi pomůžete s opravou a darujete nová kola a hlavně morálně podporujete mladé hochy, kteří, až odmaturují, se do projektu znovu pustí.
Další oprava a natírání kol narůžovo bude probíhat
v neděli 26. května od 10 hodin na dvoře za suchdolskou radnicí, kdo máte chuť pomoci, přijďte.
Děkujeme všem, kteří projektu věří a podporují ho.

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

13
21.5.2013 23:13:56

co se d ělo

Přivítali jsme
malé občánky

Na suchdolské radnici jsme 20. dubna 2013 v rámci jarního Vítání občánků přivítali 21 malých občánků.
V náručí svých rodičů a v doprovodu sourozenců nebo dalších členů rodiny si užili svůj, možná první, kulturní zážitek. Na úvod se nám
představily děti o pár let starší, které chodí do mateřské školy u lesa, a ukázaly nám, co vše se časem
malí občánci naučí. V doprovodu
svých učitelek nám krásně zazpívaly, zatancovaly či přednesly básničky
o miminku, o sluníčku, o přírodě, až
se nám mnohdy do očí valily slzičky.
Ne nadarmo se říká, že na dětech je
nejlépe vidět, jak ten čas běží.
A o tom, jak to všechno utíká, hovořil i starosta Petr Hejl, který malým kvízem testoval znalosti rodičů. Vyzvídal, kolik přítomných se
na Suchdole narodilo a kdo se cítí
býti Suchdolákem i nyní. Pak už nadešel ten správný čas, zapsat další
občánky Suchdola do Pamětní knihy
a předat maminkám krásnou kvě-

14
labut_0313_CYK_2.indd 14

tinu a tatínkům malou knížku pro
dětská ouška.
Přeji malým občánkům, ať mají
spokojené a radostné dětství, a rodičům, aby společný čas s jejich nejmilejšími plynul hodně pomalu.
Zuzana Krumpholcová,
referentka kultury
Foto – 3x Petra Kratinová
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ze suchdolské knihovny

Co nového v knihovně
Během března a dubna měli návštěvníci možnost vyplnit dotazník
o službách knihovny. Postupně pracujeme na tom, abychom výsledky
zahrnuli do našich plánů týkajících
se jak akcí, tak knihovního fondu.
Na vaše přání rozšiřujeme výběr
o komiksy, dále nakupujeme nové
stolní hry a také si již můžete prohlédnout náš nový web: knihovna.
praha-suchdol.cz. Doufáme, že se
bude líbit, a těšíme se na vaše kladné reakce i eventuelní připomínky
na našem facebooku nebo e-mailu:
knihovna@praha-suchdol.cz.

Kvůli valentýnským růžím vysychá
jezero Naivasha v Keni. Díky kuřecímu řízku se kácí amazonský deštný prales. A jak to souvisí s námi?
I o tom bude debata.
Přednášející: Mgr. Marie Hokrová
– vedoucí kampaně Na okraji; informačně vzdělávací sekce Rozvojovka společnosti Člověk v tísni.
Přednáška se koná v rámci kampaně Na okraji – projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové
agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

pondělí 27. 5. a 10. 6. od 18.00
Jóga smíchu
Přijďte si vyzkoušet kombinaci cvičení smíchu a jógového dýchání,
které dodává do našeho těla a mozku více kyslíku a vytváří pocit zdraví a energie.
úterý 11. 6. od 18.00
Přednáška Cena naší spotřeby
Přednáška s debatou a ukázkou
z dokumentárního ﬁlmu Domov.
Mnoho jídla a věcí, které si kupujeme bylo vyrobeno tisíce kilometrů
za našimi hranicemi. Kdo je pěstoval, za jakých podmínek a kolik vody bylo potřeba na jejich výrobu?
Jedno bavlněné triko spotřebovalo 5000 litrů vody v Indii a přispělo
k onemocnění chudých zemědělců.

řů na pití piva a další zajímavosti.
Setkání je spojeno s prohlídkou pivovaru (již od 18.00) a ochutnávkou Suchdolského Jeníka (0,4 l
– za 29 Kč). Vzhledem k omezené kapacitě míst je rezervace
v knihovně nutná.
čtvrtek 20. 6. od 18.30
Přednáška MUDr. Zdeňka Susy –
Pivo a pivovary
Pro veliký zájem opakujeme setkání
s MUDr. Zdeňkem Susou na téma Pivo a pivovary. Akce proběhne
na netradičním místě, ve školním
pivovaru ČZU. Dozvíte se o pivovarech minulosti i dneška, o technologii vaření piva, o názorech léka-

Během prázdnin bude knihovna
1. až 12. července uzavřena z důvodu nástavby budovy a dovolené.
Případné další uzavření bude oznámeno na webu knihovny.

Kateřina Lahodová
Turchichová,
vedoucí knihovny

Suchdolští hasiči
nezahálí
Jaro v plné síle zasáhlo Suchdol
a naši hasiči se s nadšením hemží
nejen kolem hasičárny.
Pro načerpání trochy inspirace
u „profíků“ absolvovali kluci z jednotky dvanáctihodinovou stáž na
hasičské stanici Petřiny, kde se na ně
„usmálo štěstí“ mimo jiné v podobě
požáru porostu. Koncem dubna pak
měli možnost pomoci i na domácí
suchdolské půdě, kde vyjeli na čer-

labut_0313_CYK_2.indd 15

pání vodní jímky. Naše jednotka se
také podílela na celopražském cvičení v čerpání vody v Praze-Tróji. A jelikož se blíží i spousta soutěží a akcí,
je třeba se na ně řádně a zodpovědně připravit. Takže se pucují hadice, promazávají závity a rozhýbává
se ztuhlé tělo. To samozřejmě platí i pro ty nejmenší hasiče, tedy kolektiv mladých hasičů, kteří jsou již
ve víru příprav na soutěže v požár-

ním útoku v Řepích a na první kolo
hry Plamen.
Kromě tréninků se také pozvolna
začíná připravovat Dětský den s hasiči, tradiční to suchdolská akce. Letošní
Dětský den se koná 9.června a všichni
jste srdečně zváni. I kamarádi z Lysolaj
nebo babička z Úholiček. A jak se říká
na závěr – možná přijde i pěna.

www.praha-suchdol.cz
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Objevme les

Ve čtvrtek 9. května se prvňáci ze
ZŠ Mikoláše Alše zúčastnili prvního bloku takzvané „lesní pedagogiky“. Tento program pro ně připravili
studenti Fakulty lesnické a dřevařské ČZU. Tématem prvního setkání
byl les. Paní učitelky ocenily přípravu i průběh akce, děti byly moc spokojené. Těšíme se na další spolupráci s ČZU.
Alexandra Kejharová,
ZŠ Mikoláše Alše

Vážení čtenáři,
představuji se vám jako ředitelka Základní školy Mikoláše Alše v Praze-Suchdole. Do této funkce jsem byla jmenována Radou městskou částí Praha-Suchdol na základě konkursního řízení
ní od 1. 5. 2013.
Doposud jsem působila necelých 14 let jaástupkyně
ko učitelka a později také jako zástupkyně
er v Praředitelky školy na ZŠ Petřiny-sever
ickou faze 6. Vystudovala jsem Pedagogickou
kultu Univerzity Karlovy v oboru učitelství
1. stupně ZŠ.
Myslím si, že místo vzletných slov a vět by
devším výza člověka měly promlouvat především
sledky jeho poctivé práce. Já se zatím za tak
t, a tak mi nekrátkou dobu nemám čím chlubit,
zbývá, než se odvolat na hlavní myšlenky své Vize rozvoje školy, kterou jsem předkládala konkursní
komisi.

16
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Hlavním posláním školy je kvalitní výchova a vzdělávání dětí. Proto pominu ostatní oblasti, které by měly být prostředkem k naplňování výše uvedeného cíle.
Zaměřím se na děti:
Všechny děti mus
musí ve škole cítit bezpečí a přijetí.
Učitelé a děti b
by měli být do určité míry partneři. Dětem musíme
mu
naslouchat. Děti potřebují, aby byly respektovány jejich individuální
potřeby. Je
Jestliže se podaří vytvořit přívětivé
a radostné prostředí, jdou těžké věci snáze.
S dětmi se součástí školy stávají také jejich
rodiče, pro
proto je třeba nastavit otevřenou
a vstřícnou komunikaci také s nimi.
Budu tedy
ted ze všech sil usilovat o to,
aby děti m
měly školu rády a rodiče nám
důvěřovali.
dův
Alexandra Kejharová,
ředitelka ZŠ Mikoláše Alše

LISTY
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Předškoláci
na školce v přírodě

Na začátku května jsme se vydali na velkou výpravu do Areálu Bret
v Prkenném Dolu. Počasí nám zpočátku moc nepřálo. Hráli jsme s deštěm na zaháněnou – když jsme vystrčili nosy z chat, začalo pršet. Ale
ani to nás nezastavilo! Hráli jsme hry
v chatičkách, plnili úkoly od postaviček z říše Pohádek a moc jsme se
u toho nasmáli. Náš úsměv postupně přilákal i sluníčko, tudíž jsme další dny již mohli vyrážet za zážitky
do přírody. Prozkoumali jsme celé
okolí – muzeum, zámek Žacléř, kostel, vojenské bunkry, vyhlídku Hubert a hlavně okolní lesy. Jak jsme
zjistili, v těch žijí skřítkové. Postavili jsme jim domečky, protože neměli

kde bydlet. Předchozí obydlí jim odnesla voda. Za pomoc nás skřítkové dokonce obdarovali. A také jsme
se od nich dozvěděli, jak to funguje
v přírodě, jak se máme v lese chovat,
jak se jmenují kytičky a stromečky
okolo nás a spousty dalších zajímavých věcí.
Také jsme si zahráli na táborníky
a pekli na ohni buřtíky. Ohýnek byl
zpočátku neposlušný a nechtěl moc
hořet, ale panu Doleželovi se jej podařilo přemluvit, takže se po chvíli rozhořel. U táboráku jsme zazpívali s kytarou jako správní táborníci!
Každý večer pro nás paní učitelky připravily nějakou zábavnou aktivitu –
liškománii, soutěž o nejlepšího lušti-

če hádanek, vycházky a pozorování
života v lese, dokonce i bojovou hru.
Na bojovku jsme vyrazili s paní učitelkou po svítících kroužcích. Potkali jsme hodného ducha, který nám
za básničku poradil kudy k pokladu.
Laskavý Hejkal nám zase za písničku
předal poklad. A nebyl to poklad ledajaký, byl zabalený v hebkých pytlíčcích. Každý ve svém pytlíčku objevil
něco jiného – plyšáčka, hračku, skládačku nebo autíčko. Na chatce nás
ještě čekaly diplomy za statečnost.
Hráli jsme i spoustu sportovních
her po družstvech, běžecké závody
a dokonce i fotbal. Také jsme zjistili,
že na kopci leží ještě zbytek sněhu –
dokonce se z něj daly dělat sněhové
koule! Naše dobrodružství jsme završili závěrečnou diskotékou, kde jsme
si pořádně zařádili na oblíbené pohádkové písničky. Po diskotéce nám
ještě paní učitelky předaly diplomy
od pohádkových postav, které nás
celý pobyt provázely. Dostali jsme
dva – za udržování pořádku v pohádkovém království a za vzornou pomoc pohádkovým postavám a plnění zadaných úkolů. Pak už byl čas jít
spát. A druhý den ráno? Hurá do Prahy za maminkami!
Liščata a Medvíďata
ze školky Gagarinova

SUCHDOLSKÝ BLEŠÁK
sobota 15. června
10 –12 hodin – Suchdolské náměstí
Z pravidel vybíráme:
Prodávající se smí na místo dostavit nejdříve v 9.30 a prodejní místo musí opustit nejpozději
ve 12.30 hod. Každý prodávající si sám zajistí „prodejní místo“. Předmětem nabídky může být jakákoliv věc, která nepodléhá zkáze a jejíž obchodování není omezeno jiným zákonem, namátkou –
staré knihy, ošacení, přebytky ze zahrádek. Při nabídce zvířat přinést pouze fotograﬁi na ukázku.
Nemohou být nabízeny potraviny k okamžité konzumaci, alkohol a tabákové výrobky, pornograﬁe, léky, drogy, jedy, živá zvířata, zbraně, pyrotechnika a jiné předměty, jejichž směňování je omezeno zákonem. V případě mimořádných okolností může být
akce předčasně ukončena či zrušena. Úplné znění pravidel je na stránkách www.praha-suchdol.cz a bude k dispozici na místě.

www.praha-suchdol.cz

labut_0313_CYK_2.indd 17

17
21.5.2013 23:13:57

mohlo by Vás zajímat

V Rybičce o prázdninách
Školní rok v Mateřském klubu Rybička zakončíme zahradní slavností v pátek 21. 6. v 15.00 hod. Pro
vaše děti budou připravena stanoviště na zahradě i v prostorách klubu. Mohu prozradit, že letos to bude opravdu exotické. Jste srdečně
zváni. Poslední týden v červnu se již
pravidelné dopolední kroužky pro
rodiče s dětmi konat nebudou, setkáte se opět v září.
Můžete ale využít příležitost a zúčastnit se několika výletů. MČ Praha-Suchdol v oblasti sportu podpořila
realizaci několika výletů zaměřených
na poznávání okolí Suchdola, jeho krás, zajímavostí a historie. Výlety budou náročností a tématem
přizpůsobeny především rodinám
s dětmi, účastnit se ale mohou i dospělí a senioři. První výlet se bude konat v pondělí 24. června, sraz
v MK Rybička v 10 hod., svou účast
potvrďte Janě Plessingerové. V druhé polovině července se společně s Danielou Krausovou můžete vydat do ZOO, cestou využijete
i atraktivní přívoz přes Vltavu. Koncem léta se můžete těšit na turistický výlet s manželi Kašpárkovými.
Aktuality o připravovaných výletech
a kontakty na průvodce výletu najdete na našich stánkách v rubrice
Program (http://klubrybicka.blog.cz/
rubrika/program).
V týdnu od 8. do 12. července se
mohou děti ve věku 6 – 13 let účastnit pětidenního příměstského tábora na téma „Život v pravěku“ v MK
Rybička. Děti si vyzkouší pravěké dovednosti, výtvarné činnosti, čeká je
výlet do muzea i poznávání historie
Suchdola a Sedlce. Tábor získal ﬁnanční podporu městské části Praha-Suchdol a Magistrátu hl. města
Prahy, proto ho můžeme nabídnout
za cenu 1000 Kč/dítě. Děti budou
mít zajištěny svačiny, pitný režim,
dovážené obědy. Lektory tábora
budou Jakub a Andrea Rozkydalovi. Počítáme s maximálním počtem
20 dětí. K přihlášení můžete využít
internetový formulář na stránkách
www.study21.cz, či kontaktovat Jitku Kafkovou (jitkakaf@centrum.cz,
tel.: 603 461 893).
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V průběhu prázdnin také pokračuje projekt individuálních konzultací s dětskou psycholožkou
Mgr. Kamilou Wawroszovou ﬁnančně podpořený z dotačního
programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV. V rámci projektu realizujeme besedy s rodiči a celkem
80 dotovaných (cena 100 Kč/hodina) individuálních konzultací.
S Mgr. Wawroszovou se můžete poSUCHDOLSKÉ

LISTY

radit, máte-li pochybnosti o zdárném vývoji svého dítěte, ale i v případech vážnějších potíží či trápení. Podle potřeby vám psycholožka
může doporučit další specializované pracoviště.
Přejeme vám krásné léto a těšíme
se na viděnou v MK Rybička.
Jitka Kafková,
koordinátor MK Rybička

3/2013
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TJ Slavoj Suchdol
oddíl kopané

Otvírá se nové cvičiště
pro psy
Máte doma pejska a nevíte si rady, jak ho vychovat
a naučit alespoň základní poslušnosti? Chtěli byste se s ním věnovat nějakému sportu nebo složit určité zkoušky? Nyní máte možnost. Od 1. června se
otvírá nové výcvikové centrum přímo v areálu ČZU
v blízkosti vašeho domova. Lekce budou provádět
studenti kynologie, takže se dozvíte spoustu praktických i teoretických informací týkajících se práce
se psem. Základním pravidlem je, aby cvičení bavilo vás i vašeho psa.
Pes není předurčen k tomu, aby byl zavřený celý
den na zahradě a se svým páníčkem se potkal pouze
ve vrátkách při návratu z práce. Vyžaduje spoustu péče a kontakt s lidmi. Samozřejmě každé plemeno má
různé potřeby. Dokonce i každý jedinec je v určitých
věcech odlišný od ostatních, a proto vyžaduje individuální přístup. Pokud máte zájem pejskovi zpestřit život a nevíte si rady jak, je vhodné navštívit specializované výcvikové centrum. Přijďte se sami přesvědčit,
že to funguje. Že i váš pes je schopný se naučit spoustu věcí a spolehlivě plnit vaše povely. Stačí kontaktovat výcvikáře na telefonním čísle 720 296 259 nebo
na kynologickyklubsuchdol@gmail.com.
Těšíme se na vás a vaše hafany.
Patrik Ira

DEN

DATUM

HOD.

sobota

1. června 2013

10.00

pořádá Dětský den
plný soutěží a sportu
v areálu hřiště Slavoje Suchdol
Výbor oddílu kopané Vás srdečně zve na

tradiční setkání starších hráčů
oddílu kopané Slavoj Suchdol,
které se uskuteční

v sobotu 22. června 2013
13.00 sraz, 14.30 zapas veteránů Slavoj
Suchdol – SK Střešovice 1911
Těšíme se na Vaši účast
Výbor oddílu kopané,
za Slavoj Suchdol Michal Marsch
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Červnové akce
ke Dni dětí
TJ SLAVOJ SUCHDOL
sobota 1. 6. od 10 hodin
SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI, fotbalové hřiště, akce pro celou rodinu

Noc kostelů na Suchdole

MS HUBERTUS
sobota 8. 6. od 9 hod.
DĚTSKÝ DEN S MYSLIVCI na střelnici Holý Vrch, akce pro celou rodinu

V pátek 24. května bude kaple svatého Václava otevřena pro návštěvníky
již od 13 hodin. Budete si moci prohlédnout kapli i doprovodné panely
mapující historii kaple i Suchdola, a seznámit se s lidmi s nimi spojenými.
Připomeneme si také 130. výročí úmrtí Mikoláše Alše, který na Suchdole
několik let pobýval a tvořil. Samotný program (koncert, výstava) zahájíme
v 17.30 hodin. Letošní Noc kostelů na Suchdole ukončíme ve 20 hodin.
Podrobné informace najdete na webových stránkách městské části v kulturním programu na květen.

SDH Hasiči
neděle 9. 6. od 14 hodin
DĚTSKÝ DEN S HASIČI na Suchdolském náměstí, akce pro celou rodinu

'ċ76.é'(N6 0<6/,9C,

ORIENTAČNÍ CYKLOTOUR
sobota 15. 6. od 9 hodin
Sraz pod skalou u Spáleného mlýna, Tiché údolí. Zábavné a sportovní dopoledne, akce pro celou rodinu.

MS HUBERTUS Vás zve na DċTSKÝ DEN,
který se koná þHUYQD 2013 Y 9°° hod.
QDVWĜHOQLFLQDHolém YUchu Y8QČticích.
Jsou zGHSĜLpraveny hry a souWČåe, za které budou GČWL dostávat Feny.
=iSLsGRVRXWČåtod 9.00 – 9.30 hod.GRYČNXOHW
ObþerstvHQtzajLšWČQRYPtVWČNRQiQt

APPLAUS MÉDIA
sobota 1. 6. 15.00–18.00 hodin
DEN DĚTÍ V APPLAUSU
Určeno pro děti od 6 – 14 let
Dílničky: dabing pro děti, tvorba rozhlasového pořadu pro děti,
kresba – malba a herectví pro
děti. Přihlášky a informace o ceně
na www.applaus.cz

PRĜDdDWHlHm WéWRDNFHjH06HXEHrWusRR]WRN\-+RURPČĜLFH 
DSĜiWHOpP\VOLYRVWL
TČšímHVHQDVDãL hojQou ~þDVt …..

Suchdolští hasiči srdečně zvou na

HASIČSKÝ DĚTSKÝ DEN
v neděli 9. června 2013 od 14 hodin
na Suchdolském náměstí

Ekologická sekce České křesťanské
akademie ve spolupráci s občanskými sdruženími pořádá

v sobotu 25. května 2013
v 15 hodin
v pořadí již šestou

EKUMENICKOU
BOHOSLUŽBU
ZA KRAJINU
na Sedleckých skalách.

ukázky práce a vybavení hasičů, stará vojenská
technika, oblíbená pěna a další
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Kázat při ní bude evangelický farář Jan
Kowalczyk, účast přislíbili P. Krzysztof Tomasz Labedź z římskokatolické farnosti
u sv. Matěje, Petr Hudec, farář sboru ČCE
v Praze-Dejvicích, kněz Obce křesťanů Milan M. Horák a další. Hostem následné besedy bude biolog RNDr. Pavel Štifter, místostarosta Benátek nad Jizerou, který promluví na téma Život v městské krajině –
hledání společného řešení. Více informací
na www.drahan.chabry.cz, rubrika „akce“.

3/2013
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Tipy – KAM S DĚTMI O PRÁZDNINÁCH V NAŠEM OKOLÍ
Příměstské tábory a výlety
pořadatel

termín

akce

cena

kontakt a info

ŠKOLIČKA BALÍČEK
Kamýcká Praha-Suchdol

15. 7. – 21. 7.

Příměstský tábor
Letní olympiáda
aneb ve zdravém
tělě zdravý duch

3250 Kč /5 dní
750 Kč /1 den

balicek@balic.cz

ŠKOLIČKA BALÍČEK
Kamýcká Praha-Suchdol

12. 8. – 18. 8.

Příměstský tábor
Pirátský týden
aneb hop do vody
za poklady

3250 Kč /5 dní
750 Kč /1 den

balicek@balic.cz

MK RYBIČKA
Praha 6 - Sedlec

8. 7. – 12. 7.
Příměstský tábor
9.00 – 17.00 hod. Život v pravěku

1000 Kč

www.klubrybicka.blog.cz

MK RYBIČKA
Praha 6 - Sedlec

10. 8.
Jednodenní výlet
zdarma
8.45 – 18.00 hod. Dožínky Veltrusy
(vlak, zámek, dožínky, turistika)

www.klubrybicka.blog.cz

MK RYBIČKA
Praha 6 - Sedlec

7. 9.
Jednodenní výlet
zdarma
8.45 – 18.00 hod. Na Říp! (vlak, turistika po památkách)

www.klubrybicka.blog.cz

EKODOMOV
lesní školka Šárynka,
Praha 6

8. 7. – 12. 7.
Příměstský tábor pro 3500 Kč
8.30 – 16.30 hod. děti od 3,5 do 7 let
Loutky v přírodě

www.ekodomov.cz

EKODOMOV
lesní školka Šárynka,
Praha 6

15. 7. – 19. 7.
Příměstský tábor pro 3500 Kč
8.30 – 16.30 hod. děti od 3,5 do 7 let
Loutky v přírodě

www.ekodomov.cz

EKODOMOV
lesní školka Šárynka,
Praha 6

22. 7. – 26. 7.
Příměstský tábor pro 3500 Kč
8.30 – 16.30 hod. děti od 8 do 13 let
Loutky v přírodě

www.ekodomov.cz

EKODOMOV
lesní školka Šárynka,
Praha 6

29. 7. – 2. 8.
Příměstský tábor
3500 Kč
8.30 – 16.30 hod. pro děti od 6 do 9 let
Loutky v přírodě

www.ekodomov.cz

EKODOMOV
lesní školka Šárynka,
Praha 6

5. 8. – 9. 8.
Příměstský tábor
8.30 – 16.30 hod. s angličtinou
Early English

www.ekodomov.cz

EKODOMOV
lesní školka Šárynka,
Praha 6

12. 8. – 16. 8.
Příměstský tábor pro 3500 Kč
8.30 – 16.30 hod. děti od 3,5 do 7 let
Loutky v přírodě

Pronajato
Helen Doron

www.ekodomov.cz

ČZU Praha-Suchdol

29. 6. – 18. 7.
18. 7. – 6. 8.
6. 8. – 25. 8.

Letní tábor
Vráž u Písku

DDM Praha-Suchdol,
Rohová

1. 7. – 31. 8.

Příměstský tábor
120 Kč /den
pro děti od 3 do 7 let

www.ddmsuchdol.cz

DDM Praha-Suchdol,
Rohová

30. 6. – 13. 7.

Letní tábor
Antonínov JČ, pro
děti od 6 do 15 let

www.ddmsuchdol.cz

APPLAUS Média
Ke kladivům 10,
Praha-Suchdol

5700 Kč / 20 dní www.slunecnizatoka.czu.cz

4000 Kč

celé prázdniny příměstský tábor pro 790 Kč /den
8.30 – 17.00 hod. děti od 6 do 14 let
herectví, dabing,
moderování, hry

www.praha-suchdol.cz
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Rádi Vám pomůžeme s opravami v domácnosti zapojení světel, oprava kapajícího kohoutku, montáž
nábytku, údržbářské práce a mnoho dalšího...
Ceník
hodina práce 245,-Kč
- dále se účtuje po
každé půlhodině

doprava po Suchdole zdarma
(včetně Sedlce a Lysolaj)
- mimo Suchdol 11,-Kč/km

Cena včetně drobného materiálu a DPH 21%

Bolí Vás záda? Přijďte na

UVOLŇUJÍCÍ
MASÁŽ
K Háji 372/5, Praha 6 - Suchdol
tel. 732 102 426
OSOBNÍ OZNÁMENÍ

S bolestí v srdci oznamujeme všem smutnou zprávu,
že nás navždy opustila paní Ludmila Šebková z Výhled, ve věku nedožitých 86 let. Syn s rodinou a dcera
Renáta. Za tichou vzpomínku upřímně děkujeme.
ŘÁDKOVÁ INZERCE

novinka pro letošní léto

Ing. Jitka Bartošová – VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Kontakt: bartosova.ucetnictvi@seznam.cz
nebo tel. 728 325 009

Uzávěrka inzerce
a příspěvků do dalšího čísla:

15. 8. 2013
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, Z. Krumpholcová, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, K. Lahodová
Turchichová. 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: M. 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 23. 5. 2013. Náklad: 3400 výtisků
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ŽALUZI
E
SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–20 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž přímo
od výrobce! Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
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Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

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

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…

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

-smluvní ceny-levná kvalitní práce samozĜejmostí-

Rozvážíme celý týden 11:00 - 22:00

KONTAKT: adresa: Kamýcká 870/135, P-6 Suchdol
mobil: 732 444 285, 732 359 126
e-mail: zamecnictvi@centrum.cz
www.sweb.cz/zamecnictvi-krejza

M. Buldra – autodílna
Servis motocyklů | prodej náhradních dílů
servis|pneuservis|svařování plastů|servis tlumičů
asistenční služby | transport motocyklů
pneuservis i pro osobní vozy

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.

Otevřeno dle dohody | Kamýcká 131/10 Suchdol
739 298 031 martin@mxeshop.cz

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

Instalatérství SOKOL – Jan Sokol
provede kvalitně rekonstrukce a opravy

VODA, PLYN, TOPENÍ,
KANALIZACE…
www.sokkol.webnode.cz
e-mail: sokoljan9@seznam.cz
facebook: Sokkol
tel. zázn.: 224 316 239
mobil: 606 855 446, 723 951 848
www.praha-suchdol.cz

labut_0313_CYK_2.indd 23

23
21.5.2013 23:13:59

inzerce

Do centra nejezděte. Na Suchdole levněji.
Léčivý přípravek obsahuje levocabastin-hydrochlorid.
Nosní podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

NOV
INK
A

Léčivý přípravek obsahuje cetirizin-dihydrochlorid.
K vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Livostin
vosttin oční kapky

Livostin
sttin
in n
nosní
osní kapky
kapk

LivoReactine
10 mg x 7 tbl

> zmírnění očních obtíží, např.
svědění, zarudnutí očí, otoku
očních víček a slzení

> rychlé a dlouhodobé zmírnění
očních a nosních obtíží

> ke zmírnění nosních a očních
příznaků sezónní a celoroční
alergické rýmy

běžná cena

169Kč

122

běžná cena

Kč

169Kč

122

běžná cena

Kč

78Kč

K vnějšímu použití.

Léčivý přípravek obsahuje levocabastin-hydrochlorid.
Oční podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

VYHRAJTE NAD ALERGIÍ

Dapis gel

56

ňujíc
cí gel při po
oštípá
> zklidňující
poštípání
hmyzem
> účinně pomáhá redukovat
svědění a bolest
běžná cena

Kč

168Kč

138

Kč

Nabízíme kompletní
sortiment
dermokosmetiky
Suchdolské náměstí 7/445, Praha 6
tel.: 220 920 135, lekarna.suchdol@seznam.cz
otevírací doba: po – pá 7.30 – 18.00
Akce trvá do 30. 6. 2013.
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