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stojí za přečtení
Večer pro Artura
Radvanského str. 10
Nový občanský
str. 13
zákoník
Komunitní sauna
str. 21
stojí za zapsání
středa 12. 2. – 15.00
Koncert Jana Rossy (piano)
Horizont

sobota 15. 2. – 14.00
SUCHDOLSKÝ MASOPUST
Suchdolské náměstí

neděle 16. 2. – 18.00
Vernisáž výstavy o časopise
Vedem – Alšův kabinet

čtvrtek 6. 3. – 19.00
Posezení se sládkem
Kravál na větvi

neděle 23. 3. – 10.00
Dobročinný bazar
Mateřský klub Rybička

pátek 4. 4. – 18.00
Noc s Andersenem
Knihovna

motto
Změnou, kterou
hledáme ve světě, se
musíme stát my sami.
Mahátma Gándhí, indický myslitel
a duchovní vůdce (1869–1948)
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Palestinská
ambasáda
v Suchdole
Ve středu 1. ledna 2014 před polednem došlo v novém, dosud nezkolaudovaném areálu palestinské ambasády
k výbuchu způsobeném manipulací
s výbušninou, po němž palestinský velvyslanec zemřel na následky vážných
poranění. Z pohledu vedení městské
části je možné k této závažné a tragické
události v rezidenci palestinského velvyslance uvést následující informace:
pod diplomatickou ochranou se
na ambasádě nelegálně nalézaly pistole, samopaly a výbušniny, a bylo tím
porušeno české i mezinárodní právo.
krátce po výbuchu byl odkloněn letecký provoz na hlavní dráze ruzyňského letiště vedené přes Suchdol.
1. ledna odpoledne proběhla několika hodinová evakuace obyvatel v blízkém sousedství ambasády.
palestinští diplomaté užívají budovy velvyslanectví, které nejsou
zkolaudovány.
v souvislosti s nálezem zbraní se ministerstvo zahraničních věcí ohradilo
proti porušení českého a mezinárodního práva a požadovalo po palestinské
ambasádě vysvětlení.
chargé d‘affaires Džadalláh Sabatín
se omluvil obyvatelům městské části za narušení klidu a vyvolání obav
– městská část vyslovila soustrast
s úmrtím palestinského velvyslance
Džamála Muhammada Džamála.
10. ledna proběhla před ambasádou demonstrace na podporu požadavku jejího přemístění mimo území
Suchdola.
15. ledna policejní prezident plk. Petr Lessy na schůzce s představiteli

městské části kategoricky prohlásil, že
incidentem nebyla ohrožena bezpečnost v okolí ambasády.
16. ledna Policie ČR zveřejnila informaci, že kriminalisté v budově ambasády nalezli další výbušninu, kterou
předtím pyrotechnici přehlédli.
22. ledna na schůzce na ministerstvu
zahraničních věcí bylo představitelům
městské části sděleno, že není v kompetenci ministerstva zajistit přemístění
ambasády, protože pozemek i budovy
jsou majetkem palestinského státu.
petici za zrušení diplomatického zastoupení Státu Palestina podepsalo téměř 3 tisíce lidí.
Vedení městské části má po této události důvodné pochybnosti o tom, že
na Suchdole bude sídlit standardní diplomatická mise, jak ministerstvo zahraničních věcí v minulosti předpokládalo a ujišťovalo v tomto smyslu
i obyvatele. Vzhledem k tomu, že přítomnost nelegálních zbraní a výbušnin na palestinském velvyslanectví
vyvolala obavy o bezpečnost obyvatel,
představitelé městské části požádali
pokračování na str. 5
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z radnice
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svém 18. zasedání dne 4. prosince 2013 schválilo:
rozpočtové provizorium pro měsíční čerpání rozpočtu MČ PrahaSuchdol na rok 2014 ve výši 1/12
celoročního objemu schváleného
rozpočtu na rok 2013.
zásadní připomínky k návrhu
1. aktualizace zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, který byl zveřejněn 11. 11. 2013 vyhláškou MHMP.
přijetí dotace z Operačního programu životní prostředí v rámci
Fondu soudržnosti a rozvoje EU
ve výši 1 274 183 Kč na projekt Pořízení čistící komunální techniky –
čistícího vozu pro snížení polétavého prachu v MČ Praha-Suchdol.
na základě § 10 odst. 2 a ve smyslu § 89 odst. 1 písm. m) zákona č.
131/2000 sb. o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů, jako projev úcty a ocenění za osobní statečnost a hrdinství v dobách
nacistické okupace a komunistické
diktatury čestné občanství generálmajorovi Ing. Rudolfu Pernickému
in memoriam.

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých
zasedáních od 6. listopadu 2013
do 15. ledna 2014 projednala kromě jiného následující body :
po provedeném průzkumu cen vybrala dodavatele rekonstrukce rozvodny elektřiny v hasičské zbrojnici, která se týká navýšení el. jištění
z 20 A na 25 A a provedení v souladu se současnými požadavky normy, ﬁrmu Elektro Wiko – Pavel Komenda, cena díla bez DPH činí
27 653 Kč.
po provedeném průzkumu cen
zhotovení základu pomníku gen. Pernickému vybrala dodavatele zakázky
společnost PAKK – Ekologická likvidace odpadu a zemní práce, Petr
Kukla, za cenu 15 801 Kč s DPH.
schválila přijetí 38 věcných darů
– výtvarných děl pro prodej v aukci v rámci veřejné sbírky na realizaci pomníku generálmajorovi Rudolfu Pernickému od 10 dárců.
schválila konání Aukce výtvarných
děl v rámci veřejné sbírky na realizaci pomníku generálmajorovi Rudolfu Pernickému dne 6. 11. 2013 v ho-
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telu Galaxie. Výtěžek z vydražených
děl je v plné výši příspěvkem do uvedené veřejné sbírky.
vzala na vědomí Protokol o státní kontrole provedené Českou školní inspekcí v ZŠ M. Alše s tím, že
všechny nedostatky zjištěné předchozí kontrolou byly odstraněny.
vzala na vědomí výsledek průzkumu spokojenosti klientů Horizontu
– penzionu pro seniory, středisko
diakonie a misie CČSH.
vzala na vědomí poděkování Českomoravské myslivecké jednoty,
o. s., Okresního mysliveckého spolku Praha-západ za ﬁnanční příspěvek městské části Praha-Suchdol
na pořádání 75. ročníku Memoriálu Karla Podhájského, mezinárodní
soutěže ohařů.
vzala na vědomí Veřejnou vyhlášku – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad
územního rozvoje hlavního města Prahy, formou opatření obecné
povahy.
vzala na vědomí návrh rozpočtu
MČ Praha-Suchdol na rok 2014. Rada požádala o projednání návrhu ﬁnanční výbor a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Suchdol návrh
v 1. čtení projednat na 18. zasedání Zastupitelstva.
na základě výběrového řízení vybrala dodavatele zhotovení nových
regálů do Místní veřejné knihovny: Filip Turchich, cena za dodávku regálů v požadované speciﬁkaci:
25 500 Kč (vybraný dodavatel není
plátcem DPH).
vzala na vědomí, že ve volbách
do Školské rady uskutečněných
v ZŠ M. Alše dne 30. 8. 2013 byli
zvoleni dva noví členové – zástupci
za pedagogický sbor: M. Haluzová,
L. Vlčková.
poděkovala zaměstnancům Místní veřejné knihovny, jmenovitě paní Kateřině Lahodové Turchichové
a Ing. Václavu Lahodovi za likvidaci havárií v knihovně – vytopení přívalovými dešti v důsledku nedostatečného zabezpečení probíhající
nástavby budovy družiny a vytopení v důsledku ucpání odpadu v listopadu 2013.
schválila servisní smlouvu na výtah v budově radnice MČ PrahaSuchdol s ﬁrmou KONE a. s., dodavatelem výtahu, paušální smluvní
SUCHDOLSKÉ

LISTY

cena činí včetně DPH 4777 Kč
za čtvrtletí.
projednala následující podněty
na změnu územního plánu hl. m.
Prahy:
 Podnět změny územního plánu HLMP – pozemek parc. č.
1337/1 k.ú. Suchdol, fotbalové
hřiště v ulici Suchdolská;
 Podnět na úpravu územního
plánu hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 74/1, 2, 4, 15, 16,
18-35 k. ú. Suchdol, při ulici
Ke Kozím hřbetům;
 Podnět na změnu územního
plánu hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 402, 409, 429/2,
3, 12, 14, 20, 24, 560/1 k.ú.
Sedlec, při ulici Kamýcká,
Ke střelnici;
 Podnět na změnu ÚP HLMP –
zrušení plovoucí značky ZP –
parky na pozemcích parc. č.
1070/1,
1070/2,
1071/1,
1071/2, 3, 5, 6, 7, 1071/4,
1072/1, 1073/1, 1073/2, vše
k.ú. Suchdol;
 Podnět na změnu ÚP HLMP –
Nový Sedlec;
 Podnět na změnu ÚP HLMP –
TT Podbaba-Suchdol;
 Podnět na změnu ÚP HLMP
– P&R Výhledy na pozemcích parc. č. 8/1, 9/1, 9/2,
2307/1 a na části pozemku parc. č. 2216/1, vše k.ú.
Suchdol;
 Podnět na přemístění plochy
veřejného vybavení pro domov
důchodců;
 Podnět na přeložení vedení
povrchových linek VVN a vysokotlakých plynovodů;
 Podnět pro změnu územního
plánu – plochy zeleně;
 Podnět pro změnu územního
plánu z SO5 na OB „Environmentální projekt BD-SEDLEC
SUCHDOL“;
 Podnět změny ÚP SÚ hl. m.
Prahy – „Palpost“
 Podnět na změnu ÚP – vypuštění ploch pro koridor SOKP
včetně přivaděče Rybářka;
 Podnět na zrušení značky ZP –
v území při ul. Bažantní;
 Podnět změny územního plánu
HLMP – pozemky parc. č. 173/5,
185/3 a 185/6, vše v k.ú. Sedlec
při ulici na Rybářce.

1/2014
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z radnice
vzala na vědomí, že Česká zemědělská univerzita považuje navrhovanou směnu pozemků parc.
č. 403, 404, 405 a 410, vše k.ú.
Sedlec za užitečnou, nicméně konstatuje, že do vyjasnění situace
na dotčených pozemcích v majetku
ČZU není možné navrhnout jakékoliv řešení.
pro zhotovení studie a rozborů
pro přípravu metropolitního plánu – oblast „V Rybářkách“ – vybrala Ing. arch. Tomáše Turka, cena
za provedené práce činí 49 000 Kč
včetně DPH. Rada nepřikročila k výběru z více uchazečů vzhledem k tomu, že vybraný dodavatel má nezastupitelné znalosti o území a studie
navazuje na předchozí studie.
vzala na vědomí ocenění nezbytných stavebních úprav v prostoru
bývalé lékárny v budově úřadu MČ
ve výši 297 372 Kč a uložila odboru
OHSOM zkontrolovat soulad dodaného rozpočtu s projektem a stavbou, upřesnit evidenci majetku
o zhodnocení budovy připravit návrh dodatku nájemní smlouvy s nájemcem nebytových prostor zohledňující provedené stavební úpravy
na náklady nájemce.
vzala na vědomí, že Policie ČR
odložila trestní věc podezření ze
spáchání přečinu porušení povinností při správě cizího majetku v ZŠ
M. Alše bývalým ředitelem J. Č.
a bývalým zástupcem ředitele J. Č.
schválila přijetí daru od Letiště
Praha a. s. v rámci programu „Dobré sousedství“ na realizaci projektu „Turistické informační panely“
ve výši 52 151 Kč.
schválila dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 50/2013 ze dne
18. 6. 2013 s Občanským sdružením Kravál na pronájem nebytových prostor v přízemí radnice na kavárnu Kravál na větvi
spočívající v úpravě ceny za pronájem s ohledem na prostředky investované do stavebních úprav nebytových prostor ve výši 297 372 Kč
s účinností od 10. 10. 2013
do 31. 3. 2020 a úpravě podmínek
při ukončení pronájmu.
schválila dar pro pedagogické
pracovníky a vychovatele příspěvkových organizací zřizovaných MČ
Praha-Suchdol, 29 pedagogům ZŠ
M. Alše, 12 pedagogům z MŠ Gaga-

rinova a 6 pedagogům MŠ K Roztokům dle schválených pravidel.
schválila dodatek č. 1 knihovního
řádu Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole, kterým se s účinností
od 1. 1. 2014 rozšiřuje okruh půjčovaných předmětů o dokumenty
v elektronické podobě a o půjčování stolních her.
schválila usnesení k tragické
události, při níž došlo k výbuchu
nálože a úmrtí velvyslance v nové
rezidenci velvyslance Státu Palestina v Praze-Suchdole, a následným zjištěním:
 Rada městské části PrahaSuchdol, zastupující zájmy
občanů městské části PrahaSuchdol, se cítí jednáním diplomatů Státu Palestina, kteří na ambasádě přechovávají
zbraně a výbušniny a porušují tak české a mezinárodní právo, podvedena. Důvěra,
která je podmínkou pro otevřené, tolerantní a bezproblémové soužití, byla jejich činy
ztracena a nezajistí ji ani současná opakovaná prohlášení
o mírové misi a dobrých úmyslech. Na základě uvedených
skutečností požaduje městská
část Praha-Suchdol po Ministerstvu zahraničních věcí České republiky přemístění ambasády Státu Palestina mimo
území městské části.
schválila zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu Údržba
veřejné zeleně na území MČ PrahaSuchdol 2014/2015 a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele uvedené zakázky.

Změny na linkách 359 a 160
Od 2. března nahradí linku 359 v úseku Dejvická - Lysolaje - Výhledy prodloužená linka 160. Tuto část bude jezdit po stejné trase a ve stejném intervalu jako nyní jezdí linka 359. Bude tedy zajíždět do stanic K Drsnici
a K Horoměřicům a skončí na konečné na Výhledech.
Linka 359 bude začínat u základní školy M. Alše a pojede přes Suchdolské a Brandejsovo nám. do Únětic a pak až k nádraží do Roztok. Přibude
tak nové přímé spojení mezi Suchdolem a Roztoky.
K dalším drobným změnám dojde na zastávkách „ČZU“ na Brandejsově
náměstí, kde pro noční linku 502 ve směru do centra bude zastávka přesunuta z ulice Internacionální do ulice Kamýcká, na zastávku linky 107.
Dále budou stanoviště zastávky „ČZU“ v ulici Internacionální ve směru
k Suchdolskému náměstí sloučena do jedné zastávky pro všechny spoje
(107, 147, 160, 359, 502).

www.praha-suchdol.cz

labut_0114_CYK.indd 3

vzala na vědomí, že členy
Školské rady při ZŠ M. Alše za rodiče žáků byli zvoleni: M. Tomková.
Mgr. M. Kreisl, M. Šípová.
projednala s ředitelkou Mateřské školy K Roztokům aktuální záměry pro rok 2014 a vzala na vědomí sdělení, že školka má aktuálně
27 předškoláků a předpokládá dva
odklady. Rada dále byla informována, že zápis do MŠ se bude konat
2. a 3. dubna 2014.
projednala s ředitelem Mateřské školy Gagarinova aktuální záměry pro rok 2014 a byla informována o tom, že zápis se bude konat
2. a 3. dubna 2014.
vzala na vědomí informaci ředitelky Základní školy Mikoláše Alše
o probíhajícím projektu předškolák,
o dni otevřených dveří a o tom, že
20. a 21. ledna proběhne zápis do
1. tříd.
vzala na vědomí, že městská část
zaslala na silniční správní úřad námitku k navrženému dopravnímu
řešení v ul. U Višňovky.
vzala na vědomí informaci starosty, že ambasáda státu Palestina
se dopisem omluvila městské části za incident a požádala městskou
část o spolupráci. Starosta dále informoval o jednání s policejním
prezidentem a náměstkem pro kriminální policii.
vzala na vědomí, že starosta stanovil termín konání mimořádného 20. zasedání zastupitelstva na 6. února 2014 od 18 hodin
k problematice palestinské ambasády, na které jsou pozváni představitelé policie, ministerstva zahraničních věcí a palestinské ambasády.

3
5.2.2014 9:55:17

z radnice

Rozpočet městské části
na rok 2014
Ve čtvrtek 13. února bude Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol
projednávat rozpočet městské části
na letošní rok. Rada městské části připravila návrh rozpočtu, který po zapojení dotací z fondů městské části
a příjmu z předpokládaného prodeje
pozemku při ulici Sídlištní má vyrovnané příjmy a výdaje ve výši 49,8 mil. Kč.
Základními zdroji rozpočtu jsou:
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
ve výši 16,7 mil. Kč;
daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč;
dotace z fondu rozvoje rezerv
městské části ve výši 1,7 mil. Kč;
dotace z fondu vlastní hospodářské činnosti ve výši 24,1 mil. Kč
Dotace z fondu VHČ předpokládá prodej pozemku parc. č. 1627/136 při
ulici Sídlištní mezi Jasem a bazénem
v nabídnuté ceně 12 mil. Kč, v případě neuskutečněného prodeje si bude
muset městská část vzít úvěr, kterým
by zajistila proﬁnancování akce zateplení ZŠ+OZE, než budou proplaceny
dotace z Evropských fondů.
Hlavními výdaji rozpočtu jsou:
investice do majetku městské části
ve výši 21,6 mil. Kč;
ﬁnancování základní školy a dvou
mateřských škol ve výši 6,7 mil. Kč;
provoz městské části ve výši
13,2 mil. Kč;
opravy komunikací ve výši 0,8 mil. Kč;

splátka úvěru u ČSOB na výstavbu
dvou oddělení pro 50 dětí v MŠ Gagarinova 1,8 mil. Kč.
V letošním roce budeme realizovat především tyto investiční akce
a projekty:
Zateplení nové budovy základní
školy, výměna oken, rekonstrukce
kotelny, kde budou instalována plynová tepelná čerpadla s podporou
obnovitelných zdrojů, celkové náklady jsou ve výši 17,5 mil. Kč, stavba
byla zahájen již v září loňského roku
Financování akce:
 dotace z rozpočtu HLMP
na akci zateplení ZŠ+OZE
(uznatelné + neuznatelné náklady): 4,9 mil. Kč, ponechání nevyčerpané části dotace z rozpočtu HLMP podléhá
schválení ZHMP v rámci vypořádání rozpočtu roku 2013;
 dotace ze SFŽP na akci zateplení ZŠ+OZE (5 % uznatelných
nákladů): max. 0,5 mil. Kč;
 dotace z OPŽP na akci zateplení ZŠ+OZE (85 % uznatelných
nákladů): max. 8,7 mil. Kč;
 doﬁnancování z rozpočtu MČ
(10 % uznatelných nákladů + neuznatelné náklady): 2,9 mil. Kč.
Akce je realizována ve čtyřech částech od září 2013 do srpna 2014,
práce na zateplení budou probíhat

během letošních letních prázdnin.
 část I (2014) – demontáž pláště budovy tělocvičny ZŠ – likvidace azbestu – 0,5 mil. Kč
 část II. (2013/2014) – výměna oken nové budovy ZŠ
– 3,0 mil. Kč;
 část III. (2014) – zateplení nové
budovy ZŠ – 8,4 mil. Kč.
 část IV. (2014) – rekonstrukce
kotelny – 4,6 mil. Kč;
 zajištění chodu stavby + rezerva (2013+2014) – TDI, BOZP,
autorský dozor – 1 mil. Kč.
V rámci projektu EPTA, který je
z 85 % hrazen z Evropských fondů,
plánujeme výdaje ve výši 0,6 mil. Kč
a příjmy za úhradu v loni vynaložených nákladů ve výši 1,2 mil. Kč.
Koncem března letošního roku budeme organizovat třídenní setkání
všech 11 účastníků projektu, které
proběhne ve spolupráci s Fakultou
životního prostředí na České zemědělské univerzitě.
Dále plánujeme obměnu osobní
dodávky, která po Suchdole jezdí již
přes jedenáct let.
Celý návrh rozpočtu včetně komentáře je zveřejněn
na webu městské části
www.praha-suchdol.cz.
Petr Hejl,
starosta městské části

Přihlaste se na JARNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ!
Městská část pořádá v sobotu 19. dubna 2014 jarní Vítání suchdolských občánků.
Vzhledem k platnosti zákona o ochraně osobních údajů nemůžeme získávat informace o narození dítěte sami. Prosíme proto rodiče dětí s trvalým pobytem v naší městské části, kteří mají
zájem se zúčastnit se svými dětmi slavnostního vítání občánků, aby se přihlásili na suchdolské radnici. Své údaje – jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště, zákonného zástupce a kontakt, můžete zaslat na e-mail kultura@praha-suchdol.cz, nebo předat
při osobní návštěvě radnice paní Krumpholcové v prvním patře v sekretariátu starosty. Vyjádřením zájmu a odevzdáním údajů vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním
podkladů městskou částí Praha-Suchdol.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na malé občánky.
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Palestinská ambasáda v Suchdole...
dokončení ze str. 1
dne 3. ledna ministerstvo zahraničních věcí o přesun ambasády mimo
území Suchdola. Ministerstvo zahraničních věcí v reakci na tuto žádost oznámilo, že sdílí obavy suchdolských obyvatel o bezpečnost a je
připraveno o vzniklé situaci jednat.
Vedení městské části dále v souvislosti s incidentem požádalo policejního prezidenta o zajištění bezpečnosti
na území městské části.
K historii palestinského velvyslanectví a jeho přemísťování na Suchdol
lze uvést následující informace:
velvyslanectví státu Palestina existuje v naší republice od roku 1987
a v posledních letech užívalo prostory v Troji.
Československá socialistická republika uznala Stát Palestina v roce
1989.
v roce 2003 Stát Palestina získal
od soukromého majitele pozemky
a budovy bývalého železářství „Neckermann“, které ani před malou privatizací nepatřily Suchdolu.
budovy velvyslanectví a rezidence
byly umístěny v souladu s územním
plánem, pro nevydání územního rozhodnutí nebyl ze strany stavebního
úřadu Praha 6 zákonný důvod;
ambasáda v rámci výstavby svého areálu vybudovala na své náklady
v části ulice Májová potřebné inženýrské sítě (plyn, veřejné osvětlení, kanalizaci) a také komunikaci a chodník.
Od doby nákupu pozemku Státem
Palestina v roce 2003, dále pak během územního řízení v roce 2011
i při samotné výstavbě jsme se setkávali s obavami z umístění palestinské
ambasády v Suchdole. Na znepokojení obyvatel ministerstvo zahraničí
reagovalo tehdy ujištěním, že po celou dobu existence velvyslanectví
v Praze nebyl evidován žádný závažný incident, a proto se lze domnívat, že existence nového sídla velvyslanectví v Suchdole nebude mít
žádné významné negativní dopady
na jeho okolí. Ministerstvo také uvedlo, že za dobu 24 let existence tohoto zastupitelského úřadu v České re-

publice nebyly shledány důvody pro
lustraci osob či vozidel v okolí mise.
Skutečnost, že diplomaté na ambasádě pod diplomatickým krytím
uchovávali nelegální zbraně a výbušninu, zásadně zkomplikovala působení palestinské diplomatické mise v Suchdole. Vyřešení celé situace
záleží především na přístupu představitelů palestinské ambasády,
Policie ČR a ministerstva zahraničních věcí. Je zcela nezbytné důsledné objasnění incidentu a předložení
záruk, že ambasáda Státu Palestina
a působení jejích diplomatů nebude ohrožovat bezpečnost obyvatel
městské části.
www.praha-suchdol.cz
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Na zasedání
Zastupitelstva městské části, které
proběhne ve čtvrtek 6. února od 18
hodin na suchdolské radnici, bude jediným bodem jednání „Palestinská
ambasáda – situace po incidentu
1. ledna 2014“. Očekáváme, že pozvaní zástupci Police ČR, ministerstva zahraničních věcí a palestinské
ambasády vysvětlí příčiny události a představí kroky a opatření, která povedou k zaručení bezpečnosti
v městské části.

Petr Hejl, Petr Hořejš, Ludmila
Knappová, Karel Kuna, Václav Vik –
členové rady městské části
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Pomník generálmajorovi
Rudolfu Pernickému
odhalen
Obyvatelé Suchdola byli v minulých
měsících zahrnováni informacemi
o svém bývalém spoluobčanu, generálmajoru Rudolfu Pernickém, o jeho
životě, o přípravě pomníku a akcích
s tím spojených. Netřeba opakovat,
co již bylo řečeno a napsáno. Dovolím
si však připomenout předchozí číslo Suchdolských listů, kde na úvodní
stránce je otištěna fotograﬁe „Vánoce 1949“, na které je Kamila Pernická
s půlročním synkem na klíně, vedle
stromeček a fotograﬁe manžela ve vojenské uniformě, který si právě začal
odpykávat dvacetiletý trest v komunistických lágrech za své „zločiny“.
Obrázek, který právem přitahuje pozornost. Však byl také ústředním exponátem výstavy o Pernickém v Alšově kabinetu, která se v těchto dnech
po bezmála pěti měsících uzavírá.
Z toho obrázku vyzařuje klid, svátečnost, velký smutek, ale i naděje.
Odhalení pomníku Rudolfu Pernickému v sobotu 21. prosince těsně před vánoci roku 2013 proběhlo
důstojně a svátečně. Na webu městské části najdete podrobné informace z toho dne, fotograﬁe, přepisy proslovů jednotlivých hostí. Tady z nich
vyjímáme jen několik úryvků.
Ministr obrany Vlastimil Picek připojil osobní vzpomínku na poslední setkání s generálem Rudolfem Pernickým 28. října 2005 na Pražském
hradě, kde z rukou prezidenta republiky převzal nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva první třídy. „Téměř nikdo tehdy nevěřil, že se pan
generál na hrad dostane. Jeho zdravotní stav totiž nebyl dobrý a dokonce se musel krátce předtím podrobit
amputaci nohy. Přesto dorazil. Pravý
bojovník, hrdý jako vždy, nezlomený.
Ve chvíli, kdy ho prezident vyznamenával, se mu dostalo od přítomných
velkých ovací. Byl to pro něj krásný
zážitek a já jsem rád, že jsem mohl
být při tom.“
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Autor pomníku Petr Lacina před svým dokončeným dílem

Vojenský historik Eduard Stehlík
ve svém proslovu rekapituloval životní cestu Rudolfa Pernického, připomenul důležité momenty, jako září 1938,
kdy „namísto boje s nacistickou přesilou, namísto obrany země, přichází
zrada a rozkaz k ústupu, rozkaz k odložení zbraní. A myslím si, že to je jeden z šoků, se kterým se museli vyrovnat nejenom tehdejší naši vojáci
a obyvatelstvo Československé republiky, ale že je to jedno z rozhodnutí,
osudových rozhodnutí, které ovlivňuje tuto zemi do dnešních dnů. Vojáci
SUCHDOLSKÉ

LISTY

tehdy uposlechli rozkaz. ... Ne proto,
že by se báli, ale proto, že byli vojáky demokratického státu, vojáky, kteří poslouchali své nadřízené, ale poslechli ten rozkaz se skřípěním zubů.“
Samozřejmě se pak zapojil do boje
proti nacismu především ve Velké Británii, kde působil jako instruktor v československé zahraniční armádě. Jeho
nasazeni vyvrcholilo operací Tungsten,
kdy byl 21. prosince 1944 vysazen
do protektorátu, kde působil v odboji
až do května 1945. Po válce vystudoval vojenskou akademii. A pak „přišel
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únor 1948. Následovalo zatčení, obvinění z naprosto nesmyslných věcí, odsouzení k trestu 20 let odnětí svobody. Scházelo tehdy málo, aby skončil
na popravišti. Z těch dvaceti let si odseděl jedenáct a půl. Odseděl není to
správné slovo – oddřel je na uranu, terorizován, šikanován, a to neskončilo
ani jeho propuštěním. … Dosáhl společenské rehabilitace, dosáhl povýšení do generálské hodnosti, ale myslím
si, že nikdy nezpychl. Vždycky zůstal
tím demokratickým důstojníkem Československé armády, velkým vlastencem a zůstal jím až do své smrti. A já
jsem strašně rád, že se zde dnes scházíme, protože na takové lidi by se nikdy nesmělo zapomínat.“
Pomník stojí jen několik metrů
od areálu České zemědělské univerzity a její rektor Jiří Balík byl tou blízkostí potěšen: „Univerzitu nelze rozvíjet
bez svobody ducha, bez svobody bádání. Každý den zde budou procházet
kolem tohoto pomníku stovky našich
studentů, stovky našich zaměstnanců. A já si přeji, aby je to oslovilo, aby
si vždycky vzpomněli nejen na generála Pernického, ale i na ty nejmenované, kteří přispěli k tomu, že zde dneska
můžeme být, že jsme ve svobodě.“
Podobně zaznělo i v projevu Jiřího
Drahoše, předsedy Akademie věd ČR:
„Je důležité, abychom na osudy takovýchto lidí nezapomínali. Osudy lidí,
kteří nasadili vlastní život při osvobozování rodné vlasti z německé okupace. Lidi, kterým se komunistický režim nedlouho poté „odměnil“ buďto
rozsudkem smrti, nebo dlouholetým
žalářem.“
„Proč vlastně stavíme pomníky?“
položil Karel Schwarzenberg otázku
v úvodu své řeči. A hned odpověděl:
„Tento pomník nám má připomínat
velkého muže. Ale má smysl pouze
tehdy, když ho chápeme taky jakož-
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to výzvu pro nás. Když si uvědomíme,
že tato zem, toto krásné město, naše
vlast, bez odhodlání ji bránit nepřežije a nemohla přežít. Pokud však budeme zanedbávat naši vlastní zemi nám
uloženou, abychom ji bránili, abychom se jí zastali a vždy měli aspoň
tu odvahu se postavit, vzmáhá-li se
bezpráví, vzmáhá-li se lež ... pak když
to neuděláme, tak promiňte, tak jsme
my, kteří stojíme u pomníku a chlubí
se jménem generála Pernického, pouze pokrytci. Připomeňme si toto!“
Generálova neteř Jitka Zichová z Valašského Meziříčí hovořila za nejbližší rodinu: „My jsme se nikdy nedozvěděli, jak to vypadalo v těch vězeních.
On třeba žertoval s tím, jak s doktorem Husákem lepil v Leopoldově pytlíky, že si popovídali a podobně. ... On
nám nikdy neřekl, že třeba se v těchto věznicích zastával slabších vězňů
a díky své vojenské zkušenosti a hlavně tomu výcviku měl tu možnost. A ti
vězni, kterých se on zastával, tak ti
prožili relativně v klidu, bez ubližování těch sousedů, kteří si je půjčovali a podávali, celý ten svůj pobyt. …
Jak jsme tady slyšeli, že on několikrát
zahájil svůj život, tak třikrát začínal.
A my jsme věděli, že nejhorší začátek
byl ten třetí. Když se vrátil nemocný,
už dá se říci starší, ale doma měl jede-

náctiletého syna, ale on ho neznal. To
bylo to nejhorší, co musel projít, a zase i tohle zvládl. Takže já děkuji vám,
já děkuji jemu. A vám jenom můžu říct
– život měl rád a uměl ho taky žít.“
Dále z rodiště generála Pernického,
valašské obce Krhová, přítomné krátce
pozdravila i starostka Sylva Kristková.
Kardinál Dominik Duka promluvil
o Rudolfu Pernickém jako o „muži věrném a statečném. Jak v antice, tak
v křesťanství jsou tyto cennosti, tyto postoje, typické a vlastní. Ale také nám ukazují, že o ně musí člověk
stále zápasit. Ale proč o ně usiloval
on, a všichni jemu podobní, i to zde
zaznělo. Byla to ona opravdová láska k vlasti, a láska není možná bez
svobody a věrnosti. Myslím, že plně
ve svém životě potvrdil slova jednoho ze svých spolumuklů Jiřího Stránského: „Můžeš-li, musíš!“ Shromáždění bylo zakončeno modlitbou. kterou
nás naučil ten, který řekl: „největší
lásku má ten, kdo dává život za své
přátele“.
Na zmíněném obrázku vánoc 1949
stěží najdeme něco radostného. Kolem
nového pomníku na Brandejsově náměstí můžeme chodit s radostí a vděčností, že se podařila jedna dobrá věc.

www.praha-suchdol.cz
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Zimní údržba komunikací, zejména chodníků
Protože paní Zima nám občas připomene, že k ní také patří sníh, mráz
a led, chci znovu upozornit majitele pozemků, sousedících s veřejnými komunikacemi, zejména chodníky, aby odstranili zeleň, která omezuje chodce
či průjezd čistícího stroje, zakrývá veřejné osvětlení nebo dopravní značky.
Určitě je v zájmu všech, aby cesty byly co nejbezpečnější a pokud k tomu
můžete nějak přispět, udělejte to, prosím.
Milan Novotný,
referent životního prostředí a péče o zeleň

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2014
Praha-Suchdol, Praha-Lysolaje
den / datum

čtvrtek 13. března
čtvrtek 12. června
čtvrtek 11. září

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

čas
15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.40–19.00

Je možné odevzdávat zejména tyto odpady: baterie, akumulátory nádoby od sprejů zahradní chemie mazací oleje a tuky ředidla a barvy léky a teploměry kyseliny a hydroxidy lepidla a pryskyřice detergenty
(odmašťovací přípravky) fotochemikálie pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) zářivky a výbojky
Množství odpadu je omezeno úložnými prostory vozidla, provádějícího svoz. Samozřejmě je možné (nejen pro nebezpečný odpad) využít sběrné dvory s celoročním provozem, nejbližší v Dejvicích, Proboštská ulice, tel: 284 098 906,
zimní provozní doba po–pá 8.30–17.00 hod., so 8.30–15.00 hod.

Upozornění pro majitele psů
Poslední den k zaplacení místního
poplatku ze psů je 31. březen 2014.
Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná
vyhláška č. 23/2003 Sb. hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů.
Sazby poplatků ze psa staršího tří
měsíců:
za psa chovaného v rodinném domě
 300 Kč za jednoho psa
 600 Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele
za psa chovaného v městské nebo
sídlištní zástavbě
 1500 Kč za jednoho psa
 2250 Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele
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za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
 600 Kč za jednoho psa
 900 Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
 200 Kč za jednoho psa
 300 Kč za druhého a každého
dalšího psa
Způsob placení poplatku
hotově na pokladně u správce
poplatku na Úřadu městské části
SUCHDOLSKÉ
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Praha-Suchdol, Suchdolské nám.
734/3, č. dveří 108
poštovní poukázkou prostřednictvím pošty nebo bezhotovostním převodem na účet vedený
u České spořitelny, a.s. Praha, číslo
19-2000699359/0800.
Za účelem identiﬁkace platby je
nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku, případně do speciﬁckého symbolu vypsat
čtyřčíslí 1341 a své jméno a příjmení. V případě že, neznáte variabilní symbol, nejste si jisti výší poplatku popř. potřebujete se dozvědět
více, můžete se obrátit na tel. č.
222 361 416 anebo zaslat dotaz
e-mailem na adresu: j.stula@praha-suchdol.cz.
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Jak jsme společně
na Suchdole plesali
Ať jsme mladí nebo staří, na parketu se nám daří!
Ano je to tak, začala plesová sezóna
a to je dobrá příležitost vyrazit v zimních dlouhých večerech ven za společenskou kulturou. A jelikož máme
blízko k městské části Praha-Lysolaje,
opět jsme se dali dohromady a uspořádali druhý ročník Společného reprezentačního plesu v hotelu Galaxie
na Suchdolském náměstí.
A bylo vidět, že tančíte rádi! Hned
od prvního tónu hudební skupiny
Caroline Band pánové vyzvali
na parket své půvabné dámy a už se
to točilo dokola. Z minulého plesu
už mnozí vědí, že se snažíme i obohatit společenský program nějakou
parádou, a tak jsme pozvali taneční
pár Kláru Novákovou a Vojtu Gabriela, kteří spolu trénují na taneční
soutěže. Ti pro nás také vyšvihli
krásné kroky v latinskoamerickém
rytmu. Trochu jsme bledli závistí, jak
jim to šlo, a tak nás naučili při výuce
alespoň základní kroky tance jive.
Večerem nás prováděl mladý sympatický moderátor Zdeněk Vesecký,
který nás svými vtipnými kousky
bavil celý večer. Abychom ochutnali
i jiný pohled na tancování, předvedla
se nám orientální skupina Matahari
Group, která se umí parádně rozhý-
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bat v břišních partiích a ukázala nám
kouzlo orientu. Zkrátka pánové si
přišli na své. Vlastně nejen pánové,
i dámy si mohly přijít na své při
losování hodnotných cen. Například
vepřová kýta připadla do dámské
náruče, ale i poukázky ke kadeřnici,
na relaxaci do kosmetického salonu
či dárková poukázka na nákup
do místních obchodů jistě mnohé
z nás příjemně potěšily.
Starostové obou městských částí
velmi děkují Hotelu Galaxie za poskytnutí prostoru, pomoc s organizací a služby v oblasti cateringu,

a ostatním místním podnikatelům,
kteří věnovali hodnotné dary a poukazy do soutěže o slosovatelné
vstupenky.
A protože vám to všem na parketu náramně slušelo a bylo vidět,
že tancování vám celý rok chybělo,
co uspořádat na suchdolské radnici
kurzy tance pro dospělé?
Napište mi vaše podněty e-mail kultura@
praha-suchdol.cz.

www.praha-suchdol.cz
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z radnice

Večer na počest
Artura Radvanského
V rámci výstavy „Vedem – Cesta terezínských kluků stále pokračuje“ bude
uspořádán v neděli 16. března 2014
od 18 hodin v Alšově kabinetu na suchdolské radnici večer věnovaný našemu bývalému spoluobčanu Arturu
Radvanskému, který přežil šest nacistických koncentračních táborů. Spolu
se svým otcem se dostal na udání známého do vězení již v roce 1939, protože převáděli do Polska uprchlíky, kteří
chtěli před nacistickým režimem utéct.
Díky jinému známému se jim podařilo
z ostravského vězení utéct, ale Gestapo
je dopadlo po pár dnech v Polsku.
Po roce 1989 se Artur Radvanský aktivně věnoval besedám jak v českých,
tak především v německých školách,
kde s dětmi a studenty besedoval
o tom, co prožil v nacistických koncentrácích, o nutnosti usmíření a především o odpovědnosti mladé generace,
aby se holocaust a podobné extrémistické ideologie neopakovaly. Touto
svou praktickou aktivitou významně
přispěl k česko-německému vyrovnání.
Během večera zazní úryvky z knihy jeho vyprávění „A přece jsem přežil“, které je svědectvím muže, jenž
nejen přežil, nýbrž znovu našel sám
sebe a dokázal začít nově a smysluplně žít. A svou naději dokázal předat i dalším generacím…

Putovní výstava o časopise Vedem nyní na Suchdole

od 16. února do 22. dubna 2013
Zveme Vás na vernisáž výstavy

Vedem – cesta terezínských kluků
neděle 16. února od 17 hodin
na suchdolské radnici, Alšův kabinet.
Před sedmdesáti lety, v těžkých podmínkách terezínského ghetta, se skupina hochů rozhodla vzít osud do svých rukou. Na chlapeckém Domově 1
ustavili vlastní samosprávu a začali vydávat jedinečný časopis Vedem,
který pravidelně vycházel téměř dva roky. Do něj ti, kteří čekali na transport do pekla koncentračních táborů, vtělili nejen své vzpomínky, obavy
a radosti, ale i poselství pro ty, kteří se dožijí šťastnějších časů. Putovní
výstava představuje, v jakých podmínkách žili a tvořili, jak jejich příběh
dnes stále inspiruje další a další mladé lidi.
Výstavu pořádá Terezínská štafeta, sdružení mladých lidí, kteří se snaží již tři roky na terezínskou tvorbu navázat a zviditelnit jí, ve spolupráci
s Ostravským muzeem (Masarykovo nám. 1).
Webové stránky výstavy: www.vedem-terezin.cz/vystava

Dále bude v předpremiéře promítnut dokumentární ﬁlm scénáristy a režiséra Martina Slunéčka,
v němž Artur Radvanský popisuje své osudy a život v koncentrač-

ních táborech, které spolu při natáčení
navštívili.
Petr Hejl

GRATULACE

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v prvním čtvrtletí roku 2014
slaví významné životní jubileum
Hana Kořínková Blanka Skočdopolová Marcela Wawroszová Jana Kadlecová Ladislav Kniežo Hana
Makovcová
Věra Vostalová
Bořivoj Bartoš
Jindřiška Kohoutková
Petr Kopecký
František Cíza
Jarmila Friedrichová Vítězslav Havránek Václava Kopecká Eva Sedláčková Hana Racková Marta
Jaklová Milan Nováček Gabriela Čížková Jaroslav Trnka Anna Šerých Marie Skálová Jan Narovec
Eva Lažanská
Vlastimila Hofmanová
Pavel Kestřánek
Marcela Neugebaurová
Anna Špilarová
Danuše Hrubá Ludmila Heváková Hana Blažková Věra Kocanová Zdeňka Humlová Hana Hejlová
Helena Vacková
Věra Pečenková
Soňa Vašíčková
Josef Břečka
Zdenka Frková
Václav Kohout
Milena Cmuntová Julie Masopustová Božena Berníková Blanka Palátová Blažena Hotovcová Jelena
Rylková Josef Křepinský Miroslav Kyncl Václav Aldorf Olga Vendlová Milada Štráfeldová Jaroslava
Sedláčková Jaroslava Olivová Jiří Nožička Anna Hejduková Markéta Sobotková Růžena Seifertová
Ludmila Ilková Jiřina Šlemrová Josef Sukdolák Marie Vovsová Václav Chmelař
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žili mezi námi

Kdo byl Artur
Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen, Osvětim, Mauthausen,
Ebensee. Život Artura Radvanského
byl navždy spjat s těmito místy hrůzy. ,,A přece jsem přežil“ je název jeho autobiograﬁe, s podtitulem ,,vyprávění člověka, který si zachoval
lásku k lidem“.
Artur Radvanský (1921–2009) se
narodil v Radvanicích na Ostravsku. Gestapo zatklo sedmnáctiletého Artura a jeho otce už v roce 1939.
Oba skončili v koncentračním táboře v Buchenwaldu, kde otec za strašných podmínek zemřel. Artur zhubl
až na pětatřicet kilo a zažil také mučení. Po transportu do koncentračního tábora Ravensbrück a poté, co
dělal další otrocké práce v koncentráku Sachsenhausen, dojel 25. října
1942 až na úplný konec civilizace.
Do Osvětimi. Tehdy mu na levé předloktí vytetovali číslo 70315. „Tenhle
tábor byl jiný. I v ostatních koncentrácích byli lidé zneužíváni, zabíjeni a týráni, ale neprovádělo se tam
masové vyvražďování takového rozměru jako v Osvětimi. To byla opravdová past smrti.“ „Když se mě ptali na povolání, vymyslel jsem si, že
mám za sebou dva semestry na medicíně. To mi asi zachránilo život.
A pak mě a šestnáct dalších vězňů
vybrali jako ošetřovatele do lazaretu
pro příslušníky SS.“ To se tehdy rovnalo výhře v loterii života. Artur vypráví o tom, jak z kuchyně pašoval
vězňům jídlo zabalené do špinavých
hadrů či jak v roce 1944 pomohl dostat do vedlejšího tábora Osvětim II
síru, kterou tamní vězni použili k výrobě výbušné směsi. Tou vyřadili
z provozu až do konce války jednu ze
čtyř plynových komor, tedy významnou část vražedné kapacity nacistů.
Jednou z posledních hrůzostrašných
vzpomínek je pochod smrti, který
absolvoval na počátku roku 1945.
„Mohlo být tak minus patnáct. Bez
jídla a pití jsme pochodovali tři dny,
v noci spali na sněhu. Kdo nemohl
dál, toho esesáci okamžitě zastřelili. Nevím, kolik lidí zemřelo, ale bylo jich strašně moc.“ „Dlouhá léta
jsem o tom nechtěl mluvit. Pak jsem
začal svůj příběh vyprávět ve ško-

lách, ale až teď mě známí přemluvili, abych napsal knihu.“ Artur se zřekl honoráře. „Když jezdím po školách
v Německu, studenti se mě ptají, jestli se na Němce za holokaust zlobím.
Odpovídám, že necítím žádnou zášť,
mladá generace za nic nemůže. A že
teď záleží hlavně na nich, aby nepustili k moci někoho, kdo by to mohl
zopakovat.“
Každý z nás, kdo jsme ho znali,
máme na Artura spousty veselých
a milých vzpomínek. Já nikdy nezapomenu na to, jak jsme jedno léto byli společně v Řecku u moře. Naše nesourodá skupinka čítala tři dospělé
a čtyři různě protestující polodospělé.
Večer jsme v různých seskupeních sedávali na terásce penziónu, kde jsme
byli ubytováni, povídali a mlsali. Jednou náš tehdy asi patnáctiletý David
vytáhl šachy, a že si s Arturem zahrají. Už při rozestavování ﬁgurek si notovali a šprýmovali. Odešla jsem jim
k dlouhé hře připravit něco dobrého.
Když jsem se za pár minut vrátila,
www.praha-suchdol.cz
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na šachovnici zbylo pár posledních
ﬁgurek a starý Artur s dredatým Davidem se váleli smíchy. Domluvili se
asi, že i v šachu je třeba rozhodovat
bleskově, a že nejlepší cesta ke zdárnému konci bude si všechny ﬁgurky
navzájem co nejrychleji „sežrat“. Šlo
to ráz na ráz, k mému údivu a k radosti těch dvou kluků.
Věra Štěpánková často vzpomíná na jiný příklad Arturovy nezdolné
chuti do života: „V naší samoobsluze na Budovci jsem jednou na počátku jara potkala Artura Radvanského, který v té době měl již pár let po
svých osmdesátých narozeninách.
Na otázku, jak se má, mi s velikým
nadšením vyprávěl, že se právě vrátil z Alp. Říkal, že se tam jel s lyžováním rozloučit, ale protože mu to ještě skvěle šlo a moc si to užil, hned
si zamluvil místo na příští rok. Moc
bych přála mnohým dvacetiletým,
aby měli alespoň polovinu Arturovy
vůle žít a život si užít.“
Adriana Skálová
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ze suchdolské knihovny

Co nového v knihovně
pondělí 10. února od 18.00 hodin
Vladimír Hynek: Zapomenuté kouty
Francie v Centrálním masivu
pondělí 17. února od 18.00 hodin
Pavel Beneš: cestovatelská beseda
– Indonésie
středa 19. února od 18.00 hodin
Jóga smíchu
V roce 2013 bylo v suchdolské
knihovně nesmírně živo. Uskutečnilo
se 84 akcí, které navštívilo přes
šestnáct set návštěvníků. Knihovna
ve spolupráci se školou a školní družinou uspořádala mnoho různorodých aktivit. Naším cílem bylo rozšířit obzory našich mladých čtenářů
a seznámit je s různými typy neobvyklých povolání a koníčků. V rámci těchto aktivit si děti vyráběly
a kreslily komiksy, učily se beatbox,
vyzkoušely si karaoke, setkaly se
s cvičitelkou psa nebo ilustrovaly
dětskou knížku. Dále se děti zúčastnily tematických besed a přednášek
s Magdalenou Vovsovou, spisovatelkou Danielou Krolupperovou, či ilustrátorkou Dagmar Urbánkovou.
Pro dospělé se konaly cestovatelské besedy, během roku probíhala
setkání Jógy smíchu a naši čtenáři měli možnost vyslechnout řadu
zajímavých přednášek na rozličná
témata. Dozvěděli jsme se jak vzniká nezávislá počítačová hra, jak se
vaří pivo, jak překládat anglickou
literaturu, ale také jsme vyslechli přednášky o středověké literatuře, o středověkých panovnících, nebo o událostech kolem Mnichovské
dohody. Uvítali jsme i zajímavé
hosty jako Jana Buriana, či Petra
Janečka.
Pokud vás naše akce zaujaly,
sledujte náš web nebo facebook.
Doufáme, že nám zachováte přízeň
i v tomto roce, a těšíme se na vás
u nás v knihovně.

ních scénářů, divadelních her a písňových textů.
středa 26. února od 18.00 hodin
Magdalena Vovsová: O graﬁce stručně
pondělí 24. března od 18.00 hodin
Pavel Beneš: cestovatelská beseda
– Indie
úterý 25. března od 18.00 hodin
Jóga smíchu
pátek 4. dubna od 18.00 hodin
Noc s Andersenem
úterý 8. dubna od 18.00 hodin
Jóga smíchu
čtvrtek 10. dubna od 18.00 hodin
PhDr. Václava Kofránková PhD. –
Vladařský ideál ve středověku
Paní Kofránková pohovoří o vzniku a proměně pojetí dokonalého panovníka mezi pozdní antikou
a středověkem.
středa 16. dubna od 18.00 hodin
Beseda s Otomarem Dvořákem
Otomar Dvořák je autor literatury
faktu, týkající se historických a přírodních záhad, či tajemných míst
v krajině a vydal také několik netradičních cestopisů.
Jeho beletristická tvorba prochází více žánry a to jak sci-ﬁ, fantasy,
či hororem, tak i historickými romány. Dále napsal několik televiz-

KONTAKTY:
Suchdolská 360/59, Praha-Suchdol, tel.: 222 366 824
www.knihovna.praha-suchdol.cz, e-mail: knihovna@praha-suchdol.cz
facebook: Knihovna Suchdol
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čtvrtek 24. dubna od 18.00 hodin
Beseda s RNDr. Stanislavem
Peleškou
Na besedu k nám zavítá také
RNDr. Stanislav Peleška, nestor českých zahrádkářů, pěstitelů a ovocnářů. Široká veřejnost jej zná jako
celoživotního neúnavného propagátora této oblasti, zejména díky
jeho knihám a poradně v Českém
rozhlase. Sám je
zapáleným pěstitelem a své poznatky
už 60 let ověřuje v praxi na vlastní
zahradě. Absolvent oboru biochemie
na Přírodovědecké fakultě UK začínal
jako chemik, později pracoval ve vědeckotechnické společnosti. Byl šéfredaktorem časopisu Zahrádkář
a dlouholetým předsedou Českého
zahrádkářského svazu. Je autorem
řady odborných i populárních publikací a aktivně se věnuje přednáškové
a poradenské činnosti. Se Suchdolem
je spjat i osobně, před léty zde bydlel. Dr. Peleška pohovoří o pracích
zahrádkářů, aktuálních pro období na přelomu dubna a května, bude zodpovídat dotazy zúčastněných
a vyměňovat si s nimi poznatky.
Během března a dubna bude v knihovně probíhat také část doprovodného programu ke Komunitní sauně, více infomací na stránkách
www.zijemetady.cz.
Kateřina Lahodová
Turchichová,
vedoucí knihovny
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mohlo by Vás zajímat

Nový občanský zákoník:
záruka a odpovědnost
za vady
Od 1. ledna tohoto roku, po nabytí
účinnosti nového občanského zákoníku, se rozvířila široká odborná diskuse na téma: „Jak to bude se zárukou v novém občanském zákoníku?“
Úprava do 31. prosince 2013 byla
již dostatečně spotřebitelům jasná,
každý z nás se s nějakou reklamací
v rámci záruční doby setkal, věděl
kdy může žádat o opravu, kdy žádat
slevu nebo dokonce výměnu zboží nebo vrácení jeho ceny (odstoupit od smlouvy). Novela občanského
zákoníku z roku 2002 ještě práva ze
záruky posílila, když jednotně a závazně zakotvila záruční dobu v délce
24 měsíců (s výjimkou potravin, krmiv, zvířat). Záruka v podobě platné
do konce loňského roku garantovala
spotřebiteli, že za vady, které na výrobku vznikly v průběhu 24 měsíců
po koupi, odpovídá prodávající. Prodávající měl povinnost tyto vady odstranit, vadnou věc vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit cenu výrobku.
Od začátku letošního roku však
není zatím nic jednoznačné a jisté.
Názorů na to, zda i v novém občanském zákoníku bude u spotřebního
zboží platit dvouletá záruka, je řada
a některé zcela protichůdné. Na jedné straně je to názor zejména z řad
tvůrců nového občanského zákoníku, kteří prohlašují, že se na záruce
nic nemění, snad kromě toho, že se
bude nazývat odpovědností za vady. Na druhé straně řada renomovaných právníků má s pokračováním
„záruky“ problém a domnívají se, že
záruka v dosud zažitém slova smyslu, jak jsme ji znali, prostě od 1. ledna 2014 neexistuje. A je zde i třetí odborný názor, že záruka zůstává
stále zachována tak, jak ji známe,
protože její neexistence by znamenala popření zásady ochrany slabší
strany zákonem (na níž je občanský
zákoník postaven), a touto stranou

labut_0114_CYK.indd 13

je vždy spotřebitel. A tento nesmí být
postižen špatně provedeným zapracováním evropské směrnice do nového zákoníku.
Slovo záruka skutečně v novém
občanském zákoníku nenajdete,
a pojem odpovědnost za vady (podle
§ 2165 a násl.) je odbornou veřejností vykládán jako odpovědnost za vady, které se vyskytly v době až 24
měsíců od prodeje, ale za vady, které
měla věc k okamžiku prodeje (tím je
možnost uplatnění práva za vad kupujícím podstatně zúžena). Platí totiž, že věc nesmí být při převzetí kupujícím vadná a má mít vlastnosti,
jaké si strany mezi sebou ujednaly,
které jsou pro danou věc obvyklé nebo je prodejce uvádí (tzv. jakost při
převzetí).
Bez ohledu na to, který výklad
pojmu odpovědnosti za vady ve sporech odborné veřejnosti zvítězí, je jasné, že kupující je zvýhodněn při uplatnění odpovědnosti za vady v prvních
6 měsících od prodeje. Uplatní-li kupující totiž vady v této době, automaticky se vychází z toho, že se zboží s vadou již prodávalo a prodávající
je povinen reklamaci automaticky přijmout. V období mezi 7. až 24. měsícem již není jasné, zda je prodávající
povinen reklamaci přijmout automaticky a vadu odstranit, nebo zda kupující bude muset prokázat, že zde
tato vada byla již při prodeji. Tuto nejednotnost výkladu sdílejí dokonce
i někteří ze spolutvůrců předpisu.
Jisté je to, že záruka v dnešním
slova smyslu bude existovat vždy
v případech, pokud takovouto záruku prodávající kupujícímu poskytne
(tzv. smluvní záruka), a to v délce, jakou si prodávající stanoví. Prodávající tak může učinit v kupní smlouvě,
ale záruka bude platná i v případě, že
bude uvedena jen na obalu výrobku
nebo dokonce jen v reklamě prodejce na daný výrobek.

Pro spotřebitele jako kupujícího je
důležitá informace, že smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 včetně se řídí starou právní úpravou, tedy občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb.,
(případně obchodním zákoníkem).
K oběma předpisům existuje rozsáhlá judikatura a užití základních spotřebitelských práv v praxi nečiní, jak
jsme již uvedli, problémy. Na zboží zakoupené v roce 2013 a dříve se
tedy vztahuje zákonná záruka tak,
jak bylo zvykem. Pokud bude kupující takto zakoupenou věc během následujících měsíců reklamovat, nesmí uvěřit tvrzení prodávajícího, že
podle nové úpravy už zákonnou záruku nemůže uplatnit, protože v novém občanském zákoníku prostě není. Prodávající by se takovým jednání
dopustil přestupku zákona o ochraně spotřebitele, za který hrozí pokuta. Výjimkou by byla pouze dohoda
prodávajícího s kupujícím (uzavřená
současně při koupi věci do konce loňského roku) o tom, že i na takovouto smlouvu bude platit již ustanovení
nového občanského zákoníku.
Nároky z odpovědnosti za vady zůstávají víceméně zachovány, jak tomu bylo dosud, výměna věci (avšak
u vady jen na součásti věci lze požadovat výměnu pouze této součásti)
u vady neodstranitelné i odstranitelné (zde za podmínky opakovaného
výskytu vad – na stejné věci 3x stejná vada nebo 4x různá vada, nebo
jejich většího počtu – 4 různé vady
na jednom výrobku v okamžiku reklamace). Neuplatní-li kupující ani
právo na výměnu věci, její součásti nebo odstoupení od smlouvy, má
právo na slevu z ceny. Slevu může
požadovat, i pokud nelze dodat nové zboží, jeho součást, nebo prodávající nezjedná nápravu v přiměřené
době. U věci prodávané za nižší cenu
nebo již používané má kupující místo práva na výměnu věci právo pří-

www.praha-suchdol.cz
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mohlo by Vás zajímat
mo na přiměřenou slevu. Rovněž jako doposud se práva za vady uplatní
u prodávajícího, kde byla věc koupena není-li uvedena v potvrzení (obdoba záručního listu) jiná osoba.
Důležitou změnou bude, že po výměně reklamovaného zboží za nové
bezvadné, nepoběží nová 24 měsíční lhůta pro uplatnění práva z vad
(resp. „záruku“), jako tomu bylo
doposud. Tato lhůta bude 24 měsíců od data prvního nákupu zbo-

ží, a i když spotřebitel během tohoto období využije práva na výměnu
zboží za nové, běží stále původní
lhůta. Výhodnější tedy bude využít
práva odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny. Pokud si pak za vrácené peníze spotřebitel koupí stejné
zboží znovu, začíná samozřejmě běžet nová 24 měsíční lhůta pro práva z vad.
Je škoda, že při tvorbě nového
zákoníku nebyly vyslyšeny námitky

odborníků, upozorňujících na výkladové problémy některých ustanovení, jako je mimo jiných právě
toto o právu z vad. Bohužel. Proto
nezbývá než čekat, jak nejasnosti
kolem výkladu pojmu záruka a projevení vady deﬁnitivně
vyřeší až rozhodovací
praxe soudů či novelizace zákoníku.
JUDr. Zlata Kohoutová

ilustrační foto

Mezinárodní setkání
partnerů projektu EPTA
v březnu na Suchdole

Městská část Praha-Suchdol je partnerem projektu
EPTA – Evropský model organizace veřejné dopravy
a letos od 26. do 28. března budeme na Suchdole hostit
evropské partnery. Místem setkání bude Fakulta životního prostředí na České zemědělské univerzitě. Současně
bude v Praze probíhat jednání partnerů projektu D-Air,
kterého se účastní sdružení obcí z okolí ruzyňského letiště (PAR) www.airportregion.cz a který je také ﬁnancován s programu INTERREG IVC. Tento projekt se zabývá
snížením emisí z povrchové dopravy v okolí letišť.
Vzhledem k příbuznosti obou projektů a v návaznosti
na společnou výstavu v loňském roce proběhne i letos
26. března v době od 16 do 18 hodin na ČZU společné
setkání a vzájemné představení projektů
EPTA a D-AIR. Setkání je otevřené i pro
veřejnost.

STRUČNÝ PROGRAM SETKÁNÍ PROJEKTU EPTA
program bude upřesněn, sledujte prosím webové stránky
www.praha-suchdol.cz/epta
26. 3. zahájení a jednání řídícího výboru – pro partnery projektu
27. 3. TC6 – tréninkový kurz – (Training Course) – „Monitoring, pobídky systémy, srovnávací nástroje“.
V rámci tréninkového kurzu je naplánovaná
prohlídka kontrolního střediska organizace
ROPID v Letňanech.
28. 3. WS7 – Workshop – „Kvalita, účinnost a efektivita v dopravě“

Zuzana Krumpholcová,
administrátor projektu EPTA
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Žáci ZŠ Mikoláše Alše
na návštěvě ČZU
V rámci Dne otevřených dveří 24. ledna 2014 žáci osmých tříd navštívili Katedru veterinárních disciplín Fakulty
agrobiologie a potravinových zdrojů.
Nejprve všichni shlédli krátký ﬁlm
a složité cestě spermie k vajíčku.
Pod vedením paní profesorky Markéty Sedmíkové žáci vytvořili preparáty a pod mikroskopem pozorovali
pohlavní buňky. Provedli izolaci vajíčka z prasete a prohlédli si ho pod lupou. Zajímavá byla návštěva pitevny.
Zde děti vyzkoušely porodní polohy
na modelu krávy a viděly skutečné
kostry zvířat i člověka.
Návštěva katedry a vlastní praktická
činnost byla pro žáky přínosná a objevná. A tak někteří z nich od dnešního dne mohou přemýšlet o tom, že se
stanou veterináři nebo zootechniky.
Monika Radová

Budoucnost dětí
je ve čtení
aneb spolupracujeme s místní knihovnou
Na naší škole není čtenářská gramotnost chápána pouze jako náplň hodin
češtiny. Prostupuje výukou různých
předmětů. Soustavně podnikáme kroky k dosažení co nejlepších výsledků
v rozvoji čtenářství. Používáme činnosti, které žáky motivují a podněcují jejich tvořivost. Vyučující zařazují
do svých hodin moderní metody práce s textem. Kromě toho škola pořádá
pravidelné návštěvy knihovny.
Žáci prvního stupně postupně
navštívili naši místní knihovnu v Suchdole. Ochotná a milá paní knihovnice si pro každý ročník připravila nějakou zajímavou akci. Tématem pro žáky
druhých tříd se stala Helena Zmatlíko-
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vá, naše přední ilustrátorka dětských
knih. Děti měly nalézt mezi jinými obrázky právě ty její. Práce se jim moc líbila a náležitě si ji užívaly. Kromě toho dostaly zábavný kvíz, jehož náplní
bylo poznávání pohádkových postav.
Na závěr milého posezení si paní knihovnice připravila kreslený večerníček.
Pro třetí třídy si tentokrát knihovna
nachystala program na téma „Ilustrace a ilustrátoři“. Pozvání přijala autorka knih Dagmar Urbánková, která
žákům nabídla výtvarnou dílnu inspirovanou knihou „Cirkus ulice“. Každá
ulice je totiž plná lidí, kteří jsou různí,
veselí, upovídaní, malí i velcí. Žáci si
s paní Urbánkovou vytvořili právě ta-

kovou ulici. Kreslili, dokreslovali, skládali, kombinovali a hlavně se u tvoření
hodně nasmáli. Po ulicích se pohybovali lidé normální, strašidelní, mimozemští, se zvířecími rysy a mnozí jiní.
Během této práce si žáci uvědomili,

www.praha-suchdol.cz
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že ilustrování knih není úplně snadné
a důležité je mít fantazii a hezké nápady. Tématem pro čtvrté třídy se stal
Karel Čapek a výběr z jeho knihy Devatero pohádek. Povídalo se o rodině
Karla Čapka, poté následovalo povídání o Dášeňce a puštění ukázky jedné z pohádek Karla Čapka na datapro-

jektoru. Na závěr příjemně stráveného
dopoledne v knihovně pan knihovník
přečetl pohádku z knihy Devatero pohádek a po ní následovala živá diskuse
o Karlu Čapkovi. Pátá třída v knihovně besedovala na téma Karel Jaromír
Erben a jeho dílo Kytice. Žákům byl
představen autor i obsah jeho díla.

V závěru přátelského posezení v místní knihovně došlo i na promítání Polednice, která žáky nadchla a všem se
moc líbila. První třídy se na návštěvu
místní knihovny chystají a už teď se
na ni těší.
Jaroslava Zajíčková

Zápis do 1. tříd
na ZŠ Mikoláše Alše
Závěr roku 2006 a celý rok 2007 byly určitě plné lásky, neboť se nám
postaraly o obrovský příliv prvňáčků
na školní rok 2014/15.
K zápisu do naší školy přišlo v pondělí 20. ledna a v úterý
21. ledna 121 budoucích školáků.
Toto číslo je zatím orientační, je třeba doladit odklady některých dětí
a vyčkat na rozhodnutí rodičů, kteří si ještě vybírají mezi více školami. Přesto nás zájem o naši školu
moc těší a staví před nás zodpovědný úkol: naplnit důvěru a očekávání
dětí i rodičů. Ať otevřeme čtyři první třídy nebo jich otevřeme pět, určitě pro ně zajistíme pěkné prostředí a schopné třídní učitelky.
O to, aby všichni zájemci měli možnost poznat, jak to u nás
ve škole chodí, jsme se snažili již
před lednovým zápisem. Během
prosince a ledna navštívila oddě-

lení předškoláků ze suchdolských
mateřských škol a z Únětic naše prvňáky. Děti se zúčastnily jed-

né vyučovací hodiny, kde se zapojily do pestrých školních činností.
Proběhly také schůzky pro rodiče
s vedením školy. V polovině ledna
mohli budoucí prvňáčci poznávat
školu při „jízdě školním autobusem“. Na trase, která vedla oběma
budovami školy, je čekaly zastávky
s různými úkoly, při kterých jim pomáhali holky a kluci ze 7. a 8. tříd.
Cestující tak poznali různá zákoutí školy a vyzkoušeli si své předškolácké dovednosti. Na jaře je ještě
čeká pozvání na zajímavou výuku
mezi starší děti na 2. stupni.
Prostřednictvím Suchdolských listů zdravíme všechny naše budoucí
prvňáky a těšíme se, až s aktovkami
na zádech (a snad s úsměvem a bez
obav) vstoupí 1. září 2014 do své
nové a důležité životní etapy.
Alexandra Kejharová
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Co potřebuje umět dítě
před vstupem do MŠ
Denní režim
V době před nástupem dítěte do kolektivního zařízení je pro dítě potřebné, aby bylo přivyklé klidnému, ale
pravidelnému dennímu řádu (vstává
ve stejnou dobu, činnosti a jídlo jsou
nabízeny ve stejnou dobu, chodí spát
pravidelně v …hodin atd.). Pestrý program dítě většinou přijímá ochotně,
ale větším vybočením z časového režimu dítě znejistí, nabourávají se jeho představy o plynutí času.
Denní režim a program určuje dospělý, není dobré zvykat dítě na to,
že pokaždé vyhovíme jeho přání
a vše podřídíme právě jemu. Mnoho
tvořivých činností však je možné provádět na základě dohody s dětmi.
Odloučení od rodičů
Ve třech letech bývá většinou dítě schopno setrvat na kratší dobu
u prarodičů, kamarádky, tety apod.
Je nutné s dítětem vždy předem
dohodnout, kdy se vrátíte a dohodu
dodržet. Tím se dítě „otužuje“ a jeho nejistota v novém prostředí nebude tak veliká, neboť poznalo, že
jej opouštíte opravdu jen na domluvenou dobu. Stejně důležité je i to,
aby v cizím prostředí přijímalo jídlo,
chodilo na WC a komunikovalo s dospělým. Pokud vaše dítě tuto zkušenost dosud nezakusilo, je vhodné
před vstupem do školky ho nechat
tuto zkušenost opakovaně prožít.
Adaptační proces na pobyt ve školce
bez rodičů bude dítě mnohem lépe
snášet a zkrátí se doba případných
stresů a pocitů opuštěnosti. Tento
adaptační proces nakonec prožívají i maminky a jejich pozitivní přijetí
i pro ně nové situace se výrazně odrazí i v chování dítěte.
Jídlo
Dítě by mělo jíst všechny druhy potravin, nemělo by zásadně odmítat
žádný typ jídla. Výjimkou jsou samozřejmě lékařem nařízené diety. Problémem je, když nejí chleba, ale jen
rohlíky, odmítá všechny druhy zele-

niny i ovoce, nechce brambory, ani
rýži, ani těstoviny atd. Nejvíc škody
můžeme natropit jednak násilným
nucením, ale stejně tak i soustavným ustupováním a dokrmováním
sušenkami či hranolky apod. Dítě by
nikdy nemělo mít dospělého svými
vrtochy „v hrsti“, vydírat ho, být doprošováno či odměňováno za snězení porce.
Ve školce potřebuje umět se samo najíst – ukusovat z krajíce chleba, jíst lžící polévku a hl. jídlo, pít
z hrnečku.
Hygiena
Dítě by mělo před nástupem do MŠ
umět srozumitelně sdělit své potřeby, samo se obsloužit na WC (malá
potřeba) a u umyvadla (umýt si ruce
mýdlem a utřít si je do ručníku, samostatně se vysmrkat, čistit zoubky
apod.)
Oblékání, úklid
Je potřebné, aby si poznalo své věci,
umělo si samo svléknout a obléknout
základní oblečení (spodní prádlo,
tričko, ponožky, tepláky, boty…). Je
samozřejmé, že zpočátku budeme
v sebeobslužných činnostech dětem
pomáhat, je však potřebné, aby se dítě snažilo o samostatnost a nečekalo
na stálý „servis“ od dospělého.
Dítě by mělo znát základní umístění potřebných věcí v domácnosti, tento řád dodržovat a umět věci
samostatně uložit na správné místo (oblečení, hračky, utěrky, kapesníky apod.). Mnohem lépe pak tyto
činnosti bude zvládat v MŠ, kde jsou
součástí běžného denního režimu.
Komunikace
Před vstupem do MŠ je nezbytné,
aby dítě reagovalo na své jméno.
Na zavolání otočí hlavu k volajícímu
a podívá se, aby rozumělo, co se mu
říká. Umí poslechnout běžný pokyn
(prosím, pojď sem, to neber, ukliď si
hračku, přines si svetr apod.). Zná
své jméno a příjmení.
www.praha-suchdol.cz
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Umí pozdravit, poprosit, poděkovat – zdvořilostní návyky má vypěstované z domova.
Mluví se známými dospělými – kamarádkou, tetou, sousedem…. Odpovídá na jejich dotazy, umí o něco
požádat (jít na WC, půjčit si něco),
vypráví jim, co zažilo.
Zná několik písniček, básniček,
pohádek. Není ale nuceno je říkat
na požádání.
Důsledná příprava na docházku školky je důležitá jak pro dítě, tak pro
rodiče. Dítě přestává být opečovávaným batoletem a stává se malým
školáčkem.
Ve školce přijdou na řadu i mnohé
nové zkušenosti – zejména z oblasti sociálních kontaktů. Dítě bude muset přijmout autoritu „cizí učitelky“,
učit se společně žít s dalšími vrstevníky. To přinese mnohá omezení jeho
dosavadních zvyklostí.
A soužití s dětmi i dospělými půjde snáze, když bude umět o svoji
osobu pečovat samostatně a bude si
umět říci, co potřebuje a jak se cítí.
Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům
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Kritéria pro přijímání
dětí na šk.rok 2014/15

do Mateřské školy K Roztokům 879/77, Praha-Suchdol*
Ředitelka Mateřské školy K Roztokům
stanovila následující kritéria, podle
nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání do Mateřské školy K Roztokům, na základě ustanovení § 165
odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen školský zákon) v případě,
kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu v daném roce.
I.
K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34 odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od 3
do 6 let, které jsou způsobilé plnit
požadavky stanovené Rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a Školním vzdělávacím programem – § 4 a § 5 škol-

Kritéria

Bodové ohodnocení:

Trvalý pobyt dítěte na území MČ Praha-Suchdol
Věk dítěte

3

5 let (do 31. 8. 2009)

3

4 roky (do 31. 8. 2010)

2

3 roky (do 31. 8. 2011)

1

vé ohodnocení věku - do 31.8. příslušného roku. V případě stejného
počtu bodů se žádosti seřadí podle
data narození dětí.

ského zákona. Do přijímacího řízení
mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání včetně vyjádření pediatra o zdravotním stavu
a očkování dítěte.

IV.
O případném přijetí dětí narozených
po 31. 8. 2011 rozhodne ředitelka
školy po pečlivém individuálním posouzení jejich situace zvl. jejich připravenosti pro vstup do MŠ.

II.
V souladu s § 34 odst. 4, školského
zákona se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky.

V Praze, dne 15. 1. 2014

III.
Při určování pořadí jednotlivých žádostí vychází ředitelka z počtu bodů
dle níže stanovených kritérií. Bodo-

Jaroslava Barková Hešíková,
ředitelka školy

* Obdobná kritéria platí i pro přijímání dětí do MŠ Gagarinova

MŠ K Roztokům koupí do třídy soviček zánovní piano. Děkujeme!
mskroztokum@seznam.cz, tel. 220 921 707

CYKLUS SEMINÁŘŮ PRO RODIČE od 17 hodin u SOVIČEK
20. 2. Psychosomatika
citový vývoj a potřeby dítěte
podle věku
jsem z vás nemocný – vnitřní rovnováha matky a otce ovlivňující dítě
disharmonie ve vztahu a somatizující dítě
nemoc se vyplácí
27. 3. Vliv skrytých
rodinných traumat na dítě
vnitřní nevyřešené konﬂikty rodičů mohou rezonovat v dítěti

18
labut_0114_CYK.indd 18

co to je přenos, jak rozpoznat související chování
dělat chyby je přirozené, ale jen
hlupák dělá stejnou chybu znovu
a znovu
24. 4. Zvládání emocí
v dětství jsme výrazně emocionální a bez zábran
jak zacházet s emočními projevy
učit se říkat-poznat, co cítím a jak
se cítím
už vládnu emocím a ne ony mně
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22. 5. Komunikace ve vztazích
co je cílem
já způsob
co otevírá možnosti domluvit se
co brání možnosti domluvit se
fakta a emoce nepatří do stejného
„prostoru“
19. 6. Zlobivé dítě
různé příčiny „zlobení“
trestání dětí?
umíme si hrát?
zákon akce a reakce

1/2014

5.2.2014 9:55:20

ze suchdolských škol

Co se dělo a dít bude
ve školce Gagarinova?
Společně se ohlédneme za děním
v naší mateřské škole v první polovině
školního roku 2013/2014 a podíváme
se do budoucnosti, co nás ještě čeká.
V průběhu roku nás provází každý měsíc divadelní představení. Vždy jedno
dopoledne v měsíci se třída Broučků
promění na divadelní sál a všech šest
tříd shlédne ve dvou cyklech divadlo
loutkové či s živými herci.
Největší akce letošního roku proběhla v pátek 15. listopadu, kdy jsme
si připomínali a slavili 30. výročí otevření Mateřské školy Gagarinova.
Oslava se konala ve spolupráci s městskou částí Praha-Suchdol, úvodní slovo měl starosta Petr Hejl a následovala
krátká prezentace o historii mateřské
školy. Po těchto úvodních vystoupeních přišly na řadu samotné děti, které
si připravily řadu vystoupení kratších
i delších. Vyvrcholením celé oslavy byl
nádherný velký dort, který upekly naše milé kuchařky. Zájem dětí o dort
převyšoval několikanásobně jeho velikost. Na oslavu přišli nejen rodiče dětí ze školky, ale i někteří bývalí zaměstnanci. Kytičku dostala i první ředitelka
mateřské školy paní Irena Dvořáková.

V rychlém sledu podzimních a zimních dnů se některé naše děti a paní učitelky aktivně účastnily Vítání občánků na úřadě MČ Suchdol,
Uspávání Ježíška v místní knihovně či vystoupení při otevírání Betléma na Suchdolském náměstí. Ve školce samotné v čase předvánočním nás
navštívil Mikuláš s malou nadílkou.
V druhé polovině prosince děti pro své
rodiče připravily řadu besídek.
Vedle těchto příjemných kulturních
aktivit naši předškoláci poprvé společně navštívili Základní školu Mikoláše
Alše, kde se účastnili jedné vyučovací hodiny v prvních třídách. Ve třech
dnech se vystřídaly všechny tři třídy našich předškolních dětí – Pejsci,
Medvědi a Lišky. Podobná návštěva se
uskuteční ještě v předjarním období,
tentokrát předškoláci zamíří na druhý
stupeň ZŠ.
A co nás do konce školního roku čeká? Je toho velmi mnoho, ale pokusím
se vyjmenovat alespoň některé z akcí. V nejbližší době, konkrétně v pátek 14. února, uspořádá naše školka
masopustní průvod od MŠ na Suchdolské náměstí. Průvod masek by měl

doprovázet svojí hrou dudák. V pondělí 17. března by měla proběhnout
na školní zahradě akce Učení se zvířátky, v jejímž rámci přijede několik
živých hospodářských zvířat. V květnu nás ještě čekají Čarodějnice. Závěr
školního roku opět bude patřit odcházejícím dětem, se kterými se rozloučíme slavnostním Pasováním předškoláků. Většina tříd vyjede během jara
na své školní výlety. Vedle těchto událostí připravujeme v termínu 30. 3. až
4. 4. školku v přírodě. Té by se měly
účastnit děti ze všech předškolních
tříd. Všechny třídy pojedou na jedno
místo. Jedná se o objekt (www.libacamp.cz) v lesích za Chebem.
Jednou z důležitých akcí, především pro rodiče chtějící umístit své děti v naší mateřské škole, je zápis dětí.
Ten se bude konat 2. a 3. dubna 2014
vždy od 14 do 17 hodin. Pokud by měl
někdo vážný zájem o návštěvu naší
mateřské školy, nechť se obrátí přímo
na mě, kontakty jsou na internetových
stránkách www.msgagarinova.cz.
Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL SE BLÍŽÍ
Ve čtvrtek 2. 4. a v pátek 3.4. od 14
do 17 hodin proběhnou v mateřských školách Gagarinova a K Roztokům, zřizovaných městskou částí
Praha-Suchdol, zápisy dětí.
Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Mohou
vzít své děti s sebou či se s nimi do mateřských škol přijít podívat v průběhu
února či března – vždy po telefonické
dohodě na tel. 733 510 450 (MŠ Gagarinova), 606 474 458 (MŠ K Roztokům), či na e-mailových adresách
msgagarinova@praha-suchdol.cz
a mskroztokum@seznam.cz.
Kritéria přijetí dětí se v zásadě nezměnila, nejdůležitějším zůstává trvalé bydliště v městské čáti Praha-

Suchdol a věk dítěte. Letos je v obou
MŠ cca 93 volných míst (70 v MŠ
Gagarinova, 23 v MŠ K Roztokům) –
v závislosti na počtu odkladů školní
docházky se tento počet může mírně
změnit.
Pokud rodiče zapíší své dítě do
obou mateřských škol, je potřebné,
aby na přihlášce označili svoji
prioritní volbu. Ředitelé obou škol
budou po zápisech přihlášky porovnávat, aby nedošlo k duplicitnímu
rozhodnutí o přijetí.
Další podrobnější informace získáte přímo u zápisu.
Jaroslava Hešíková, MŠ K Roztokům
Stanislav Zelený, MŠ Gagarinova
www.praha-suchdol.cz
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Každý den se v MK
Rybička něco děje!
Nejprve nahlédneme do pondělního kroužku Losos, který vede Jitka
Bednaříková. Tento pondělní dopolední program je otevřený maminkám a dětem z Čech i zahraničí a jeho cílem je nejen smysluplně, aktivně
a příjemně strávený čas, ale i vzájemné seznamování, sbližování a podpora mezi rodinami. Poslední loňské
setkání kroužku Losos bylo věnováno nejen obvyklým aktivitám (zpívání, pohádky, výtvarná a pohybová
činnost), ale i besedě se zahraničním hostem, tentokrát na téma Rusko, Moskva a Kavkaz. Přišla za námi
maminka Ekaterina, která v Praze žije už 13 let, ale původem je z Kavkazu. Vyprávěla nám o své zemi, o její
ohromné rozloze, geograﬁi, o obyvatelích a samozřejmě jejich zvycích. Na další besedě jsme se zase
dozvěděli mnoho zajímavostí o exotické Kubě.
Program kroužku Losos a úterního kroužku Hvězdičky je připravován na míru věkové kategorie 1–2 roky, tedy batolat, kterých k nám chodí
nejvíce. Středeční Žabky a pulci slouží rodičům s miminky a nebo rodinám, kde je více sourozenců, souběžně zde máme program pro dvě
věkové skupiny. Čtvrteční Želvičky
patří dětem od 2 let, které rády tvoří,
a vede je Daniela Krausová.
Pátek dopoledne jsme nově otevřeli kombinovaný program výuky
angličtiny pro rodiče s dětmi od 9.30
hod. Souběžně probíhá výuka pro
dospělé, kterou vede Denisa Wichterlová a pro děti, které mají svou
výuku přiměřenou věku spolu s Lenkou Henzlovou. Kroužek se úspěšně
nastartoval, ale jsou ještě volná místa, máte-li zájem se přidat, kontakt
najdete na našich stránkách.
Pondělní a středeční odpoledne
jsou vyhrazeny individuálním konzultacím s psycholožkou Kamilou Wawroszovou, v úterý odpoledne pak
můžete přihlásit své dítě na dva grafomotorické kurzy Pavly Majerové.
Tyto odborné služby jsou zatím ne-
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dotované, čekáme na výsledky dotačního řízení MPSV a MHMP.
Z jednorázových akcí se už nyní můžete začít připravovat na Jarní
dobročinný bazar, který se uskuteční
v neděli 23. března. Můžete zde nabídnout k prodeji oblečení pro děti
i dospělé, sportovní potřeby, hračky
a potřeby pro děti. Tradičně si na bazaru vyberou především maminky
s miminky, uvítáme ale i účast rodin
se školními dětmi, aby si mohli na-

koupit něco i ti, kteří už mají děti odrostlejší. Letošní jarní bazar bude koordinovat naše nová posila Kristina
Hulenová.
A jak to vlastně na bazaru probíhá? Týden nebo dva před bazarem
je dobré se ozvat koordinátorce bazaru, která Vám přidělí číslo. Doma
v klidu si rozmyslíte, které oblečení chcete prodávat a které darovat.
Každou věc k prodeji si označíte samolepkou se svým číslem, pořado-

SrdeþnČ Vás zveme
na jarní bazárek obleþení, hraþek a sportovních potĜeb

DOBROÿINNÝ BAZAR
nedďle 23. bĢezna 2014 od 10 hod.
PĜijćte prodat a nakoupit na dobroþinný bazar.
Od 10 hod. do 13 hod. pĜíjem vČcí
Od 13 hod. do 17 hod. prodej,
vyúþtování a výdej vČcí od 18 do 19 hod.
Registrace prodejcĤ a informace: Kristina Hulenová
Tel.: 734 681 312
kristina.hulenova@gmail.com
Nevyzvednuté vČci budou darovány na charitu.
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vým číslem prodávané věci a připíšete cenu. Věci, které chcete
darovat a již je po bazaru nebudete chtít zpátky, neoznačujete. Tato
příprava vše velmi urychlí. V neděli 10–13 hod. již přicházíte s připravenými věcmi do Klubu Rybička. Zde je pomocníci rozmístí podle
velikostí a druhu a vy odcházíte domů. Když už něco přinesete, můžete

Zdravé dětské
zoubky
Jak správně pečovat o dětské zoubky? Jaké nejčastější chyby děláme?
Jak směrovat děti k ústní hygieně?
Proč už i mléčné zuby malých pacientů rostou křivě či se kazí? To jsou
nejčastější otázky rodičů a na ně
přijde odpovědět suchdolská dětská
stomatoložka MUDr. Irena Červená.
Beseda s odborníkem se koná
ve středu 5. března od 9.30 hodin
v mateřském klubu Rybička.
Pro děti bude připraven hravý doprovodný program s danou tematikou – NECHCEME KAZY! Vstupné jako
na dopolední kroužky 50 Kč/rodinu.
Roztocká 44/5, 160 00 Praha-Sedlec
www. klubrybicka.blog.cz
e-mail: klubrybicka@centrum.cz

si samozřejmě rovnou sami nakoupit. Od 13 do 17 hod. pak probíhá
prodej. Všichni si vybírají a obsluha
u kasy vybírá a zapisuje platby a eviduje, které zboží bylo prodáno. Vy
přicházíte opět večer 18–19 hod.,
abyste si vyzvedli peníze za prodané
věci a zbytek neprodaných věcí, které vám pomocníci zase složí na hromádku. Z vašeho zisku strháváme

20 % na provoz Klubu Rybička. Nepotřebné věci tak udělají radost
a pomohou dalším rodinám. Oblečení a hračky určené na charitativní
účely budou dále předány na charitativní účely.
Těšíme se na Vás!
Jitka Kafková,
MK Rybička

Komunitní sauna
na Suchdole
Sauna je v provozu od 17. 1. do 11. 4.
Každý měsíc se přesune na jiné stanoviště (první měsíc Kravál na větvi, druhý Cafe Studio, třetí místní veřejná
knihovna). Sauna je zdarma, otevřena
vždy v otevírací době podniku, kde stojí. Každý se musí před saunováním přijít zapsat (ideálně den dopředu), pak
stačí dorazit, dát zálohu 100 Kč za klíč
a jít se saunovat. Je nutné si přinést
vlastní osušku nebo prostěradlo a doporučujeme přezůvky. Během provozu
sauny pořádáme doprovodný program
– přednášky, diskuze, promítání ﬁlmů.
Více informací na www.zijemetady.cz.
Kateřina Průchová

„Suchdolský“ strážník
zachránil muži život,
aneb hrdinové STÁLE mezi námi
Sobotní ráno 28. prosince 2013
mohlo být rutinní cestou strážníka
Jiřího Šulce, který se po noční směně
vracel domů. Mohlo, kdyby…
Když se strážník vracel z Prahy
do místa svého bydliště prvním ranním autobusem, věděl, že ho čeká minimálně ještě 2 km dlouhá cesta pěšky z autobusové zastávky. Během této
cesty zahlédl dům, ze kterého se valil
hustý dým. Urychleně se k němu vydal a přes linku tísňového volání zavolal na pomoc hasiče. Následně začal
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bouchat na okna a dveře bytů, které byly v přízemí. V jednom z nich se
mu podařilo vzbudit muže. Společně
s ním vstoupil do patra domu, kde se
podle muže měla nacházet další osoba. Jelikož byl v tu chvíli ohrožen život a zdraví, strážník na nic nečekal
a vykopl dveře bytu. Ten byl již v plamenech. Na zemi leželo bezvládné
a popálené tělo muže.
Společnými silami ho vynesli z bytu
do bezpečí. Jiří Šulc po prvotní kontrole zdravotního stavu muže, začal
okamžitě s nepřímou masáží srdce.

Po necelých deseti minutách dotyčný
znovu nabyl vědomí. Ve stabilizované
poloze pak jeho životní funkce strážník kontroloval až do chvíle, než se
na místo dostavili hasiči a zdravotníci. Muž, který byl strážníkovi nápomocen, mezitím z preventivních důvodů,
přerušil dodávku energií.
Díky rychlé reakci a profesionální pomoci strážníka Jiřího Šulce, byl
mužův život zachráněn…

www.praha-suchdol.cz
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Kravál na větvi –
přijďte nejen na kávu
Zdravíme všechny příznivce Kraválu na větvi! Přinášíme krátkou reﬂexi toho, co se se u nás událo a co nás
čeká dále. V prosinci jsme se spolu
s městskou částí Praha-Suchdol pustily do organizace Čertobraní. Náměstí,
k naší radosti, praskalo ve švech! Jsme
opravdu rády, že máte chuť účastnit se
akcí v rámci města, sdružovat se, setkávat, povídat… tak jak to bývalo na každé „vesnici“ zvykem. Další příležitost
bude při Masopustu (15. 2.), ve tři hodiny odpoledne budeme narážet masopustní speciál z Únětic, čeká vás velkolepý průvod masek a zábavný program.
Zjistily jsme také, že máte velký zájem
o výtvarné dílny, tvořili jsme již z papíru
– origami, vytvářeli vánoční výzdobu,
mozaikovali… Každý měsíc na vás čeká něco nového, sledujte tedy náš program a vyberte si! Tradicí se také staly
sobotní pohádky, jednu sobotu v měsíci vám vždy jednu nabízíme, a tak snad
potěšíme i ty nejmenší. Zajímá vás nějaké konkrétní téma, o kterém byste
se rádi dozvěděli více? Chcete se setkávat se zajímavými hosty? Tak to je
pro vás ideální každoměsíční setkávání,
které u nás pořádají dámy – nezoufalky.cz. Pokaždé vás čeká večer na určité téma, povídání, hosté… Nepravidelně
u nás na programu najdete také koncerty (například Nataša Burger) a divadelní představení pro dospělé (originální a slavný spolek Riyo a další).
Pokud ovšem nestojíte o žádný program či bujaré křepčení, můžete k nám
zavítat jen tak „na kávu“, přečíst si noviny. Maminky jistě ocení dětský koutek
a tatínkové zajisté točenou únětickou
dvanáctku.
Otevřeno máme každý všední den
od 10.00 do 22.00 a v sobotu od 14.00
do 22.00 hodin. Pokud máte jakýkoli
dotaz, nebo byste rádi u nás uspořádali oslavu, prezentaci, koncert… neváhejte nás kontaktovat na e-mailu – kravalnavetvi@seznam.cz, nebo tel.: Lucka
776 710 064, Šárka 732 448 995
Těšíme se na vaši návštěvu!

ÚNOR
5. a 6. 2. 18.00–20.00 MASOPUSTNÍ DÍLNA – výroba masek
5. 2. – výroba masek ze sádry či z papíru (kašírování)
6. 2. – výzdoba a malování masek
cena 300 Kč/osoba na oba dva dny včetně materiálu
13. 2. 18.00 CESTA KE ZDRAVÍ – povídání, recepty, bylinky... Přijďte
si popovídat o tom, jak příroda léčí, vyměnit si zkušenosti,
recepty. Pohovořit o alternativní medicíně. Čekat vás bude
i zajímavý host! Vstup volný
15. 2. 15.00 MASOPUST – tradiční veselice
Maškary, tanec, zpěv, koláče, masopustní Únětický speciál...
20. 2. 18.00 –20.00 KORÁLKOVÁNÍ – kurz na výrobu naušnic
Přijdte si vyrobit originální šperk z drobných korálků
technikou šití. Cena 150 Kč/osoba včetně materiálu

BŘEZEN
6. 3. 19.00 POSEZENÍ SE SLÁDKEM – setkání se zajímavým
hostem Velmi exkluzivní večer ve společnosti vrchního sládka
Únětickěho pivovaru. Povídání nejen o pivu, vaše dotazy,
historky a samozřejmě zlatavý mok! Vstup volný
13. 3. 18.00-20.00 MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ – výtvarná dílna
Přijdte si vyzkoušet zajímavou techniku. Dílnu vede Halka
Suková. Cena 150 Kč (+ materiál)
20. 3. 20.00 MEJLA@SPAM – koncert, živá hudba
Společnost Plná Absolutní Muziky! SPAM je sdružení
hudebníků kolem kytaristy a zpěváka Milana „Mejly“
Matouška
22. 3. 16.00 POŠŤÁCKÁ POHÁDKA – klasická pohádka podle
Karla Čapka. Cena 50 Kč/divák
Dále oslavy, pronájmy, večírky na míru ... dle dohody!
Volejte: Lucka – 776 710 064, Šárka – 732 448 995;
pište na kravalnavetvi@seznam.cz

Vaše kraválnice, Šárka a Lucka
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Suchdolský masopust
Masopustní průvod půjde v sobotu
15. února odpoledne po 15. hodině
ze Suchdolského náměstí kolem základní školy, Brandejsova statku, Starosucholské restaurace až na Holý
vrch, kde se setká s průvody z Roztok
a Únětic.
Od 14 do 15 hod. bude program
na Suchdolském náměstí – malování
na obličej, doladění masek, občerstvení. Maškary převezmou klíč od Suchdola a ztvárníme příběh O statečném suchdolském lidu, zazpíváme si, zatancujeme a společným průvodem za zvučné kapely se vydáme k dalším zastávkám s doprovodným programem.
Kdo vydrží až na Holý vrch, uvidí nevídaný spojení všech tří masopustních průvodů a nádherný roj
masek se začne veselit. Přivítá se
roztocká královna s únětickým králem a suchdolským šaškem. Medvědi svedou souboj, rozporcujme klibnu a roztočíme masopustní veselí.

Tak vzhůru na Holý vrch, kde tanec, muzika a pálenka čeká nás, brzo přijde čtyřicetidenní půst, proto je
třeba posílit se a oslavit masopust!!!
Těšíme se, že masopustní průvod
podpoříte tradičně krásnými maskami, či námi zvolenými draky, koni,
prasaty či slípky, hudebními nástroji,
řehtačkami, bubínky a dobrou nála-

dou. Vítáme i ochotné dobrovolníky,
kteří pomohou s organizací příběhu a ztvárnění postav, můžete psát
své postřehy, náměty
a ohlasy na kultura@
praha-suchdol.cz
Zuzana Krumpholcová,
referentka kultury

SUCHDOLSKÝ MASOPUST
už v sobotu 15. února od 14 hodin
• mezi 14. a 15. hodinou v přízemí radnice
malování na obličej a strojení masek
• v 15 hodin maškary na Suchdolském náměstí
převezmou vládu a předvedou Legendu
o statečném lidu suchdolském
• průvod se vydá Suchdolem, zastávka
u základní školy – zpívání a tancování,
Brandejsův statek – koně a tanec, starosta
vykoupí zpět klíč od Suchdola, občerstvení
u Staročeské restaurace
• průvod bude pokračovat kolem Trojanova
mlýna na Holý vrch
• po 17. hodině se na Holém vrchu setkání
s průvody z Roztok a Únětic
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zveme Vás

Judo, více než jen sport

Hažime! Tak to můžete slyšet každý týden v tělocvičně ve škole, kde trénují suchdolští judisté. Hažime je
povel pustit se do zápasu. A proč právě judo? Judo
podporuje všeobecný fyzický rozvoj dítě. Organizací
UNESCO je doporučeno jako nejvhodnější sport pro
děti. Děti učí vzájemnému respektu a sebeovládání,
ale také trpělivosti a bojovnosti. A také děti vidí, že
hra na počítači, kde stačí kliknout myší a soupeř
padne je velmi vzdálená od reality, kdy je pro dosažení výsledků nutné na sobě pracovat. Přijďte se
na nás podívat, trénujeme každé pondělí od 13.45
v tělocvičně ve škole.
Suchdolští judisté, členové JUDO Club Kidsport
INZERCE

Rizikové kácení stromů, štěpkování větví, pojištění proti
případným škodám. Tel.: 732 879 368
Slušná rodina s dětmi koupí domek na P6 Suchdole
nebo v Ruzyni, na stavu nezáleží. Nabízíme solidní jednání. RK prosíme nevolat. E-mail: mmarkovaCZ@gmail.com,
tel.: 608 926 721. Děkujeme za nabídky.

Uzávěrka inzerce a příspěvků
do dalšího čísla:

27. 3. 2014
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, PrahaSuchdol, 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 5. 2. 2014. Náklad: 3400 výtisků
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Společně za úsporou
Vážení občané Prahy-Suchdola, chceme Vám tímto způsobem pomoci snížit náklady na energie.
Princip e-aukce je sdružit malé odběratele do velké zakázky. Velká zakázka = zajímavá cena.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, drobní podnikatelé i bytová sdružení. Všechny se sdruží do jedné zakázky, stanoví přesné podmínky, které musejí dodavatelé
dodržet a osloví všechny dodavatele energií na trhu, aby
o „balík“ domácností soutěžili v on-line elektronické aukci.
INFORMAČNÍ SCHŮZKA proběhne dne 18. 2. 2014
v 17.00 a v 18.30 hod. v zasedací místnosti úřadu
Praha-Suchdol – rádi vám vysvětlíme, jak e-aukce fungují a zodpovíme Vaše dotazy. Tato služba
je ZDARMA.
Podklady pro zařazení do Aukce:
Kopie smlouvy včetně případných dodatků (Elektřina/
Zemní plyn)
Kopie ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn)
Více informací získáte na stránkách www.ecentre.cz
a www.praha-suchdol.cz.
Neváhejte mě kontaktovat: Petra Planková,
tel.: 773 830 881 – partner eCentre
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inzerce

VĚDAPRO
ZVĚDAVÉ
FESTIVAL VĚDY

Od 24. 1.
do 16. 2.

Váš šestý smysl

•
•
•
•

fotky na poĀkání

10x15

za

5,90

KĀ

z mobilu, ﬂashdisku, e-mailu, facebooku

www.powerprint.cz

Workshopy
Výstavy
Pokusy
Přednášky

Ve spolupráci s:

„dvakovari“

KOVANÉ VÝROBKY Václav Zavřel
PRO DŮM I ZAHRADU,
– SEKERY,
SEKÁČE, KRUMPÁČE ATP.

OPRAVY NÁŘADÍ

spojení:
dvakovari@seznam.cz
774 071 792
775 071 792

ukázka výrobků:
www.ﬂer.cz/dvakovari
www.facebook.com/
dvakovari.vz

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

Havraní 448/11, Praha-Suchdol
tel.: 605 260 524, 220 921 484
www.praha-suchdol.cz
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SPOLEČNĚ PRO METROPOLI BEZPEČNĚJŠÍ

Městská policie hl. m. Prahy

PŘIJME STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME
- věk od 21 let
- státní občanství ČR
- ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
- bezúhonnost a spolehlivost
- zdravotní způsobilost
NABÍZÍME
- právní a sociální jistoty
- zajímavé profesní uplatnění
- kvalitní pracovně lékařskou péči
- dovolenou v délce pěti týdnů

WWW.MPPRAHA.CZ
26
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Rozvoz jídel, pizzy
a nápojů

220 920 772
V údolí 40/11
Praha 6 - Suchdol

Točíme Svijanský Máz 11° a Plzeň 12°
Objednávky od 11:00 do 21:30 hod.

æHQ\QHER²

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.zamecnictvi-krejza-praha.cz

vše pro Vaši reklamu
vizitky, razítka, letáky
reklamní plachty s oky

www.powerprint.cz

AQUAEROBIK
je cvičení ve vodě šetrné ke kloubům a páteři
efektivně tvaruje tělo
vhodné pro redukci váhy
zvýšení kondice
vhodné pro všechny věkové i váhové kategorie

Každé pondělí . –
bazén ČZU Suchdol
rezervace a info:

.

hod.

www.aquarobic.cz

Májová 23, Praha 6 - Suchdol, roh ulice Internacionální a Májové

2WHYĜHQR
PO, ÚT, ýT, PÁ 9.00 – 18.00
ST 12.00 – 18.00
621(SRGRKRGČ
tel.: 212 249 792
e-mail: optikasuchdol@centrum.cz
www.optikasuchdol.cz
Široký sortiment optického zboåí
Brýle dioptrické, d tské, slune ní,
polariza ní
Antireflexní a multifokální skla
Opravy
Dopl ky
M ení zraku

www.praha-suchdol.cz
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inzerce

ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ PEKÁRNY
NA SUCHDOLSKÉM NÁMĚSTÍ ČÍSLO 12
•
•
•
•

Prodej rozvažovaných čajů.
Zrnkové kávy ze soukromé pražírny.
Stáčeného vína a kváskového chleba.
Výměnné místo bombiček Sodastream
http://www.pekarnaudusku.cz
KRÁMEK U DOBRÁKA NA VRCHMEZÍ 6/193
• Nabízíme chovatelské potřeby.
• Krmivo pro domácí zvířata.
• Výměnné místo bombiček Sodastream.
• Část nabídky krmiv si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách
www.dobrak.eu
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