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Pan primátor dokáže šplhat hodně vyso-
ko, někam díky svým schopnostem, někam 
asi díky svým známostem.

A obyvatelé Suchdola, Dolních Chaber, 
Nebušic, Čimic, Lysolají, Bohnic, Ďáblic ne-
bo i Dejvic, které z té výšky přehlíží, se na něj 
prý nemají zlobit. V případě výstavby tzv. již-
ní trasy dálničního okruhu budou obyvatelé 
těchto částí hlavního města jejím provozem 
výrazně postiženi. Nahlíženo politickými 
ochrannými brýlemi, je dvacet či třicet tisíc 
obyvatel zanedbatelné množství. Ovšem 
zde se nejedná jen o těch několik tisíc lidí. 
Jedná se o občany celé pražské metropole, 
Středočeského kraje, jedná se i o dobrou po-
věst České republiky v rámci Evropské unie. 

Pan primátor se mýlí, když tvrdí, že jinou 
než jižní variantu v plánech od poloviny mi-
nulého století nenajdete.

V roce 1927 umožnila tehdejší suchdol-
ská radnice natáhnout středem obce linku 
vysokého napětí z Prahy do Kladna. V polo-
vině třicátých letech byly do tohoto koridoru 
umísťovány první návrhy okruhu, který tehdy 
vedl mezi vesnicemi za Prahou.

Jižní trasa přes Suchdol existovala od ro-
ku 1975 jako územní rezerva k severní trase, 
která byla tehdy vedená přes Roztoky. V roce 
1985 byla tato územní rezerva zrušena na 
požadavek Hlavního architekta Prahy. Hlav-
ní město zaneslo do svého plánu jižní trasu 
v roce 1999, přes nesouhlas Suchdola. Tehdy 
se její cena odhadovala na 4,6 miliardy Kč.

Z urbanistického hlediska je naprosto 
nepochopitelné, že pan primátor prosazuje 
trasu přes třičtvrtě století starou.

V roce 2001 se Rada Středočeského kra-
je přihlásila k severní trase: „Po porovnání 
všech navržených variant trasy silničního 
okruhu jako nejvhodnější variantu doporuču-
je variantu „Ss“. Vlivy na životní prostředí té-
to stavby jsou významné. Potřeba realizace 
této stavby z hlediska dopravních a využití 
území je také zcela zřejmá, a přinese i zlep-
šení životního prostředí v jiných místech 
v současnosti přetížených vlivy z dopravy. 
Varianta „Ss“ je vyhodnocena dokumentací 

jako nejméně negativně ovlivňující životní 
prostředí. … Varianta „Ss“ je považována 
jako nejvhodnější i z pohledu regionálního 
rozvoje Středočeského kraje a vhodného vy-
užití území.“ 

V roce 2002 proběhlo posouzení vlivu 
stavby na životní prostředí (EIA) a jedno-
značně byla doporučena trasa severní „Ss“.

V roce 2004 Česká republika vstoupila 
do Evropské unie a začaly tak pro nás pla-
tit směrnice na trasování transevropských 
dálnic. Tím se jižní trasa vedená zastavěným 
územím hlavního města stala nerealizova-
telnou a také nefinancovatelnou z prostřed-
ků EU.

Severní trasa byla v konceptu nového plá-
nu Pražského regionu do června 2006.

Výstavbu okruhu tedy jednoznačně zdržu-
je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), protože již 
od roku 1998 prosazuje jižní trasu, která je 
technicky extrémně náročná, je umístěná do 
zastavěného území a území přírodních pa-
mátek, místo toho, aby prosazovalo severní 
trasu, která vede v polích mezi obcemi. 

Pan primátor odmítá řádné a oponova-
né srovnání obou variant, protože by to prý 
stálo hodně peněz. To se snad ještě nevrátil 
z velehor, když ministerstvem dopravy zada-
ná studie u britské firmy Mott MacDonald 
upozornila na rozdíl ve stavebních nákla-
dech přes 8 miliard Kč a oponentura, kterou 
provedlo Vysoké učení v Brně na objednáv-
ku Ministerstva životního prostředí, výsledky 
této studie potvrdila.

V organizování petic proti severní trase 
mají protlačovatelé jižní trasy velkou zkuše-
nost. Již v roce 2001 Ing. arch. Winkler jako 
radní městské části Prahy 6 rozeslal návrh 
„prohlášení obcí na podporu jižní varianty“ 
obcím ve Středočeském kraji.

V letošním roce se podobné úlohy zhostili 
představitelé ŘSD a soukromé firmy Ing. Jiří 
Lebeda s. r. o., která byla Ředitelstvím silnic 
a dálnic pověřena vypracováním „objektiv-
ní“ srovnávací studie pro obě trasy, za niž 
obdržela přes 2 miliony Kč.

Dokončení na str. 3

Proč se pan primátor 
hlavního města 
nemůže chovat jinak?
(ad Hospodářské noviny | 3. 10. 2008 | rubrika: Rozhovor týdne 
s Pavlem Bémem, primátorem Prahy a prvním místopředsedou ODS 
– „Nezlobte se, nemohu se chovat jinak“)
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stojí za zapsání 

středa 22. 10.  
velkoobjemové kontejnery 
a kontejnery na bioodpad

středa 29. 10. – 20.00
Klub náročného diváka 
– filmy o Čečensku – Úřad MČ

pondělí 10. 11. – 17.30
módní přehlídka 
– MŠ Gagarinova

středa 19. 11.
kontejnery na biodpad

sobota 29. 11. – 15.30
adventní dílna – Horizont

sobota 29. 11. – 15.30
zahájení obecního betlému 
– Suchdolské náměstí

motto 

„Naděje vždycky 
způsobí, že uvěříme.“
Robert Fulghum (narozen 1937),

 americký spisovatel
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z radnice

z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na 
svém 12. zasedání dne 18. září 2008

 vzalo na vědomí předložené plnění 
a čerpání rozpočtu MČ Praha-Suchdol 
za I. pololetí roku 2008;

 vzalo na vědomí návrh nevyrovnané-
ho rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 
2009;

 vzalo na vědomí návrh rozpočtové-
ho výhledu na roky 2010 a 2011;

 schválilo rozpočtové provizorium pro 
měsíční čerpání rozpočtu v roce 2009 
do výše 1/12 schváleného rozpočtu 
2008;

z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých zasedá-
ních od 1. září do 6. října 2008 pro-
jednala kromě jiného následující body:

 po úpravách schválila předložený 
návrh smlouvy o dílo č. 93/2008 na 
výměnu oken a dveří v bytovém domě 
č. p. 928–930, ul. Stehlíkova s firmou 
PARS – building, celková cena zakázky 
je 1 656 449 Kč včetně DPH 9 % a po-
věřila starostu podpisem smlouvy. Ra-
da současně schválila navýšení celkové 
ceny o 2500 Kč za úpravu sklepních 
oken bezpečnostní folií.

 schválila návrh rozpočtového opat-
ření – uvolnění finančních prostředků 
(90 000 Kč) na nákup odcizeného rada-
ru na ul. Kamýcká a uložila EO schvále-
né rozpočtové opatření provést;

 rada se neztotožnila s předloženým 
právním výkladem Bytového družstva 
Praha 6 – Ke Kladivům 970/9 o převod 
pozemku MČ do jeho vlastnictví a na-
dále navrhuje prodej za cenu stanove-
nou znaleckým posudkem;

 pracovní skupina architektů před-
stavila radě návrhy na řešení podoby 
Suchdolského náměstí v rámci progra-
mu 5P pro Prahu;

 v rámci vyhodnocení II. kola granto-
vého řízení na podporu vzdělávání ve 
školách zřízených MČ Praha-Suchdol 
rada na základě doporučení grantové 
komise schválila udělení následujících 
grantů:

- projekt MŠ K Roztokům „Rozvoj klí-
čové kompetence k podpoře citové-
ho prožívání, uvolnění pohybového 
a citového napětí prostřednictvím 
spontánních pohybových aktivit, 
podpora komunikačních a koope-
rativních kompetencí“ – částka 
27 796 Kč; 

 - projekt ZŠ M. Alše „Hrou za pozná-
ním“ – částka 40 000 Kč;

- projekt ZŠ M. Alše „Výukový soft-
ware“– dílčí schválení ve výši 50 % 
– položka učební pomůcky – částka 
15 002 Kč; 

- projekt ZŠ M. Alše „Další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků 
– práce s interaktivní tabulí – část-
ka 25 000 Kč s podmínkou násled-
ného prokázání přehledu využívání 
získaných znalostí a interaktivní ta-
bule pedagogy při výuce;

 neschválila udělení grantu ZŠ Miko-
láše Alše na projekt „Interaktivní výuka 
na základní škole“;

 vzala na vědomí vyhodnocení výsled-
ků průzkumu spol. KALIBRO v ZŠ M. Al-
še a uložila starostovi předat p. řediteli 
výsledky průzkumu a pozvat p. ředitele 
a jeho 2 zástupce na jednání rady. Ra-
da požádala ředitele, aby k výsledkům 
průzkumu připravil písemný komentář 
a předložil jej radě do 19. 9. 2008.

 vzala na vědomí, že zástupce 
Central Group a. s., pan Brabenec, 
předložil Radě geometrický plán č. 
1251-114/2004, zaregistrovaný na Ka-
tastrálním úřadě pro hl. m. Prahu pod 
č. 3159/2008 na oddělení ul. Kosova 
a geometrický plán č. 1201-115/2004 
zaregistrovaný na Katastrálním úřadě 
pod číslem 3323/2007 oddělující po-
zemky kolem bytových domů v areálu 
Holubí. Pan Brabenec předložil návrh, 
podle kterého Central Group a. s. da-
ruje městské části pozemek pod částí 
ul. Kosova a odprodá za symbolickou 
cenu 1000 Kč inženýrské sítě (komuni-
kaci včetně povrchů), ul. Kosova. Rada 
požádala Komisi územního rozvoje 
a infrastruktury o projednání návrhu.

 doporučila následující změny ve sta-
novení rychlosti na ul. Kamýcká: v úse-
ku ul. Ke Střelnici – ul. K Vinici stanovit 
rychlost 70 km/hod ve směru z centra; 
v úseku benzinová pumpa – ul. Dvor-
ská rychlost 30 km/hod na příjezdu 
do MČ Praha-Suchdol a uložila pí Ge-
brtové požádat Magistrát hl. m. Prahy 
o stanovení dopravního značení;

 vzala na vědomí Informace o pro-
jednání dotačních vztahů s hl. m. Pra-
hou a stanovila následující priority 
žádostí MČ Praha-Suchdol o dotace 
z rozpočtu hl. m. Prahy: 

1. Rekonstrukce MŠ Gagarinova 
– částka 19 mil. Kč; 

2. Odvodnění ul. Starosuchdolská 
– částka 2,5 mil. Kč; 

3. Přístavba sociálního zařízení ZŠ 
M. Alše – částka 2 mil. Kč. 

Rada uložila starostovi, aby informoval 
MHMP o stanovených prioritách.

 schválila konání výstavy „Nedopusť-
me, aby se na Čečensko nezapomnělo“ 
v Alšově kabinetě v termínu od 19. říj-
na do 2. listopadu, v případě možnosti 
bude termín prodloužen. Rada promi-
nula nájemné za Alšův kabinet a pro-
stor pro vernisáž výstavy.

 pověřila starostu, aby připravil odvo-
lání k územním rozhodnutím na umís-
tění stavby silničního okruhu kolem 
Prahy, stavby 518 a 519 a rozhodnutím 
o ochranném hlukovém pásmu k těmto 
stavbám a zaslal odvolání Minister-
stvu pro místní rozvoj prostřednictvím 
MHMP;

 vzala na vědomí, že školy zřízené 
MČ Praha-Suchdol obdrží prostřed-
nictvím MHMP dotaci ze státního roz-
počtu na zvýšení nenárokových složek 
platů a nenárokových složek mezd 
pedagogických pracovníků s ohledem 
na kvalitu jejich práce – usnesení Ra-
dy hl. m. Prahy č. 1142 ze dne 26. 8. 
2008. ZŠ M. Alše obdrží 84 tis. Kč; 
MŠ Gagarinova obdrží 25 tis. Kč; MŠ 
K Roztokům 12 tis. Kč;

 poděkovala Sboru dobrovolných 
hasičů Suchdol za pomoc při organi-
zaci „Suchdolského posvícení“ včetně 
ozvučení, sdružení Suchdol Sobě za 
zorganizování a realizaci programu, 
Městské policii za zabezpečení bezpeč-
nosti účastníků akce a zaměstnancům 
úřadu panu Doubravovi a Procházkovi 
za úklid prostranství po ukončení akce. 
Rada uložila starostovi, aby zaslal or-
ganizátorům akce poděkování.

 projednala s vedením ZŠ M. Alše 
zprávu KALIBRO. Jednání se účastnili 
ředitel ZŠ Mgr. Čížek, zástupkyně ředi-
tele Mgr. Rachotová a zástupce ředi-
tele Mgr. Čurda. Společně se dohodli 
na setkání vedení školy, všech učitelů 
a představitelů firmy Kalibro v termínu 
do 14 dní. 

 odsouhlasila zřízení věcného bře-
mene na pozemku parc. č. 2375, k. ú. 
Suchdol ve prospěch APV Invest s. r. o. 
za účelem zřízení a provozu vsakovací 
jímky dešťové kanalizace bytového do-
mu č. p. 746, k. ú. Suchdol (Suchdol-
ské nám.) a doporučila Zastupitelstvu 
projednat jej na příštím zasedání. Ra-
da uložila vedoucímu OSDŽP, aby vy-
číslil škody na zeleni poničené během 
výstavby vsakovací jímky a parkovišť 
k domu č. p. 746 a s investorem pro-
jednal jejich uhrazení.

 doporučila Zastupitelstvu, aby pro-
jednalo kupní smlouvu po úpravách na 
odkoupení stavby komunikace v ul. Ko-
sova a Návazná na příštím zasedání;

 vzala na vědomí informace k zá-
měrům č. 19.2008 a 20.2008. Rada 
jmenovala komisi pro otevírání obálek 
k záměrům č. 9.2008 a 20.2008 ve slo-
žení: za Radu MČ pan Antonín Ptáček, 
Ing. Věra Štěpánková, za finanční vý-
bor Ing. Pavel Jiran, pan Václav Čížek, 
pan Zdeněk Olejník, za úřad pan Alois 
Korynta a paní Helena Felgrová. 
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z radnice

dokončení ze str. 1
Každému starostovi a většině obyva-

tel jejich obcí vadí, když se přes jejich 
náves či náměstí valí množství aut, která 
tam nemají co dělat. Aby se tak nedělo, 
je třeba urychleně postavit okruh kolem 
Prahy a další obchvaty. 

Severozápadně od Prahy připravuje 
Středočeský kraj výstavbu tzv. aglome-
račního okruhu, který povede od Tucho-
měřic na kladenské dálnici, kolem Turska 
a jižně od Kralup k Odolené Vodě na 
teplické dálnici. Tím by se měly vyhnat 
náklaďáky z Horoměřic, Černého Vola 
a Přílep.

V případě vítězství pozemkové a beto-
nové lobby, kdyby se postavila jižní trasa 
přes Suchdol, budou auta k okruhu jez-
dit přes Přílepy i Černý Vůl, či Únětice, 
ale bez obchvatů.

V případě vítězství zdravého rozumu, 
kdyby se realizoval skutečný dálniční 
okruh kolem Prahy v severní trase a dru-
hý most pro vnitroměstské spojení ze 
Sedlce do Bohnic s preferencí veřejné 
dopravy, zbudou z „ušetřených“ osmi mi-
liard prostředky na vybudování nutných 
obchvatů Černého Vola, Únětic a Přílep 
a i na výstavbu mostu mezi Prahou 6 
a Prahou 8 spojeného s novým tunelo-
vým průtahem Kamýcké skrz Suchdol.

Toto finančně výhodnější řešení má 
řadu předností: je možné je realizovat 
etapově, severní trasa je totiž z více jak 
jedné třetiny shodná s trasou aglomerač-
ního okruhu, je v souladu s evropskými 

předpisy na umísťování transevropských 
dálnic, je doporučené z hlediska vlivu 
stavby na životní prostředí, neslučuje 
tranzitní a městskou dopravu.

Ke dni 29. září 2008 bylo podáno na 
158 odvolání proti rozhodnutí magistrát-
ního stavebního odboru o umístění stav-
by a vyhlášení ochranného hlukového 
pásma pro stavbu 518 – úsek Ruzyně–
Suchdol a na 201 odvolání pro stavbu 
519 – úsek Suchdol–Březiněves.

Napadán je především nesoulad jižní 
trasy s českými a evropskými normami, 
nesoulad s územním plánem, nesoulad 
se stanoviskem vlivu stavby na životní 
prostředí a také nesouhlas se zařazením 
více jak třiceti nemovitostí do tzv. ochran-
ného hlukového pásma, což by prakticky 
znamenalo, že u nich nebudou dodržová-
ny hygienické hlukové limity a tyto nemo-
vitosti již nebude možné rozšiřovat pro 
bytovou funkci. Dále naši spoluobčané 
nesouhlasili s tím, že by měly být zbourá-
ny tři obývané vily a desítky zahradních 
chatek, dále nesouhlasili s tím, že něko-
lik dalších vil a obytných domů by mělo 
mít před okny rampy křižovatek, portály 
tunelů a komínového výdechu z tunelu.

Petici proti výstavbě jižní trasy „Ne 
10 miliard“, kterou organizovala občan-
ská sdružení v Chabrech a Suchdole, 
podepsalo přes 3500 petentů, a bude 
předána mimo jiné do parlamentu.

Proč pana primátora nezajímá osud 
šesti tisíc suchdolských občanů, či třiceti 
tisíc podél celé jižní trasy?

Je to snad stavební lobby, které napros-
to vyhovuje, že jižní trasa spolyká za beton 
a železo o osm miliard korun více? Nebo 
lobby, která se zajímá o pozemky pod jižní 
trasou? Na jejich výkup má ŘSD vyčleněno 
přes 6 miliard korun. Pozemek na území 
Prahy je násobně dražší než v sousedním 
Středočeském kraji. Nebo se jedná o „roz-
vojové“ území podél celé jižní trasy od ru-
zyňského až po letňanské letiště? Nabízí 
jižní trasa různým janouškům, muzikářům 
a dalším blanickým v Praze chybějící volné 
rozvojové plochy?

Z výšin těchto zájmů několik tisíc such-
dolských obyvatel bez kanalizace pana 
primátora hlavního města zřejmě nezají-
má. Pana primátora „musí zajímat názor 
milionu dvou set tisíc lidí, kteří v Praze 
žijí, kteří chtějí mít co nejdříve dostavěný 
funkční okruh.“ 

V tomto plně souhlasím: Praha okruh 
potřebuje, ovšem okruh skutečně funkč-
ní. A volání po skutečně funkčním řešení 
se ozývá již dobrých patnáct let, nejen 
ze Suchdola, Sedlce, Nebušic, Lysolají, 
Dolních Chaber, Čimic, Ďáblic, Dejvic ale 
i z řad nezávislých odborníků.

Další informace včetně odkazů na články 
publikované v časopise Ekonom či Respekt 
poukazující na propojení nejen pražských 
politiků s různými lobbisty 
naleznete na stránkách  
www.praha-suchdol.cz.

Petr Hejl,
starosta

Proč se pan primátor hlavního města...
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mohlo by Vás zajímat

Prvotní definice ochranného hluko-
vého pásma je obsažena spolu s dal-
šími pojmy týkajícími se hluku v záko-
ně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejné-
ho zdraví, jež stanoví, že „hlukem se 
rozumí zvuk, který může být škodli-
vý pro zdraví a jehož hygienický limit 
stanoví prováděcí právní předpis“. Sou-
časně tento zákon stanoví, že „chráně-
ným venkovním prostorem se rozumí ne-
zastavěné pozemky, které jsou užívány 
k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s vý-

jimkou lesních a zemědělských pozem-
ků a venkovních pracovišť. Chráněným 
venkovním prostorem staveb se rozumí 
prostor do 2 m okolo bytových domů, ro-
dinných domů, staveb pro školní a před-
školní výchovu a pro zdravotní a sociál-
ní účely, jakož i funkčně obdobných sta-
veb. Chráněným vnitřním prostorem sta-
veb se rozumí obytné a pobytové míst-
nosti, s výjimkou místností ve stavbách 
pro individuální rekreaci a ve stavbách 
pro výrobu a skladování.“

Osoba, která provozuje zdroj hluku by 
měla dodržovat hygienické limity, tak praví 
cit. zákona, avšak pro provoz mezinárod-
ních letišť je úprava svým způsobem změk-
čena, neboť stanoví: „Při překročení hygie-
nických limitů hluku z provozu na veřejných 
mezinárodních letištích zajišťujících ročně 
více než 50 000 startů nebo přistání a vo-
jenských letištích je provozovatel letiště po-
vinen navrhnout ochranné hlukové pásmo. 
Ochranné hlukové pásmo zřídí rozhodnu-
tím správní úřad příslušný podle zvláštní-
ho právního předpisu“ (§ 31 odst.2).

A právě zde může vzniknout nespráv-
né pochopení pojmu ochranné hlu-
kové pásmo, které není pásmem, 
v němž provozovatel hluku – v tomto pří-
padě letiště po výstavbě paralelní přistá-
vací dráhy, musí dodržovat hygienický-
mi předpisy stanovené limity. Naopak 
ochranné hlukové pásmo, větši-

Výstavba paralelní dráhy 
a silničního obchvatu přes Suchdol 
a pojem „ochranné hlukové pásmo“
V souvislosti s územním řízením na výstavbu nové paralelní přistávací 
dráhy v Ruzyni, a v souvislosti s územním řízením ohledně stavby 
silničního okruhu trasa 518 Ruzyně–Suchdol se jak v podkladech 
k územnímu řízení, tak v článcích, které se Vám dostávají do rukou 
jednak prostřednictvím jednotlivých čísel Informací nebo si sami 
hledáte na webových stránkách (např. www.drahan.chabry.cz, 
www.nerwy.cz), často setkáváte s pojmem ochranné hlukové pásmo. 
K jeho správnému pochopení by měl přispět tento článek.

Příklad vymezení ochranného hlukového pásma v rámci SOKP 518. Obdobná situace je i u dalších křižovatek – Výhledy a Rybářka
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Projekt, který si klade za svůj cíl změ-
nu vzhledu Suchdolského náměstí, se 
přesunul do další fáze. Městská část 
ve spolupráci s nadací Penta, nadací 
Partnerství a společností ProstorPlus.EU 
s. r. o. uspořádala v úterý 7. října v bu-
dově úřadu již druhé veřejné plánovací 
setkání. Tohoto veřejného setkání se zú-
častnilo více než 30 lidí, kteří jsou spjatí 
se Suchdolským náměstím; každopádně 
měli všichni velký zájem o náměstí, o je-
ho vzhled a budoucí určení. Na setkání 
byli lidé, kteří na náměstí bydlí, kteří na 
náměstí podnikají, ale také i lidé ze Sta-
rého Suchdola či z Výhled, kteří považují 
Suchdolské náměstí za centrum Such-
dola (v internetovém hlasování tento 
názor vyslovilo 77 % odpovídajících).

Na veřejném setkání byly prezento-
vány tři prozatímní pracovní verze stu-
die řešeného prostoru, které připravil 
Ing. arch. Petr Klápště se svým týmem. 
Tyto pracovní verze byly následně všemi 
přítomnými diskutovány, všechny připo-
mínky byly zaznamenány a o některých 
přítomní i hlasovali, aby vyjádřili jejich 
opodstatněnost. Veřejnost si nejvíce 

„vymohla“ navýšení prostor se zelení, 
zachování jehličnatých stromů ales-
poň v minimálním množství, umístěním 
vhodných listnatých stromů na okraj 
náměstí, zachování nedávno osazeného 
platanu či zachování možnosti umístění 
každoročního Betlému na podobném 
útvaru, jakým jsou kameny nebo přímo 
na nich.

V nejbližší době (do 26. 11.) bude spo-
lečností ProstorPlus.EU s. r. o. vytvořen 
samotný projekt, který bude postaven 
především na výstupech dotazníkové-
ho šetření a obou plánovacích setkání. 
Následně (do 1. 12.) MČ Praha-Suchdol 
podá nadaci Penta žádost o grant na 
samotnou realizaci tohoto projektu. 

Více se o aktuálním stavu projektu 
dozvíte na webových stránkách měst-
ské části www.praha-suchdol.cz v sekci 
Projekty – Suchdolská náměstí, 5P, kde 
naleznete i prozatímní 
výstupy veřejného plá-
nování.

Jaroslav Lehoučka,
radní 

Suchdolské náměstí – 
II. veřejné setkání

nou tvořené dvěma hlukovými zó-
nami, vymezuje území, na němž je 
překročena limitní úroveň hluku 
z plánovaného leteckého provo-
zu. A v tomto ochranném hlukovém pás-
mu se po výstavbě paralelní dráhy ocitne 
celý katastr Suchdola. Je třeba připome-
nout, že v tomto pásmu se rozlišují dvě 
zóny, varovná A a vnitřní B, ve kterých 
platí následující tabulkou uvedený sta-
vební režim:

Zákon sice stanoví, že „u bytových do-
mů, rodinných domů, staveb pro školní 
a předškolní výchovu, staveb pro zdra-
votní a sociální účely a funkčně obdob-
ných staveb umístěných v ochranném 

hlukovém pásmu je provozovatel letiště 
na základě odborného posudku vypra-
covaného na jeho náklad povinen po-
stupně provést nebo zajistit provedení 
protihlukových opatření v takovém roz-
sahu, aby byly alespoň uvnitř sta-
veb hygienické limity hluku dodrženy. 
U staveb uvedených ve větě prv-
ní, ve kterých by podle odborné-
ho posudku protihluková opatře-
ní nezajistila dodržování hygie-

nických limitů, může příslušný správ-
ní úřad zahájit řízení o změně v uží-
vání stavby nebo o jejím odstra-
nění.“ V praxi toto bylo realizované 
např. na území katastru obce Jeneč, kte-

rá je už nyní nadměrným hlukem z leta-
del dotčena, došlo k výměně oken za ok-
na nová, tím však je mezní hranice limitu 
hluku maximálně dodržena jen při trva-
le uzavřených oknech, neuvažuje se s vě-
tráním nebo dokonce s pobytem mimo 
objekt. Tedy platí plně část citované vě-
ty zákona: „aby byly alespoň uvnitř sta-
veb“. Způsob určení hygienických limitů 
hluku v chráněném vnitřních nebo ven-
kovním prostoru upravuje nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Shodně pak je vydefinováno ochran-
né hlukové pásmo přiléhající k trase 
plánovaného silničního okruhu, vedou-
cího ve směru Ruzyně–Suchdol, Such-
dol–Březiněves a přivaděče Rybářka. 
Opět do ochranného hlukového pás-
ma je zahrnuto území, na němž mů-
že být překračována limitní úro-
veň hluku z provozu plánované-
ho okruhu.

Ochranná hluková pásma jsou zakres-
lována do podkladů zpracovávaných 
v rámci územně plánovací dokumenta-
ce, a v rámci tohoto řízení je možné se 
s nimi seznámit.

JUDr. Zlata Kohoutová

Připomínáme, že v pod-
statě v celé městské čás-
ti mimo ulici Kamýckou 
platí omezení rychlosti, 
které je dáno umístě-
ním dopravních značek 
zóna 30 při vjezdu do 
ulic z Kamýcké. Dodr-
žujte sníženou rychlost, 
snižujete tak riziko koli-
ze s chodci i hluk, který 
projíždějící vozidla vy-
tvářejí. V nadcházejícím 
období předpokládáme 
umístění radaru i na ji-
né komunikace než je 
ulice Kamýcká.

30

Zóna B Zóna A 
Zdravotnické 
a školské objekty 

výstavba není možná výstavba není možná 

Obytné objekty výstavba není možná povinné předložení 
průkazu o splnění limitu 
pro vnitřní hluk v obytné 
části budov 

Výrobní a skladové 
objekty,
administrativa, služby 

povinné předložení průkazu 
o splnění limitu pro vnitřní 
hluk ve vymezených 
částech budov 

bez omezení 
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je základní motto našeho výchovně 
vzdělávacího programu vycházející 
z poznání a přesvědčení, že malé děti 
jsou ryzím pokladem, studánkou plnou 
čistoty a nevinnosti. Jsou také zrca-
dlem vnitřního světa maminky – jejích 
myšlenek, přesvědčení a představ.

Vše, co v životě děláme, ať vědomě 
či nevědomě, je vždy vedeno touhou 
zajistit štěstí pro sebe a pro své nej-
bližší. Naše konání je vždy výrazem 
naší snahy žít život v radosti, ve zdra-
ví, v jistotě a pohodě. A právě malé 
děti (a ještě zvířátka) nám ukazují 
a učí nás, jak si radost a pohodu uží-
vat tady a teď – bez výčitek z minulos-
ti a bez obav z budoucnosti.

Cílem a smyslem naší práce je, aby 
si děti ve školce užívaly svoji přiroze-
nost – hravost, radost, nadšení, fan-
tazii, touhy a sny. Víme, že se od dětí 
máme co učit – bezelstné upřímnosti 
a schopnosti čistého prožívání pří-
tomnosti.

Náš program je tedy zaměřen na 
prožívání, rozvoj citů, sebejistoty 
a úcty k sobě, druhým i matce zemi. 
Děti jsou čistou duší, kterou tlak spo-

lečnosti na dodržování tzv. vhodných 
modelů chování časem pošpiní. Proto 
usilujeme o to, aby z naší školky od-
cházely děti vybavené jistotou, že ta-
kové, jaké jsou, jsou správně. 

Přejeme si, aby si rodiče (a pozdě-
ji i samotné děti) uvědomili, že každé 
z nich je jedinečné, neopakovatelné ve 
svých schopnostech a nadáních a že 
tuto individuálnost zrození mají rozví-
jet, ne potlačovat.

Nejde o to z dětí vychovat nafouka-
né sobce, ale soucitné, láskyplné, ak-
tivní a sebevědomé jedince, které nám 
vesmír poslal jako dar. 

Chovejme se k našim dětem jako 
k daru nejvzácnějšímu a nezapomí-
nejme, že rozdíl mezi námi dospělý-
mi a dětmi je jen v tom, že mají menší 
tělo. Ve všem ostatním nás naše dě-
ti převyšují.

Kolik lásky našemu dítěti darujeme, to-
lik ono daruje samo sobě, nám i světu.

Mgr. Jaroslava Barková Hešíková,
ředitelka MŠ K Roztokům

P. S. Příště – konkrétní informace z na-
šeho školního programu. 

Děti jsou pro nás darem
Potřebuji změnit 
trvalé bydliště, 
jak postupovat?

V případě, že se potřebuji přihlá-
sit k trvalému pobytu v městské části 
Praha-Suchdol (tedy katastrální území 
Suchdol a část katastrálního území 
Sedlce – tzv. Horní Sedlec) je postup 
následující:

1) na Úřadu MČ Praha-Suchdol, Such-
dolské nám. 734 vyplním přihlášku 
k trvalému pobytu, k tomu potřebuji: 

a) platný občanský průkaz
b) doklad o vlastnictví  domu či 

bytu, popř. nájemní smlouva
c) 50 Kč – správní poplatek

2) dále žádám o vydání nového občan-
ského průkazu (tedy již s novou adre-
sou) na Úřadu městské části Praha 6, 
V. P. Čkalova 18 a k tomu potřebuji:

a) občanský průkaz s potvrzením 
o změně pobytu

b) 1x foto 35x45 mm

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:
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Přírodní produkty zpět do přírody
Je logické, že přírodní produkty jako 

zelenina a ovoce, květiny, které už ztratily 
svoji krásu, nebo ostatní rostlinné zbytky, 
určitě nepatří na skládku nebo do spalov-
ny. Každý, kdo už alespoň jednou slyšel 
o kompostu, ví, že ideální je, když se tyto 
přírodniny opět vrátí tam, odkud přišly. 
Nemusíme k tomu mít ani zákonem naří-
zené třídění, které se již ostatně připravuje, 
abychom mezi ty barevné nádoby zařadili 
už dnes (nebo v co nekratším termínu) i no-
vé, hnědé nádoby s vysvětlujícím názvem: 
kompostejnery. 
Když se řekne kompostejner

Znamená to, že vám společnost Pražské 
služby, a.s. nabídne speciální sběrné nádo-
by hnědé barvy o obsahu 120 nebo 240 li-
trů, určené výhradně ke shromažďování 
přírodních zbytků. Co si pod tím předsta-
vit? Určitě ne kosti z kuřete nebo mrtvého 
krtka. Do kompostejneru patří např. shra-
bané listí, posekaná tráva, plevel, zbytky 
rostlin, nepotřebná zemina z květináčů, 

dřevěné odštěpky z větví stromů či keřů, 
spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, 
čajové sáčky a kávová sedlina, skořápky 
od vajec a další. Výčet je široký.
Funguje to…

Což potvrzuje i praxe. Jinak by si asi těž-
ko společnost Pražské služby, a. s. provo-
zovala tuto službu hned na území dvaceti 
městských částí. Na zkušenosti se tak kaž-
dý může zeptat třeba v MČ Dolní Chabry, 
Klánovice, Koloděje, Újezd nad Lesy, Šebe-
rov, Uhříněves, Kbely, Nebušice, Lipenec 
a Slivenec. Kompostejnery jsou vyprazd-
ňovaný svozovou technickou Pražských slu-
žeb, a. s., a to pravidelně jednou za čtrnáct 
dní (vždy v sobotu), během vegetačního 
období, tedy od 1. dubna do 30. listopadu 
kalendářního roku. 
Co to všechno stojí

Cena za službu sběru a svozu bioodpa-
du činí v roce 2008 podle velikosti sběrné 
nádoby celkem 412 Kč/120 l, resp. 714 Kč/
240 l (s DPH). Do celkové ceny služby je za-
hrnut i pronájem kompostejneru. Smlouva 

o sběru a svozu bioodpadu je ze strany 
společnosti Pražské služby, a. s. uzavírána 
s jednotlivými zájemci, a i když se jedná 
o zpoplatněnou službu, neznamená to, že 
objednavateli služby musejí automaticky 
vzrůstat celkové náklady odvozu komunál-
ního odpadu. 
Chcete také u vás šetřit?

Samozřejmě můžete, zatím je to jen na 
vaší svobodné vůli a předvídavosti, protože 
začnete-li dříve, nebude později zaskočení 
ani zdražováním služby odstranění odpa-
du ani zákonem, který separaci bioodpadu 
nařídí všem. Co pro to tedy musíte udělat? 
Základní podmínkou systémového svozu 
bioodpadu v nových svozových teritoriích 
je, aby každý potencionální zájemce nejpr-
ve provedl registraci u společnosti Pražské 
služby, a. s. Po shromáždění požadované-
ho počtu registrací v konkrétní městské 
části bude podepsána smlouva. Jakmile 
je zaregistrováno padesát zájemců, což 
je spodní hranice pro zajištění optimální 
ekonomiky a efektivity, může být tato nová 
služba realizována. Registraci lze uskuteč-
nit: telefonicky na tel.: 284 091 888 u call 
centra společnosti Pražské služby, a. s. 
v pondělí až pátek od 8.00 do 18.00 ho-
din nebo prostřednictvím elektronického 
formuláře na webových stranách – www.
psas.cz/bio nebo e-mailem: bio@psas.cz

Kompostejner – 
šetří přírodu i vaši peněženku
Barevné kontejnery na sklo, papír nebo plasty se už staly 
samozřejmou součástí našeho života. Když je postupně rozšířilo 
i třídění obalů od nápojových kartonů, nikoho to nepřekvapilo. 
Prostě jsme jen začali oddělovat tyto barevné krabice 
od novinového papíru. Tím ale možnosti jak přispět k ochraně 
životního prostředí nekončí. 

Termíny přistavení velkoobjemových 
kontejnerů na SMĚSNÝ ODPAD 

A BIOODPAD v říjnu a listopadu 2008
Do konce tohoto roku budou ještě ve dvou termínech přistaveny kontejnery na sběr odpadů od obyvatel MČ (viz níže). 

Umístěny budou na obvyklých stanovištích – u Sběrných surovin, K Drsnici, V údolí a na Výhledském náměstí. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
V říjnovém termínu – STŘEDA 22. 10. – budou přista-
veny jak kontejnery Pražských služeb na směsný velko-
objemový odpad, tak speciální kontejnery od společnos-
ti Mikapa plus, které budou určeny pouze na bioodpad 
především ze zahrad (listí, tráva, větve, zemina), pří-
padně kuchyňský bioodpad rostlinného původu. Z tech-
nických důvodů budou oba druhy kontejnerů přistave-
ny AŽ V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH. Kontejnery 
Pražských služeb na směsný odpad budou ponechány 

na místě nejméně do dalšího dne dopoledne (čtvrtek 
23. 10.), kontejnery na bioodpad budou k dispozici jen 
ve středu odpoledne od 15 do 18 hodin. 

V listopadovém termínu – STŘEDA 19. 11. – budou 
na všech čtyřech stanovištích přistaveny již JEN KON-
TEJNERY NA BIOODPAD, a to opět v době od 15 do 
18 hodin. Jiný druh odpadu nebude možné do těchto 
kontejnerů ukládat! 

Věřím, že občané využijí tuto jistě potřebnou službu. A ty, kteří odkládají odpad mimo vyhrazená místa bych chtěl upozor-
nit, že se tím dopouštějí přestupku a všem, včetně sebe, zbytečně zhoršují prostředí na Suchdole. Hromádky suti a pneumatiky 
v příkopech či podél cest nejsou dobrou vizitkou a snad by nebyl takový problém počkat s jejich legální likvidací na nejbližší ter-
mín přistavení kontejnerů, případně je „vlastními silami“ dopravit do některého Sběrného dvora hlavního města Prahy – nejbliž-
ší v Proboštské ulici v Dejvicích není přece tak daleko. Bližší informace o podmínkách a provozu ve Sběrných dvorech najdete na 
www.psas.cz/main.cfm?path=1,59 nebo získáte na OSDŽP ÚMČ Praha-Suchdol.  Ing. Milan Novotný, vedoucí OSDŽP
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IV. Suchdolské (p)osvícení

Vše nasvědčuje tomu, že příroda 
je opravdu spravedlivá. Oč 
ošklivější počasí jsme měli loni, 
o to nádhernějšího slunečního 
dne si užívali návštěvníci již 
IV. SUCHDOLSKÉHO (P)OSVÍCENÍ 
letos.

Dopolední běh od základní školy měl 
z velké části tradiční vítěze – v jednotli-
vých kategoriích a délce trati – to byli 
Edita Radvanská (juniorky), Šárka Nol-
lová a Anna Hejlová mezi ženami, mezi 
juniory Tomáš Kopta, v kategorii mužů 
pak David Skála a Jiří Haluza.

Odpoledne na náměstí již tradičně 
začalo skládáním šipek a zejména pak 
bojem o vítězství v SUCHDOLSKÉ LET-
CE. Letošním vítězem se mezi 25 účast-
níky stal Adam Stolař.

Po letcích prostor u kamenů obsadili 
děti i dospělí, kteří v rámci dílny skládali 
z papíru svítilny, které zdobili nejrůzněj-
šími přírodninami či obrázky. Kulturní 
program zahájil suchdolský pěvecký 
sbor krátkým vystoupením, které by-
lo následováno módní přehlídkou dětí 
(i absolventů) MŠ Gagarinova. Vzhle-
dem k tomu, že hlavní balík s krásnými 
oblečky od výtvarnice Olinky Stráníko-
vé se zatoulal na cestě mezi Moravou 
a Prahou, byla přehlídka pouhou ochut-
návkou a pozvánkou na 10. listopadu 
do MŠ Gagarinova.

Přehlídkové molo, ulice Internacio-
nální, se po zaslouženém aplausu ši-
kovným modelkám a modelům stalo 
opět centrem dění. Ač ještě 15 minut 
před začátkem SUCHDOLSKÉHO TA-
HOUNA bylo přihlášeno snad jen jedno 
družstvo, nakonec jich soutěžilo celkem 
14. V nejmenší kategorii TAHOUNEČEK 

se utkala čtyři družstva – ve finále po-
razili Gepardi Tygry. Nejvíce družstev 
soutěžilo ve střední kategorii TAHOU-
NEK. Vítězi se opět stali Kingové, kteří 
ve finále zdolali tým BOBO. Již souboj 
ve skupině ukázal, že tradiční nadvláda 
Suchdolských kladiv může být ohrožena. 
Ve finále pak tým 2652 potvrdil po velmi 
vyrovnaném souboji své vítězství. Jak je 
vidět, favority lze porazit… Jsem zvěda-
vá, zda se příští rok najde nějaký zdatný 
vyzyvatel Kingů. 

Odpolední pohodu dokreslily velmi 
příjemné písničky skupiny Klec, které si 
unavenější vyslechli v klidu a ti, kteří ješ-
tě měli dostatek energie, podlehli rytmu 
a zatančili si na trávě. Tou dobou se již 
podávala tradiční posvícenská polévka 
– tentokrát výborná játrová. Mnozí ná-
vštěvníci se obdivovali výrobě kováře 
Kuby, kupovali si něco pěkného či zdra-
vého, ale hlavně něco dobrého u stánků 
s koláči a občerstvením. 

Vítězové jednotlivých soutěží pak byli 
členy poroty o NEJLEPŠÍ SUCHDOLSKÝ 
ROHLÍK, ROHLÍČEK. Po degustaci byli 
nejlepšími výtvory shledány rohlíčky od 
Kingů – je vidět, že velká síla nevylučuje 
obratnost v kuchyni a suchdolské matky 
mohou vyhlížet pro své dcery šikovné 
budoucí ženichy :o).

Po vyhlášení vítězů se program přesu-
nul do budovy úřadu, kde nás ve velké za-
sedací místnosti čekala ta klidnější část 
kulturních vystoupení. Nejprve Ochotní 
suchdolníci již podruhé suchdolskému 
publiku předvedli své letošní předsta-
vení na motivy knihy Róza, strážné stra-
šidlo autorky Christiny Nöstlingerové. 
Oba následné koncerty – jak vystoupení 
komorní pěvecké skupiny Oculi erinacei, 
jejíž členky nám zpívaly stará hudební 
světová i česká díla, tak i improvizace Ví-
ta Bareše na didgeridoo – při osvětlení 
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papírovými svítilnami z odpolední dílny, 
jejichž krása díky setmění opravdu vy-
nikla, pak byly opravdovým pohlazením 
na duši a pěkným zakončením dne.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří 
přispěli ke zdárnému průběhu posvícení 
darem, zapůjčením potřebných věcí či ze-
jména pomocnou rukou při organizaci.

Těšíme se na setkání v pondělí 28. zá-
ří 2009.

Za sdružení SUCHDOL SOBĚ,
Věra Štěpánková

Otestovat si svou kondici přišli v so-
botu 20. září dopoledne všichni spor-
tovní přátelé v rámci 2. ročníku Sokole-
ní. Před suchdolskou sokolovnou pro ně 
členové výboru TJ Sokol Suchdol-Sedlec 
připravili 6 standardizovaných fit testů 
a 3 atrakce pro malé děti. Někteří si při-
šli porovnat své výkony s výsledky dosa-
ženými loni. Akci navštívili nejen jednot-
livci, ale i páry a celé rodiny ve věkovém 
rozmezí 1–70 let. Ti nejmenší a někteří 
ze starších hráli kuželky, probíhali sla-
lomem a skákali panáka. Ostatní ská-
kali do dálky z místa (výbušná svalová 
schopnost dolních končetin), prováděli 
hluboký předklon v sedu (kloubní pohyb-

livost), testovali rychlostní vytrvalost, 
cvičili s tyčí (celková obratnost), chytali 
padající kolík (rychlost reakce) a pro-
váděli celostní motorický test. Všechny 
výsledky s hodnocením (podprůměrný 
– průměrný – nadprůměrný) byly za-
psány do diplomu a všichni byli odmě-
něni oplatkami a džusíky. V chladném 
počasí jsme vzpomínali na nádherný 
slunečný den loni, ale na dobré náladě 
a skvělých výkonech se počasí neodra-
zilo. Těšíme se za rok na 3. ročník So-
kolení a zveme již nyní velké i malé na 
testování kondičky. 

Michaela Haluzová, 
náčelnice TJ Sokol Suchdol-Sedlec

Jakou máme kondičku? Slavoj Suchdol
V sobotu 13. 9. před 
utkáním Suchdol „B“ – 
Stodůlky „C“ proběhlo 
loučení s naším dlou-
holetým hráčem Bohu-
milem Krupičkou, který 

ukončil aktivní činnost v našem oddíle, 
kde hrál nepřetržitě od roku 1966 do 
roku 2008.

Odehraná utkání:

A.Muži
Suchdol – Modřany 1:4
Suchdol – Ruzyně 1:1
PSK Union – Suchdol 0:1
Suchdol – Podolí 4:1
Háje - Suchdol 2:3

B.Muži
ČZU – Suchdol 1:0
Suchdol – Radlice 2:1
TN Střešovice – Suchdol 0:3
Suchdol – Stodůlky 0:0
Zlíchov - Suchdol 9:0
Suchdol – Kolovraty 4:0

Za Slavoj Suchdol Michal Marsch, 
sekretář oddílu
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A je tu zase podzim. Každoročně na 
závěr sezóny suchdolští hasiči pořádají 
soutěž v požárním útoku. Letos se konala 
v sobotu 4. října. Na startu se tentokrát 
sešlo neuvěřitelných 20 družstev, 4 druž-
stva žen a 16 mužů. Jedno mužstvo přije-
lo dokonce ze Slovenska.

Úderem 19. hodiny se Suchdolské 
náměstí zaplnilo vzorně nastoupenými 
družstvy, připraveni byli také rozhodčí 
z Prahy, Libereckého a Ústeckého kraje. 
Soutěžní kolektivy, hosty – zejména sta-
rostu MČ Praha-Suchdol Ing. Petra Hej-
la a ředitele kanceláře SHČMS Bc. Jana 
Aulického, a všechny diváky přivítal sta-
rosta Sboru dobrovolných hasičů v Su-
chdole p. Václav Čížek. V úvodu jsme se 
dozvěděli, proč se tradiční Suchdolský 
pohár bude napříště jmenovat Memoriál 
Františka Malého. Je to na počest naše-
ho dlouholetého člena, nositele titulu Za-
sloužilý hasič a držitele Řádu sv. Floriána 
pana Františka Malého, který zemřel le-
tos na jaře ve věku 78 let. Přivítali jsme 
mezi sebou zástupce rodiny pana Malé-
ho – jeho dceru, která na závěr předala 
cenu vítězi.

Jako první se na základnu připravovali 
místní hasiči, tedy ti starší, kterým bylo 
dohromady přes 300 let, se strojem PS 8, 
který pochází z poloviny minulého století. 
Chlapi se snažili, jak to šlo, ale mašina si 
nedala říct, a tak jejich pokus skončil ne-
zdarem. S podobným strojem nastoupilo, 
tak jako již poněkolikáté, družstvo z Pís-
nice. Mašina je taky trochu poškádlila, 
a tak nakonec skončili až na 18. místě.

A potom se na startu střídalo postup-
ně jedno družstvo za druhým. Žádné zby-
tečné otálení. Připravit, zdolat překážky, 
nastříkat terče – jak jednoduché! Ale taky 
jak pro koho! Někdy se to podaří snadno, 
někdy se vloudí nějaký ten zádrhel, ale 
správný hasič, ten se nikdy nesmí vzdát. 
Nad regulérností závodu dohlíželi nekom-
promisní rozhodčí, ale závodníci byli tak 
ukáznění, že ani jednou nemusel být zved-
nutý červený praporek pro porušení pravi-
del závodu. Než jsme se nadáli, na startu 
se připravovalo už poslední družstvo.

O malé technické přestávce, která 
předcházela vyhlášení výsledků, mohli 

závodníci i jejich fanoušci vidět předsta-
vení skupiny historického šermu Blaničtí 
z Blaníku. Úderem 22. hodiny všechna 
družstva opět přímo vzorně nastoupi-
la k závěrečnému rozdílení. Také letos, 
a to již počtvrté zvítězilo mužstvo z Velké 
Chuchle, za nimi SDH Kněževes – muži 
a na místě třetím SDH Zbraslav. Nejlepší 
byla děvčata z Kněževsi, která obsadila 
celkově velice pěkné 5. místo. Naše su-
chdolské družstvo se strojem PS 12, to 
jsou ti mladší a prý i hezčí, se umístili na 
10. místě.

Celkové pořadí :
  1. Velká Chuchle
  2. Kněževes – muži
  3. Zbraslav
  4. Nebušice
  5. Kněževes – ženy
  6. Hostivice 
  7. Třebonice – muži
  8. Satalice
  9. Dolní Měcholupy – muži
10. Suchdol – stroj PS 12
11. Lysolaje - ženy
12. Lensedly
13. Podbranč – Slovensko
14. Třemblaty A
15. Třebonice - ženy
16. Dolní Měcholupy – ženy
17. Řepy
18. Písnice – stroj PS 8
19. Třemblaty B
20. Suchdol – stroj PS 8

Suchdolský pohár – 
Memoriál Františka Malého 2008 
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 Naposledy jsem psal o přípravě našeho plesu. Máme tedy 
zajištěnu hudbu a místo, opět to bude Klub „C“ na ČZU a da-
tum – sobota 17. ledna 2009.

 Koncem srpna se ve sboru udála malá společenská událost, 
náš člen Martin Holas se ženil, byli jsme mu popřát a pomohli 
jsme mu všechno sníst a vypít...

 Sportovní družstvo sboru se zúčastnilo hasičské soutěže 
v Prčicích, kde vybojovalo pěkné 4. místo. 

 Pomáhali jsme při organizaci Suchdolského posvícení a ně-
kteří členové si i zasportovali v rámci odpoledního programu.

 Mezitím se vše točilo kolem přípravy dalšího ročníku soutěže 
v  požárním útoku – Suchdolského poháru – 1. ročníku Memo-

riálu Františka Malého. Soutěž se náramně povedla po všech 
stránkách. Děkuji všem, kteří se na přípravě a přímo akce zú-
častnili, více na jiném místě.

 Jednotka sboru zažila dne 7. září jeden z těch horších výjez-
dů, zasahovala u velkého požáru v Praze – Písnici, v nočních 
hodinách jsme se všichni zdrávi vrátili do naší zbrojnice.

Výjezdy jednotky sboru:
7. září 16.44  záloha na HS 2 Petřiny, CAS 25K, 1 + 6
7. září 19.50  požár tržnice P4 Písnice, CAS 25 K, 1 + 6

Milan Kučera (tel. 606 232 074)
velitel SDH Praha-Suchdol

C O  J S T E ,  H A S I Č I ,  C O  J S T E  D Ě L A L I . . . ?

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy do výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha-Suchdol.
Více na http://www.praha-suchdol.cz/hasici

Komín musí odpovídat normám
Komín je místem, které přichází do 

styku s vysokými teplotami, proto jsou 
nároky kladené na součásti komíno-
vých systémů přirozeně větší než na 
jiné části stavby. Musejí být vyrobeny 
z vhodných materiálů a patřičnými 
způsoby. Technické požadavky včetně 
požadavků na bezpečnost stanovují 
normy dané státem a EU.
Na komínu nešetřete 
a předejdete komplikacím 

Chcete-li ušetřit na stavbě, neriskuj-
te a nešetřete na komínu. Jeho cena 
stejně netvoří víc než dvě procenta 
nákladů na hrubou stavbu. Nekvalitní, 
nevhodný a špatně instalovaný komín 
může způsobit řadu komplikací. Mimo 
jiné hrozí možnost požáru či otravy 
spalinami. 
Když komín nespolupracuje 
se spotřebičem

Požáry od komína mohou vzniknout 
tím, že komín neodpovídá připojené-
mu spotřebiči. K tomu dochází často 
tehdy, když se nainstaluje nový typ 
spotřebiče, ale nepřizpůsobí se ko-
mín. Například tam, kde byla původně 
kamna na pevná paliva, je nově nain-
stalován spotřebič na plyn. Problém 
je v tom, že spaliny od pevných paliv 
mají vysokou teplotu a spaliny např. 
zemního plynu teplotu nižší. V komí-
ně, který není určen pro nízké teploty 
spalin, kondenzuje vodní pára obsa-
žená ve spalinách a komínové zdivo 
provlhne. V důsledku toho komín už 
nemá tak dobrý tah a může dojít i ne-
dostatečnému odvodu spalin do volné-

ho ovzduší a k ohrožení lidí. V případě 
topení pevnými palivy je důležitá také 
odolnost komína při vyhoření sazí. 
Nesprávná dimenze, špatný technický 
stav a zanedbaná údržba podporují 
usazování sazí, které se pak mohou 
samy vznítit.
Za stav komína 
odpovídá majitel

Pokud je příčinou požáru komín ne-
bo jeho stav, je podle stavebního záko-
na za škody odpovědný majitel nebo 
uživatel. Špatný komín se ale může 
prodražit i bez požáru, spotřebujeme 
totiž podstatně více paliva a s menší 
efektivitou. Zároveň jakmile zjistí ko-
miníci při pravidelné kontrole nějakou 
závadu, mohou majiteli nemovitos-
ti zakázat provoz komína. Komín ve 
špatném technickém stavu je nutno 
neprodleně opravit. Jak často komín 
kontrolovat, ukládá majiteli vyhláška 
č. 111 z roku 1981.
Unikající spaliny mohou 
za bolesti hlavy

Pokud z komínu proniká do domu ma-
lé množství plynů, nemusí to mít hned 
tak tragické následky. I malé množství 
ale má vliv na lidské zdraví. Může se 
to projevit bolestmi hlavy a dalšími ob-
tížemi, které mohou být trvalé.
Zvěte si domů kominíka

Tak jako lidské tělo měl by i komín 
mít svoje pravidelné preventivní pro-
hlídky. Pozvěte si revizního technika, 
kominíka, ten je schopný prověřit, zda 
všechny spaliny končí řádně nad stře-
chou, posoudit stav komína a komín 
vyčistit.

Dobrý komín je strážce 
naší bezpečnosti i pohodlí
Oheň je dobrý sluha a mocný pán. Pokud se rozhodnete „přinést 
oheň“ do svého domu, je nutné pečlivě ohradit jeho teritorium.

Zanedlouho poté už bylo náměstí zase 
uklizené, autobusy MHD se vrátily na svou 
trasu a závodníci se rozjeli ke svým domo-
vům, a někteří to měli opravdu daleko. 

A tak Suchdolský pohár skončil, ale 
Memoriál Františka Malého bude příští 
rok pokračovat….

Poděkování za uspořádání Suchdol-
ského poháru – Memoriálu Fr. Malého 
patří: Rodině Fr. Malého, Městské čás-
ti Praha-Suchdol, Dopravnímu podniku 
Praha – Autobusy za odklon dopravy, 
JUDr. J. Křenovi – za ceny pro vítěze, firmě 
Hudera a syn – za zajištění občerstvení, 
MUDr. B. Benešovi a M. Turchichové – za 
zdravotní zajištění, členům SDH Suchdol – 
za přípravu a organizaci soutěže a obča-
nům Suchdola, především Suchdolského 
náměstí, za velké pochopení naší akce.

Zuzana Kučerová
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Stojím přede dveřmi mateřského klubu 
Rybička a váhám – vejít, nevejít… Dveře 
jsou zavřené. Ale vtom přichází Vlaďka 
a ptá se: „Jdete dál?“. Tak jdu, vlastně 
jdeme – já a moje miminko v kočárku. 
Stačilo jen zatlačit na dveře.

Od té doby uběhlo už pár měsíců a my 
s Terezkou se staly součástí klubu. Spo-
lu se Zuzkou a její holčičkou Markétkou 
vedeme úterní Hvězdičky. Hlavní slovo 
v mimiklubu má ale hvězdička Jája – ma-
ňásek, který všichni zaujme.

Co je pro vás připraveno
Chodí k nám maminky s miminky 

většinou od tří měsíců do přibližně ro-
ku věku dítěte. Nejmladší miminka leží 
a dívají se na starší děti, jak lezou jedno 
přes druhé a maminky se můžou dozvě-
dět spoustu zajímavých informací, nau-
čit se nové říkanky a zazpívat si známé 
lidové písničky. Miminka nám k tomu 
hrají na hudební nástroje – rolničky, 
ozvučná dřívka, rumbakoule a další. Ne-
zapomeneme se při písničkách trochu 
protáhnout a ani miminka nepřijdou se 
cvičením zkrátka. Zkoušeli jsme i ma-
sírování miminek, které si určitě brzy 
zopakujeme. Máme k dispozici útulnou 
hernu, kde je dost místa pro všechny.

Každý týden se zaměříme na urči-
té téma, kolem kterého se všechno to 
dopoledne točí. Třeba při nedávném 
„Koulelo se, koulelo“ si děti hrály s ku-
latými věcmi, jako jsou klubíčka, jablka 
a míčky. Maminky přitom dětem motaly 
bambulky z příze. Děti se dívaly a moc 
je zajímalo, co to ty mámy vyrábějí.

Povídáme si o všem možném, co nás 
zajímá v péči o dítě a navzájem si hojí-
me případné bolístky. Každá maminka 
vypráví o svých zkušenostech a ostatní 
se inspirují nebo se utvrdí v tom, že jed-
nají správně.

Úterní dopoledne je tu zkrátka od 
toho, abychom si užili příjemný čas 
strávený s našimi dětmi. A protože děti 

a voda sbližují, chystáme se v říjnu s mi-
minky do bazénu v Praze.
Jak se k nám dostanete 
a co to bude stát?

Pokud se k nám se svojí hvězdičkou 
budete chtít podívat, najdete nás kaž-
dé úterý od 9 hodin v budově naklada-
telství Advent-Orion v Praze 6 – Sedlci, 
Roztocká 5. 

Naše aktivity jsou v roce 2008 spo-
lufinancovány z prostředků Hlavního 
města Prahy formou grantu, proto je 
vstupné velmi příznivé – maminka a dítě 
(nebo více dětí) zaplatí 40 Kč za vstup, 
případně s permanentkou 30 Kč. První 
ukázková hodina je zdarma.

Nejvíc maminek s miminky k nám 
do mimiklubu chodí ze Suchdola, ale 
i Sedlce, Velkých Přílep, Horoměřic 
a Roztok.

Budete-li, tak jako já, stát před zavře-
nými dveřmi a váhat mám – nemám, 
zkuste vejít a podívat se do naší herny, 
je otevřeno. Můžete přijít bez ohlášení 
nebo zavolat na tel. číslo 607 973 210, 
kde vám zodpovím případné otázky. Uví-
tám vaše nápady a připomínky na mai-
lové adrese luca.polakova@centrum.cz.

Program mateřského klubu Rybička 
najdete na www.klubrybicka.blog.cz, 
kde se dozvíte i o dalších kroužcích ur-
čených starším dětem.

Těšíme se na vás!
Lucie Poláková

Přijďte se podívat do mimiklubu

Školička Ptáčata, 
soukromá školka v Suchdole

Naše školička funguje již druhým rokem. Od září 
jsme otevřeli novou třídu a děti nám stále při-

bývají. Nejsme klasickou předškolní institucí, 
jsme soukromé zařízení. Ve vile se zahra-
dou na okraji Suchdola nabízíme hlídání dě-
tí celodenní – formou školky nebo občasné 
– když si potřebujete něco zařídit. Snažíme 
se nabídnout služby na solidní úrovni, v kaž-
dé třídě je maximálně šestnáct Ptáčat. Péče 
o děti je zajištěna zkušenými pedagogy. Dě-

ti mají během dne školkový program. Zpíváme u piána a nově 
provozujeme muzikoterapii.

Od října fungují nové KROUŽKY – Hudební s flétnou, Vý-
tvarný a Cvičení. Kroužky jsou vždy odpoledne, od 14 hodin.

Ve školičce je dvakrát týdně přítomna paní fyzioterapeutka, 
která se o děti stará, masíruje je a rozhání z dutin rýmu. Děti 
masáže milují a sami je vyžadují.

V naší školičce se stále něco děje. Děti přijímáme celý rok. 
Přijďte se k nám podívat, rádi Vás přivítáme. 
Těšíme se na Vás, školička Ptáčata, Špačkova 26, Praha-Such-

dol, více informací na www.ptacata.info , tel. 608 701 936.
Hana Lukešová a kolektiv školičky PTÁČATA

Školička Ptáčata, soukromá školka v Suchdole pořádá 

DRAKIÁDU
Pouštěly jste už letos DRAKA?
 Přijďte si s námi zasoutěžit!

 
29. 10. 2008 – když nebude pršet 

(nebo náhradní termín 30. 10 . 2008, dle počasí)

v 15 hodin na louce u zemědělské university 
(naproti Řeznictví)

Soutěžíme o: •NEJKRÁSNĚJŠÍ DRAK
                           •ČÍ DRAK POLETÍ NEJVÝŠ

Srdečně zveme všechny děti! Čeká Vás spousta zábavy 
a sladká odměna! S sebou vezměte 

DRAKA a dobrou náladu! Tak ať nám fouká!

kolektiv školičky PTÁČATA
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MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 

OLINKY STRÁNÍKOVÉ
SE USKUTEČNÍ 

V PONDĚLÍ 10. LISTOPADU 2008
OD 17.30 HODIN 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE GAGARINOVA. 

PO PŘEHLÍDCE SI BUDE MOŽNO 
PŘEDVEDENÉ MODELY ZAKOUPIT. 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ.

V rámci výstavy o Čečensku si vás dovo-
lujeme pozvat na středu 29. října 
od 20 hodin do velké zasedací míst-
nosti úřadu na promítání dokumentárních 
filmů zapůjčených od společnosti Člověk 
v tísni na téma Čečensko. 

Tento večer by měl být úvodním pro se-
tkávání nad dokumentárními filmy „klub 
náročného diváka“. Sledujte webové strán-
ky městské části www.praha-suchdol.cz 
a vývěsku úřadu. Pokud chcete být 
o budoucích promítáních informo-
váni, prosím pošlete e-mail „promí-
tání“ v předmětu zprávy na adresu 
suchdol.sobe@atlas.cz.

NEDOPUS ME,
ABY SE NA E ENSKO
ZAPOMN LO

senátor Jaromír Št tina
a noviná ka Petra Procházková
slavnostn zahájí výstavu
v ned li 19. íjna 2008 v 17.00 hodin

autor doporu uje vstup mládeži až od 16 let

ADAM BOROWSKI - fotografie

Alš v kabinet – minimáln do 2. listopadu 2008
budova Ú adu m stské ásti Praha – Suchdol
Suchdolské nám stí 3

K L U B
N Á R O Č N É H O 
D I V Á K A

Po,St: 8.30-11.00 12.15-17.30
Út, t: 8.30-11.00 12.15-15.30

Pá: 8.30-11.00 12.15-13.30vstupné dobrovolné

spojení: autobusem íslo 107 nebo 147 od stanice metra „A“ Dejvická na zastávku Internacionální
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Krásné figurky se vymodelovaly v sobotu 4. října v keramické dílně ZŠ Mikoláše Alše. Na dvě desítky Suchdoláků 

i hostů pracovaly nadšeně a s chutí. Jejich práci uvidíte celý advent i dobu vánoční až do Třech králů s ostatními 

figurkami OBECNÍHO BETLÉMU na Suchdolském náměstí před budovou úřadu naší městské části. 

Letos zahajujeme již po osmé, 

před první adventní nedělí

V SOBOTU 29. LISTOPADU
OD 15.30 HODIN

Srdečně vás všechny zveme.

Občanské sdružení betlém 

VIII. suchdolský obecní betlém

Přednášky pro budoucí 
rodiče na Suchdole 

PENZION HORIZONT
Na Vrchmezí 8, Praha 6 – Suchdol

čtvrtek 17–19 hod.
23. října – Posílení ženy (a jejího partnera) před 
porodem – Jak se připravit na porod. Posílení důvěry 
v přirozenou schopnost přivést dítě na  svět. Promítání 
krátkého filmu.

30. října – Promítání filmu o přirozeném porodu 
a následná diskuse – Uvidíte, co může dělat žena a jak 
jí partner může pomáhat. 

6. listopadu – Role partnera, jak může u porodu 
pomoci – Má muž svou úlohu u porodu, nebo je rození 
jen záležitostí žen? Co všechno může partner u porodu 
dělat.

13. listopadu – Co dělat, aby byl porod méně bo-
lestivý – Co všechno vám pomůže porod lépe prožívat.

20. listopadu – Jak připravit porodní plán – Máte 
představu, jak byste si přáli, aby váš porod proběhl? Na 
co se soutředit, doporučení WHO a 10 kroků k optimální 
porodní péči. 

27. listopadu – Kojení – co vědět, než se miminko 
narodí – Těhotné ženy a jejich partneři se dozvědí, jak 
správně začít kojit, jaké varianty může mít chování novo-
rozeněte, jak může pomoci partner, co dělat, aby měla 
žena dostatek mléka, a co je důležité, aby bylo kojení ra-
dostí pro dítě i matku. Vítáme i babičky a další zájemce.

Těší se na vás Vlasta Jirásková, 
lektorka, dula a laktační poradkyně. 

www.porody.net |tel.. 602 747 065 |info@porody.net

Loni se poslední sobotu před adventem sešlo v Horizontu ně-
kolik zájemkyň, které se nechtěly spokojit s nakoupenou vánoční 
výzdobou. Místo toho si chtěly byt vyzdobit vlastními výrobky. 
Akce byla zdařilá a proto jsme se už tehdy rozhodli, že se ji po-
kusíme „do roka a do dne“ zopakovat.

Nuže – rok se sešel s rokem a proto zveme dámy, které u nás 
byly loni – a samozřejmě i případné další zájemce – aby se zú-
častnily dalšího ročníku. Letos se sejdeme v sobotu 29. 11. do-
poledne. Radami a inspirací nás budou zásobovat tytéž lektorky 
jako loni – stejně milé jako před rokem a navíc bohatší o další 
zkušenosti a nápady. 

„Hitem“ loňského roku byly adventní věnce a je velmi pravdě-
podobné, že se k nim vrátíme i letos. Ale zdaleka nemusí zůstat 
jen u nich. 

Chcete-li tedy svůj byt před vánocemi zkrášlit výrobky vlastních 
rukou nebo někoho ze svých blízkých potěšit drobným dárkem 
vlastní výroby, chcete-li si vyzkoušet něco nového a strávit sobot-
ní dopoledne tvůrčím způsobem, rádi vás mezi sebou uvítáme. 
Ozvěte se nám na telefonu 220 921 242. Jako „lákadlo“ připoju-
jeme ukázky našich loňských výrobků.

2. dílnička adventních 
a vánočních dekorací
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Cibule 6 ks, hrubá mořská sůl 1 kg, hladká mouka 
50 g, máslo 50 g, smetana 1 dcl, sůl, pepř, sýr ementál

Celé středně veliké cibule položíme na plech vysypaný 
hrubou solí a dáme do trouby předehřáté na 180°C asi 
na 45 minut péci. Z upečených cibulí vytlačíme vnitřek 
a nakrájíme ho na kousky. Z másla a mouky uděláme jíš-
ku, kterou zalijeme smetanou a necháme povařit. Vzniklý 
bešamel smícháme s nakrájenou cibulí a plníme ho do 
vyhloubených cibulí. Posypeme tvrdým sýrem ementál 
a dáme zapéct do trouby rozehřáté na 170° C asi na 
20 minut. Podáváme horké s kávovou lžičkou. 

www.prakul.czR
E
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Plněná cibule

SUDOKU

(a řešení)

INFORMACE pro občany Prahy – Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, 
IČ: 231 231, občasník, 4–6 vydání ročně. Redakční rada: Ing. P. Hořejš, Ing. J. Krulíková, 
ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, Mgr. H. Vacková. Inzerci je možno podávat na adre-
se Úřad MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol, www.praha-suchdol.cz, 
e-mail: redakce@praha-suchdol.cz, tel.: 220 921 218, fax: 220 920 144. Grafická úprava: 
Martin Šejnost. Redakce upravuje otištěné články pouze po stránce gramatické, nikoli stylistic-
ké. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat 
postoj redakce. MK ČR E 11135. Toto číslo vyšlo 21. 10. 2008. Náklad: 3300 výtisků

Uzávěrka příspěvků 
a inzerce do dalšího 

čísla je v pondělí 
24. listopadu 2008

redakce@praha-suchdol.cz

ZŠ Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha – Suchdol, hledá 

správce hřiště
Pracovně právní vztah: Dohoda o pracovní činnosti dle § 76 ZP, pracovní doba: po–pá (so–ne) 17.00–21.00 hod. 

Charakteristika pracovní činnosti: správa školních hřišť, dohled nad dodržováním provozního řádu, drob-
né opravy a údržba, úklid vymezených částí v areálu školy, úklid kolem školy, zamykání hřiště, spolupráce se 

školníkem základní školy. Nástup dle dohody.

Podrobnější informace získáte na tel.: 220 920 070, 774 992 133 (základní škola), e-mail: zs-m.alse@seznam.cz
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ROLETY
ŽALUZIE
GARÁŽOVÁ VRATA
SÍTĚ PROTI HMYZU, MARKÝZY, ISO ŽALUZIE

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Změřte si rozměr skel, zavolejte, nebo zašlete rozměry e-mailem, 
my vypočítáme cenu a kalkulaci obdržíte tentýž den.

Po předložení
tohoto kuponu 

z 
montáže.SLEVA 55 %

v ý r o b a  a  p r o d e j  a  m o n t á ž  a  o p r a v y
z á r u k a  3 6  m ě s í c ů  a  p o z á r u č n í  s e r v i s

777 208 491
info@har.cz

y yp ý

Po předložení
tohoto kuponu 

z 
montáže.SLEVA 55 %

Z I M N Í  A K C E
Octavia II nový disk 6,5x16“
ET50 za 790 Kč s DPH
165/70/13T Barum Polaris 2
Akční cena – 850 Kč

VELMI LEVNÉ NOVÉ I POUŽITÉ 
PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS

•VEŠKERÝ PNEUSERVIS OSOBNÍCH A DODÁVKOVÝCH AUTOMOBILŮ
•PRODEJ POUŽITÝCH A NOVÝCH OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH DISKŮ
•PNEU PŘÍSLUŠENSTVÍ (bezpečnostní šrouby, matice, okrasné poklice)
•PRODEJ MOTOROVÝCH OLEJŮ ZNAČKY DELPHI,CASTROL

Felicia 165/70/13T: • Barum Polaris 2 – 850 Kč 
• Fulda Montero – 1050 Kč 
Fabia 165/70/14T: • Barum Polaris 2 – 1090 Kč 
• Semperit Winter-Grip – 1250 Kč 
Octavia I,II 195/65/15T: • Barum Polaris 2 –1390 Kč
• Uniroyal Plus 66 – 1590 Kč • Fulda Montero 2 – 1690 Kč
Octavia, Superb  205/55/16H: • Barum Polaris 2 – 2250 Kč 

225/45/17H: • Barum Polaris 2 – 3250 Kč

Otevírací doba: po–pá 9–18, so 9–12
Přijímáme platební karty, JSME PLÁTCI DPH!!!

Zdarma igelitové pytle, při koupi 4 ks 
nových pneumatik u  nás je likvidace pneu zdarma!!!

Petr Matějka, IČO 16107551
Suchdolská 497, 252 62 Praha – Horoměřice 

(jsme 500 m za křižovatkou u STK Horoměřice 
– směr Černý Vůl, křižovatka silnic č.240 a č.241) 

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

M. Buldra autodílna
Opravy všech typů aut Evropa, Japon., US.
Motory, skříně, spojky, brzdy, elektrika aj.
Odblokování intervalů Audi, VW, Škoda.

Připravím a provedu STK a emise.
Zajistím klempířské opr. a opravy laku.

Provedu výměny olejů a nemrzn. kapalin.

Pracovní doba dle dohody, i v SO a NE.

Havraní 45, P-6 Suchdol
tel.: 220 921 484, 605 260 524

Provozovna: Suchdolská 169/13 165 00 Provozovna: Suchdolská 169/13 165 00 
Praha 6-Suchdol

Zodpovědný vedoucí: Palasová HanaZodpovědný vedoucí: Palasová Hana
IČO 18390331

Provozní doba: dle telefonického objednáníProvozní doba: dle telefonického objednání

telefon: 732 959 896telefon: 732 959 896

HaSu Nails
péče o nehty 

Modeláž nehtuo Uv gel AcrylAcryl P-shineP-shineP-shine

Brandejsovo nám. 1219, Praha 6 - Suchdol

Po - Pá  8.00 - 18.00 • www. powerprint.cz

Tel.: 220 920 621, info@powerprint.cz

tisk PF

kalendáře

potisk triček

...a dárky nemusíte řešit!

a vánočních přání, velký výběr vzorů

nástěnné a stolní z vašich vlastních fotek

puzzle, hrnků, dresů a další již od jednoho kusu
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www.rcb.cz

Spolehlivá realitní kancelář
a právní servis

POSUDKY, ODHADY, 
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ 

SMLOUVY O PŘEVODU, VKLAD DO KN,
KRÁTKÉ TERMÍNY, PŘÍZNIVÉ CENY 

Ing. Tomáš Moláček 
SOUDNÍ ZNALEC 

Praha 6 – Suchdol, Kamýcká 685/87 
Tel.: 220 920 525, 603 746 795 

   ZÁME�NICTVÍ-KREJZA
            -KOVOVÝROBA-
                -m�íží a katr�           -vrat a plot� 
                -schod� a zábradlí   -ocelových dve�í 
                -portál� a výklad�   -nájezdových ramp 
                -markýz                   -kovového nábytku 
                -zast�ešování prostor� a mnoho dalšího… 

 -smluvní ceny-levná kvalitní práce samoz�ejmostí- 
  KONTAKT:  Adresa:  Kamýcká 870/135, P-6 Suchdol 
                        Tel./fax.:  220 921 679  Mob.: 732 444 285 
                           e-mail:  zamecnictvi@centrum.cz
                           www.sweb.cz/zamecnictvi-krejza

PRODEJNA ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB
ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ 

PRAHA 10, Moskevská 4
tel.: 222 214 415 

PO – ČT 9 – 18,  PÁ 9 – 17
Nabízí: 
 1. Zdravotní obuv – dětskou, dámskou, pánskou
 2. Obuv pro diabetiky 
 3. Individuální ortopedické vložky – ORTOPEDICA
 4. Punčochové zboží – ponožky, punčocháče,...
 5. Ortopediské pomůcky – bandáže, ortézy,...
 6. Rehabilitační a kompenzační pomůcky
 7. Inkontinenční pomůcky – Tena, Hartman, ...
 8. Diagnostické přístroje – tlakoměry, váhy, ...
 9. Program pro matky a děti – potřeby pro kojení, 
10. Masážní a relaxační pomůcky – cvičební míče, gumy,...

Služby: 
• výdej prostředků zdravotní techniky
• platba platebními kartami 
•  platba poukázkami firem: 

SODEXHO PASS – vital pass, flexi pass, dárkový pass
ACCOR SERVICES – ticket multi, ticket dárkový, medica
Možnost objednání zboží a dovážku zboží domů!!!!!!!!!!!!!!

Jak se k nám dostanete? 
Tram č. 4, 22, 23
zastávka Ruská
roh ulic Francouzská, Moskevská, Ruská
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Dana Šimková

• zakázkové 
krejčovství
pánské a dámské
z kůže a látek

• opravy oděvů
a galanterie

• barvení kůže
• čistírna

Suchdolské nám. 734
Praha 6 – Suchdol
165 00

Ve dvoře za poštou
1. patro

tel.:  220 920 571
602 294 200

Otevírací doba
Po–St 9–17 hod.
Čtvrtek 9–18 hod.
Pátek 9–14 hod.

LLEVNÉ DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ EVNÉ DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ 
ODĚVY Z ANGLIEODĚVY Z ANGLIE

SUCHDOLSKÁ 170/11, PRAHA 6, TEL. 775 303 213SUCHDOLSKÁ 170/11, PRAHA 6, TEL. 775 303 213
ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK 10.00–17.00ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK 10.00–17.00

U NÁS NAJDETE LEVNÉ OBLEČKY PRO VAŠE DĚTIČKYU NÁS NAJDETE LEVNÉ OBLEČKY PRO VAŠE DĚTIČKY
A NOVĚ I NĚCO PRO DOSPĚLÉA NOVĚ I NĚCO PRO DOSPĚLÉ 

LIKVIDACE ODPADU A DOVOZ 
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

likvidace pomocí kontejneru Avia 2 m2 – 14 m2 
– ekologická likvidace na řízené skládce

dovoz písku a stavebních materiálů – množstevní slevy

– stavební suť a výkopová zemina 2 m2 od 880,- Kč
– suť znečištěná z rekonstrukcí od  1200,- Kč
– zbytky rostlin, stromů, dřevo od 800,- Kč
– domovní odpad a jemu podobný od 1600,- Kč

cena nezahrnuje nakládku odpadů a vztahuje se pouze pro oblast Suchdola a Sedlce

PaKK – likvidace odpadů. V Údolí 40/11, Praha 6 – Suchdol, 165 00
tel.: 777 12 12 21, e-mail: pakk@seznam.cz

ŠIROKÝ SORTIMENT
PNEUMATIK

NEJLEPŠÍ CENY NA TRHU

✓ Lité a plechové disky
✓ Doprava zdarma
✓ Přezutí možné

Suchdolská 169/13
Praha 6 – Suchdol
tel./fax: +420 220 921 305
mobil: +420 603 573 395
e-mail: info@pneupalas.cz

p e v n é  p ř i p o j e n í  k  v o z o v c e
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NOVÁ 
POBOČKA

Praha 6 – Suchdol
Dům služeb
areál ČZU 
Kamýcká 129

Pondělí  8.30–12.00 13.00–17.30
Úterý 8.30–12.00 13.00–16.00
Středa 8.30–12.00 13.00–17.30
Čtvrtek 8.30–12.00 13.00–16.00
Pátek 8.30–12.00 13.00–16.30

800 111 055
www.kb.cz

Pobočka KB:

tel.: 955 540 570 
 955 540 572 
 724 775 736

OTEVŘENO
od 6. 10. 2008
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24 hodin denně
 365 dnů v roce 

se staráme o ochranu 
Vašeho majetku

Provozujeme Pult Centralizované Ochrany 
pro Prahu 6 a okolí 

Ve spojení s kvalitním zabezpečovacím systémem 
se jedná o nejefektivnější způsob zabezpečení 

Dojezdový čas zásahových vozidel do 15 minut.

Dálkové střežení 6 měsíců

ZDARMA
(pro objekty zabezpečené naší firmou)

ALARM Comp
Velvarská 33, Praha 6

tel.: 233 325 575, 602 303 088
www.alarmcomp.cz

montáž bezpečnostních systémů

 � DOMY � BYTY � KANCELÁŘE � SKLADY

požární hlásiče – kamerové systémy

KUPON NA SLEVU 700 Kč

Realitní kancelář – Irena Šípová
Právní servis – AK JUDr. Ivana Staňková

Koupě, prodej a pronájmy nemovitostí

Zprostředkování hypotečního úvěru

Zajištění znaleckých posudků pro daňové účely

Bezplatné poradenství během obchodního případu

privat: Armádní 38, P6 – Suchdol, mobil: 602 610 382
kancelář: Nad Krocínkou 13, P9, tel./fax.: 286 891 028

Soukromá Školička Jasmínek
Otevírací doba: pondělí-pátek 7:30-17:30 hod.

Přijďte se k nám podívat!
Soukromé hlídání dětí od 2–6 let.

Pestrý program a široká nabídka kroužků.

Tel.: 732 690 190, 732 922 309
www.jasminek.unas.cz

e-mail: skolicka.jasminek@email.cz
Na Rybářce 152/25, Praha 6, Sedlec


