
motto 
„Pamatuj si, že 
všude, kde nevládne 
spravedlnost, vládnou 
vášně úředníků, a lid 
změnil jen své okovy, 
nikoli svůj osud.“

Maximilien Robespierre 
(1758–1794) 

francouzský revolucionář

INFORMACE
Všeobecně jsou roky zakončené os-

mičkou v naší historii brány jako zá-
sadní. Rok 2008 se nejeví pro Českou 
republiku nijak zlomový. Snad kromě 
celosvětové bankovní krize, která, jak 
se zdá, k nám naštěstí ještě naplno 
nedorazila. 

V Suchdole začal letošní rok poměr-
ně rušně. Hned v prvních týdnech toho-
to roku jsme se museli vypořádat s při-
pomínkami k dokumentaci vlivu záměru 
výstavby nové vzletové a přistávací drá-
hy letiště Ruzyně na životní prostředí 
(tzv. EIA). Novou dráhu by chtělo letiště 
postavit o 1,5 km jižněji od té stávající, 
takže letadla by přistávala nad Budov-
cem, areálem ČZU a Výhledy. Jedním 
z klíčových opatření, jež by chtělo letiš-
tě prosadit, je vyhlášení tzv. ochranného 
hlukového pásma. Toto pásmo by mě-
lo zahrnout prostor od letiště přes celý 
Suchdol a Sedlec až po Vltavu, přičemž 
uvnitř tohoto prostoru by se nedodržo-
valy hygienické limity. Majitelé nemovi-
tostí by tu byli omezeni s jejich nakládá-
ním. Nesměli by například bez povolení 
letiště budovat přístavby nebo další by-
ty. Letiště by naopak smělo na obou dra-
hách naprosto bez omezení několikaná-
sobně zvýšit kapacitu. Již nyní na letiště 
přilétá 30 % pasažérů, kteří v Praze jen 
přesednou na jiné letadlo a pokračují 
v letu dál, aniž by opustili letiště. 

Co z toho obyvatelé hlavního měs-
ta a České republiky budou mít? Kromě 
obyvatel v okolí letiště, kteří jsou obtě-
žováni leteckým hlukem, zhola nic. Zvý-
šení kapacity a provozu má přínos pře-
devším pro majitele letiště. Tomu jsou 
letecké společnosti povinny platit hlu-
kové poplatky. Těch se v roce 2006 vy-
bralo 96,8 miliónu Kč při počtu 166 ti-
síc letadel, která v tomto roce přistála 
či vzlétla z letiště. V roce 2007 to by-
lo jen 58,7 milionů Kč při 175 tisících 
startů a přistání za rok. Letiště tvrdí, 
že tyto prostředky věnovalo výhradně 
na protihluková opatření. V obcích, kte-
ré se nacházejí v současném hlukovém 
pásmu, měla být v těchto letech zapla-
cena výměna oken v obytných místnos-
tech. Ta jsou ovšem funkční, jen pokud 
jsou hermeticky uzavřena. Že se tím ne-

dodržují hygienické předpisy na větrá-
ní v místnostech, a to ani ve školách 
a školkách, letiště ani hygienu vůbec ne-
zajímá. Děti jsou tak buď na čerstvém 
vzduch obtěžovány nadlimitním hlukem 
nebo v uzavřených třídách dýchají ne-
zdravý vzduch.

Díky Vaší velké angažovanosti by-
lo v únoru tohoto roku podáno přes 
600 připomínek k dokumentaci EIA, ta 
pak byla Ministerstvem životního pro-
středí vrácena letišti k dopracování. 
Očekáváme, že letiště předloží novou 
studii k připomínkování veřejnosti zase 
těsně před Vánoci.

Hned po „letišti“ následovalo veřej-
né ústní projednání dokumentace pro 
územní řízení ve věci jižní trasy dálniční-
ho okruhu kolem Prahy. Poměrně bouř-
livá březnová jednání probíhala několik 
dní a magistrátnímu stavebnímu odbo-
ru se je podařilo předčasně ukončit jen 
za cenu úskoků a manipulací. Na všech-
ny připomínky zaměstnanci magistrát-
ního stavebního úřadu odpovídali slovy: 
„my se s tím poperem“. 

Magistrátní úředníci vůbec nebyli 
v lehké situaci, když několik měsíců při-
pravovali rozhodnutí o umístění stavby. 
Sami jistě věděli, že vydání rozhodnu-
tí dle politického diktátu vedení hlavní-
ho města je v rozporu se zákonem. Ale 
pokud nechtěli skončit jako jejich kole-
ga Ing. Štětina, který toto územní řízení 
nejdříve vedl, pak byl delší dobu nemo-
cen a od léta již na magistrátu nepracu-
je, museli územní rozhodnutí 29. srpna 
2008 vydat. 

Tato územní rozhodnutí ještě nenaby-
la právní moci, protože bylo proti nim 
k Ministerstvu pro místní rozvoj podáno 
přes 350 odvolání občanů a organizací 
ze Suchdola, Dolních Chaber a dalších 
obcí. Ministerstvo pro místní rozvoj je 
však nyní vlastně bez práce. Připravil je 
o ni Nejvyšší správní soud, který zrušil 
změnu územního plánu hlavního měs-
ta Prahy, která umožňovala jak výstav-
bu paralelní dráhy letiště, tak jižní trasu 
dálničního okruhu přes Suchdol dle pro-
jektu předloženého k územnímu řízení.

(dokončení na str. 5)

Co přinesl osmičkový 
rok na  Suchdole
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stojí za přečtení 

Termíny kontejnerů 
na rok 2009 str. 3

Nemocenská 
od 1. ledna str. 6

Zahájení obecního 
betléma str. 9
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stojí za zapsání 

neděle 21. 12. –  17.00 
Adventní koncert 
– kaple sv. Václava

středa 24. 12. – 22.00
Setkání s koledami 
– Suchdolské náměstí

sobota 17. 1. – 20.00
117. hasičský ples 
– klub „C“, areál ČZU

pátek 23. 1. – 19.00
Čapkovská setkání – Úřad MČ

úterý 27. 1. – 18.30
Beseda se senátorem Štětinou  
– Úřad MČ
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z radnice

z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na 
svém 13. zasedání dne 6. listopa-
du 2008

 schválilo zřízení věcného břeme-
ne spočívajícího v právu Telefónica O2 
Czech Republic, a. s. užívat část pozem-
ku parc.č. 2375, k. ú. Suchdol, za úče-
lem zřízení a uložení, provozu, údržby 
a oprav podzemního vedení veřejné ko-
munikační sítě a zřízení výše uvedené-
ho věcného břemene na dobu neurči-
tou za jednorázovou náhradu ve výši 
370 Kč bez DPH 19 %

 schválilo zřízení věcného břeme-
ne spočívající v právu PREdistribuce, 
a. s. umístit a provozovat kabelové ve-
dení na části pozemků parc. č. 1064/1, 
1065, 2294/13, 2294/14, 2318/1, 2320, 
2325/1, 2227/9, 2345, 2316/2 a 2321/2 
v k. ú. Suchdol, k. ú. Suchdol, a zřízení 
výše uvedeného věcného břemene na 
dobu neurčitou za jednorázovou náhra-
du ve výši 74 710 Kč bez DPH 19 %

 vzalo na vědomí, že k záměru č. 
20.2008 na prodej pozemku parc. č. 
1197/2, k. ú. Suchdol o výměře 259 m2 
se přihlásilo 10 zájemců 

 schválilo prodej pozemku parc. č. 
1197/2 v k. ú. Suchdol o výměře 259 
m2, Jaroslavu Hájkovi za cenu odpo-
vídající nejvyšší nabídce, která činí 
1 554 000 Kč, za podmínky uhraze-
ní kupní ceny do 30 dnů od podpisu 
smlouvy.

 vzalo na vědomí, že k záměru č. 
19.2008 na prodej pozemků parc.č 
1225/1 o výměře 402 m2, 1225/2 o vý-
měře 98 m2, 1225/3 o výměře 98 m2, vše 
k. ú. Suchdol, se přihlásilo 11 zájemců 

 schválilo prodej pozemků parc. č. 
1225/1 o výměře 402 m2, 1225/2 o vý-
měře 98 m2, 1225/3 o výměře 98 m2, 
vše k.ú. Suchdol, Michalu Čadovi za ce-
nu odpovídající nejvyšší nabídce, která 
činí 5 500 000 Kč, za podmínky uhra-
zení kupní ceny do 30 dnů od podpisu 
smlouvy.

z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých zase-
dáních od 13. října do 19. listopa-
du 2008 projednala kromě jiného ná-
sledující body:

 po úpravách schválila nájemní 
smlouvu na pronájem části pozemku 
parc. č. 2282/1 k. ú. Suchdol o výmě-
ře 11 806 m2 a části pozemku parc. č. 
22669/16, k. ú. Suchdol o výměře 7085 
m2 České zemědělské univerzitě v Pra-
ze, Školní zemědělský podnik v Lánech 
za následujících podmínek: Nájemní 
smlouva na dobu neurčitou s výpověd-
ní dobou 6 měsíců od 1. 1. 2009, cena 
za pronájem činí 901 Kč/ha/rok.

 projednala stanovisko MČ Praha-
-Suchdol k záměru výstavby bytové-
ho domu na parc. č. 1141/3, k. ú. Such-
dol, ul. Gagarinova, investor EUROSTAV-
BA s. r. o. Městská část požaduje, aby 
dům byl umístěn v uliční čáře ulice Ga-
garinova. Rada MČ je připravena jednat 
o změně tvaru pozemku parc. č. 2371/3, 
k. ú. Suchdol, který zasahuje do parcely 
stavebníka parc. č. 1141/3 a je ve sprá-
vě MČ. Rada uložila starostovi, aby sta-
novisko Rady sdělil žadateli

 schválila žádost o finanční prostřed-
ky z celoměstských programů podpory 
sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na 
rok 2009 na akci „Streetballové hřiš-
tě – Výhledské nám.; s odhadovanou 
cenou zřízení streetballového hřiště 
1 100 000  Kč a uložila starostovi za-
slat žádost na MHMP

 schválila objednávku Pasportizace 
dopravního značení na komunikacích 
ve správě MČ Praha-Suchdol v ceně 
40 796 Kč bez DPH firmě CDSw, spol. 
s r. o. Objednávka bude zaslána doda-
vateli po provedení kontroly dopravní-
ho značení.

 projednala s panem Kačírkem pod-
mínky pronájmu pozemku parc. č. 183, 
k. ú. Sedlec o výměře 269 m2, na kte-
rém je umístěna sběrna surovin firmy 
Pavel Kačírek – SAM. Rada upouští od 
ceny 350 Kč/m2/měs. stanovené v ma-
teriálu „ceny pronájmů venkovních pro-
stor MČ Praha-Suchdol“ schváleném 
Radou MČ. Cena za pronájem pozem-
ku byla dohodnuta s firmou Pavel Ka-
čírek – SAM ve výši 100 Kč/m2/rok za 
podmínky, že v objektu sběrných suro-
vin bude umístěn sběrný kontejner ne-
bo vymezena plocha pro bezplatný od-
běr veškerého elektroodpadu od obča-
nů městské části a dále pokud firma 
Pavel Kačírek – SAM zabezpečí dozor 
při odevzdávaní a ukládání elektrood-
padu, který bude za úhradu odebírat 
od firmy Pavel Kačírek – SAM firma RE-
MA Systém, a. s. Rada schválila uvede-
né podmínky.

 vzala na vědomí výpověď firmy Lan-
dART Atelier z nájemní smlouvy č. 43/
2008 na pronájem pozemku parc. č. 
404 k. ú. Sedlec a uložila pí Felgrové 
(BH), aby po skončení výpovědní doby 
převzala vyklizený pozemek

 poděkovala ředitelce MŠ Gagarino-
va paní Marcele Hanákové za přípra-
vu a provedení kulturního programu na 
akci MČ Praha-Suchdol – „Vítání občán-
ků“ dne 18. 10. 2008. 

 po úpravách schválila návrh podli-
cenční smlouvy s poskytovatelem Člo-
věk v tísni o. p. s. o užití díla promítá-
ním pro účel neziskový a vzdělávací. 
Promítání bude bezplatné.

 vyjádřila nesouhlas se záměrem pro-
deje pozemku parc. č. 173/4, k. ú. Sed-
lec žadateli – Suchdolský ostroh, a. s. 
Na sousedním pozemku je v územním 
plánu navržena plocha veřejného vyba-
vení – mateřská (základní) škola, tento 
pozemek není ve vlastnictví hl. m. Pra-
hy. Rada souhlasí se záměrem svěření 
pozemku parc. č. 173/4, k. ú. Sedlec do 
správy MČ Praha-Suchdol za účelem 
budoucího využití pozemku pro výstav-
bu školského zařízení. 

 vzala na vědomí vyrozumění o zasta-
vení přezkumného řízení o platnosti roz-
hodnutí dle zák. 13/1997 Sb. §10 odst. 4 
písm. a) ÚMČ Prahy 6 dne 18. 7. 2008, 
č. j.  MCP6 050537/2008 o povolení 
dopravního připojení SO jako součástí 
„stavby č. 518 Ruzyně-Suchdol SOKP“, 
SO č. 114 (propojující místní komunika-
ce III. třídy Na mírách a Suchdolská), SO 
č. 115 propojující místní komunikace III. 
třídy Na mírách a Havraní a křížící se 
s místními komunikacemi Suchdolská 
a K Drsnici), SO č. 119 (severní pokračo-
vání místní komunikace III. třídy Na Ry-
bářce), SO č. 120 (propojující komunika-
ci SO č. 119, prodloužení místní komuni-
kace III. třídy Na Rybářce a Otvovická) 
a SO č. 126 (propojující místní silnici II. 
třídy Kamýcká s místními komunikacemi 
III. třídy Ke kozím hřbetům a Dvorská). 
Jednalo se o rozhodnutí ve správním ří-
zení, kdy majitel a správce předmětných 
komunikací III. třídy městská část Praha-
-Suchdol, nebyl účastníkem řízení a ne-
byl správním orgánem dotázán k vyjád-
ření svého stanoviska a námitek. 

 vzala na vědomí, že Nejvyšší správní 
soud v celém rozsahu zrušil změnu ÚP 
hl. m. Prahy Z1000/00. V důsledku roz-
hodnutí NSS nelze až do schválení no-
vé změny územního plánu vydat územní 
rozhodnutí o nové letové dráze, dále se 
musí tato skutečnost promítnout do říze-
ní o odvolání proti územnímu rozhodnutí 
vydanému ke stavbám souvisejícím s ve-
řejně prospěšnou stavbou „Pražský sil-
niční okruh Ruzyně – Březiněves v hrani-
cích hl. m. Prahy včetně Rybářky“. 

 schválila úhradu za právní služ-
by Mgr. Luďkovi Šikolovi za žalobu ke 
správnímu soudu ohledně změny 1000 
územního plánu hl. m. Prahy ve výši 
46 410 Kč. a uložila EO provést uvede-
nou úhradu.

 vzala na vědomí, že Mgr. Hana Halo-
vá rezignovala na fukci zastupitelky MČ 
Praha – Suchdol za ČSSD ke dni doru-
čení rezignace, tj. k 3. 11. 2008. Rada 
v souladu s § 94 odst. 2 písm. e) záko-
na č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, prohlásila dnem 4. 11. 2008 
náhradníka za ČSSD pana Zdeňka Olej-
níka zastupitelem MČ Praha-Suchdol na 
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mandát uprázdněný paní Mgr. Hanou 
Halovou.

 vzala na vědomí, že dle schváleného 
usnesení Rady hl. m. Prahy byla dotace 
pro MČ Praha-Suchdol na rok 2009 na-
výšena o 333 tis. Kč; o tuto částku se 
navýší příjmová strana rozpočtu.

 schválila zásadní připomínky k návr-
hu zadání celoměstsky významné změ-
ny ÚP SÚ hl. m. Prahy – Z2273 – MÚK 
Rybářka a uložila starostovi neprodle-
ně zaslat připomínky na MHMP

 určila na základě předložených na-
bídek dodavatele digitální telefonní 
ústředny pro ÚMČ Praha-Suchdol – fir-
mu HARICOM s. r. o. za cenu 94 900 Kč 
bez DPH a uložila p. Koryntovi, aby 
na příští jednání Rady předložil návrh 
smlouvy o dílo na dodávku ústředny

 na základě předložených nabídek ur-
čila dodavatele elektronického zabez-
pečení objektu hasičské zbrojnice JSDH 
Suchdol – firmu Jantar servis za cenu 
bez DPH Kč 52 310 Kč a uložila p. Ko-
ryntovi, aby na příští jednání Rady před-
ložil návrh smlouvy o dílo na dodávku 
elektronického zabezpečení objektu ha-
sičské zbrojnice

 schválila dotaci TJ Slavoj Suchdol na 
nákup dresů a míčů pro fotbalové druž-
stvo a dotaci TJ Sokol Suchdol-Sedlec 
na nákup tělocvičného náčiní a sportov-
ních potřeb ve výši 15 000 Kč pro kaž-
dého z žadatelů

 schválila za MČ Praha-Suchdol a zři-
zované příspěvkové organizace násle-
dující projekty do programu Dobré sou-
sedství 2008 vyhlášeného Správou Le-
tiště Praha, s. p.: 

• Úprava a rozšíření místní veřejné 
knihovny (922 000 Kč)
• Zvýšení bezpečnosti na hlav-
ních komunikacích na území MČ 
(262 000 Kč)
• Rekonstrukce hřiště na Výhled-
ském náměstí na streetballové hřiště 
s umělým povrchem (1 025 007 Kč)
• Úprava povrchu malého hřiště 
v areálu ZŠ M. Alše (342 018 Kč)
• Nasvícení kapličky sv. Václava 
(107 100 Kč)

• Nebát se pomoci (241 879 Kč)
• Zlepšení vzhledu městské části 
(315 600 Kč)
• Zdravý životní styl na Suchdole 
aneb jak si udržet zdraví i při zvýše-
ném hluku (81 000 Kč)

celkem 3 296 604 Kč.
 Žádosti podané organizacemi zříze-

nými městskou částí:
• ZŠ M. Alše: strukturovaná síť ve 
staré budově ZŠ M. Alše (129 071 Kč)
• ZŠ M. Alše: strukturovaná síť v no-
vé budově ZŠ M. Alše (237 466 Kč)
• MŠ K Roztokům: Projekt na vybudo-
vání keramické dílny a dílny pro malé 
(i velké) kutily (226 800 Kč)

celkem: 593 337 Kč.
 Žádosti podané dalšími organizace-

mi působícími na území městské části:
• Horizont – Penzion pro senio-
ry: Přiblížení kulturních a společen-
ských aktivit hůře pohyblivým obča-
nům (60 400 Kč)

celkem MČ Praha-Suchdol: 3 950 341 Kč
 vzala na vědomí, že žádosti byly v ter-

mínu podány Správě Letiště Praha, s. p. 

 vzala na vědomí zápis z komise 
územního rozvoje, která na svém zase-
dání projednala následující body:

• „Nástavba a půdní vestavba na 
domě Suchdolské nám. 742“
• „Novostavba rodinného domu 
s garáží na pozemku parc. č. 454 
k. ú. Suchdol“
• „Novostavba rodinného domu, 
Pod Rybníčkem 28/184, Praha- 
Suchdol“ 
•„Studie proveditelnosti instalace 
fotovoltaických článků na budovy 
ve vlastnictví MČ“

 souhlasí s tím, že MČ Praha-Suchdol 
podpoří projekt „Suchdolské náměs-
tí – program 5P pro Prahu“ maximálně 
částkou 500 tis. Kč. 

 schválila mimořádné navýšení pří-
spěvků na nákup školních pomůcek zři-
zovaným školám: ZŠ M. Alše příspěvek 
ve výši 40 000 Kč, MŠ Gagarinova pří-
spěvek ve výši 40 000 Kč, MŠ K Rozto-
kům příspěvek ve výši 20 000 Kč. 

Jak se daří 
knihovně?

V průběhu letošního roku zatím 
navštívilo knihovnu 4101 čtenářů, 
kteří si vypůjčili 9615 knížek. Přes-
tože někteří naši stálí členové bohu-
žel už nejsou mezi námi, můžeme 
s povděkem konstatovat, že se nám 
místo nich podařilo získat nové ma-
lé čtenáře a někdy i jejich rodiče. To 
především proto, že jsme ještě na ja-
ře uspořádaly s dětmi z mateřských 
škol a prvního stupně ZŠ Mikoláše 
Alše besedy ke knížkám.

Díky tomu, že máme dobrý pře-
hled o různorodosti naší čtenářské 
obce, doplňujeme knižní fond s ohle-
dem na tuto skutečnost. Je pro nás 
velkou výhodou, že můžeme samo-
statně rozhodovat o tom, které kni-
hy nakoupíme, případně vybereme 
z tzv. výměnných souborů, jež nám 
dává bezúplatně k dispozici Měst-
ská knihovna v Praze vždy na půl ro-
ku. Tím se náš knižní fond podstatně 
rozšiřuje.

Po administrativní stránce jsme se 
v tomto pololetí věnovaly především 
přípravě přechodu půjčování knih 
přes počítač. Máme v počítači ulože-
né nejen knihy, ale i všechny dosud 
zapsané čtenáře a vytiskly jsme nové 
legitimace s čárovými kódy, takže se 
může začít zkušebně „po novu“. Na 
odezvu čtenářů si budeme muset ně-
jaký čas počkat, než se nový systém 
postupně zaběhne.

Lenka Benešová, 
vedoucí knihovny

Informace 
k provozu úřadu 
o vánočních 
svátcích

Úřad městské části Praha-Suchdol 
bude o vánočních a Novoročních svát-
cích otevřen následovně:
24. - 28. 12. (středa až neděle) 
zavřeno
29. 12. (pondělí) otevřeno, 
hlavní pokladna otevřena do 16.00
30. 12. (úterý) neúřední den  
31. 12. - 4. 1. (středa až neděle) 
z technických důvodů zavřeno
5. 1. (pondělí) otevřeno – úřední den

Jana Krulíková, 
tajemnice ÚMČ Praha-Suchdol

Termíny přistavení velkoobjemových 
kontejnerů v roce 2009

svozové místo
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K Roztokům x K Drsnici X X X X X X
Výhledské náměstí X X X X X X
V Údolí X X X X X X
Suchdolská – Sběrné suroviny X  X X X X X
Internacionální X  X X X X X
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Přehled žádostí o dota-
ce, granty a jejich plnění 
pro městskou část Praha-
-Suchdol z rozpočtu HLMP p

o
ža

d
a

ve
k

(t
is

íc
 K

č)

p
ln

ěn
í

(t
is

íc
 K

č)

2004 investiční požadavky do rozpočtu MČ

ZŠ M. Alše výměna oken 4 000

ZŠ M. Alše rekonstrukce venkovní 
schodiště 1 500

ZŠ M. Alše nátěry oken 600

MČ celková oprava pláště budovy 
úřadu 3 000

2004 dotace z rezervního fondu HLMP
ZŠ M. Alše rekonstrukce proskle-
ných výplní 7 060 3 060

MČ Plošina pro invalidy ve vstupu 
úřadu 430 430

MČ Stavební úpravy a plyn. tope-
ní do hasičské zbrojnice 500 500

2005  investiční požadavky do rozpočtu MČ
MŠ Gagarinova rekonstrukce ka-
nalizace 1 900

ZŠ M. Alše rekonstrukce venkovní 
schodiště 4 000

MŠ K Roztokům rekonstrukce izo-
lace vlhkosti 2 000

2005 dotace z rezervního fondu HLMP
MŠ K Roztokům rekonstrukce od-
vodu dešťové vody 550 550

2005 granty HLMP
Rekonstrukce škvár. atlet. oválu 
200 m a sektorů na umělý po-
vrch, fotbal. hřiště 30x50 m a ví-
ceúčel. hřiště 14x25 m s umělými 
povrchy v areálu TJ Sokol Suchdol

6 746

2006 investiční požadavky do rozpočtu MČ
MŠ Gagarinova rekonstrukce ka-
nalizace 1 900

ZŠ M. Alše instalace reg. ventilů 350

MŠ K Roztokům výměna oken 300

ZŠ M. Alše rekonstrukce venkovní-
ho schodiště 4 000

2006 granty HLMP
Rekonstrukce školních sportovišť 
– hřiště u ZŠ s umělým povrchem 1 574 1 500

2006 dotace z rezervního fondu HLMP

MŠ K Roztokům výměna oken 210

ZŠ M. Alše výměna střešní krytiny 530

ZŠ M. Alše vybavení laboratoří F, Ch 280

ZŠ M. Alše výškově stavitelné lavi-
ce a židle 1 000 1 000

ZŠ M. Alše rekonstrukce venkovní-
ho schodiště 4 000

ZŠ M. Alše herní prvky hřiště 140

2007 dotace z rezervního fondu HLMP

MŠ K Roztokům výměna oken 300 300

MŠ Gagarinova rekonstrukce ka-
nalizace 2 000

p
o

ža
d

a
ve

k
(t

is
íc

 K
č)

p
ln

ěn
í

(t
is

íc
 K

č)

ZŠ M. Alše počítačová síť 3 000

MŠ Gagarinova rekonstrukce ob-
jektu (zřízeni IV. oddělení) 2 500 1 300

ZŠ M. Alše přístavba soc.zařízení 
ve staré budově ZŠ 2 000

MČ řešení havarijních stavů ka-
nalizací na území MČ – Výhledy 
/ Vysokoškolská

5 000 5 000

2007 granty HLMP
Rekonstrukce hřiště na streetbal-
lové hřiště - Výhledské nám. 925

Skatepark Suchdol 1 375

Streetballové hřiště – u areálu 
Holubí 540

2008 investiční požadavky do rozpočtu MČ
MČ TV 3106 – dokončení odkana-
lizování (etapy 0002 – Budovec, 
0006 – Starý Suchdol, 0007 – 
Výhledy)

204 500

MČ TV 3106 etapa 0001 – dokon-
čení rek. komunikací Nový Suchdol 33 500

2008 dotace z rezervního fondu HLMP
MŠ Gagarinova nástavba tech. 
pavilonu, zřízení V. a VI. oddělení 15 400

MČ TV 3106 etapa 0006 – kanali-
zace Starý Suchdol 14 900

MČ TV 3106 etapa 0001 – dokon-
čení rek. komunikací Nový Suchdol 34 000

2008 granty HLMP
Rekonstrukce hřiště na streetbal-
lové hřiště – Výhledské nám. 999

Lezecká stěna ZŠ 571

Celkem 2004 až 2008: 368 080 13 640

2009 investiční požadavky do rozpočtu MČ
MŠ Gagarinova nástavba tech. 
pavilonu, zřízení V. a VI. oddělení 

19 000

MČ Oprava havarijního stavu,  
podmáčení opěrné zdi, odvodně-
ní Starosuchdolská

2 500

ZŠ M. Alše přístavba soc.zařízení 
ve staré budově ZŠ

2 000

MŠ Gagarinova rekonstrukce 
kanalizace

2 000

MČ TV 3106 etapa 0007 –
kanalizace Výhledy

80 000

MČ TV 3106 etapa 0002 – 
kanalizace Budovec

70 000

MČ TV 3106 etapa 0006 – 
kanalizace Starý Suchdol

15 000

MČ Oprava havarijního stavu –
opěrná zeď ulice V Ořeší

9 000

ZŠ M. Alše rekonstrukce výtahu 1 000

Celkem 2009 200 500
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(dokončení ze str. 1)
Poslední říjnový čtvrtek jsme na 

jednání k Nejvyššímu správnímu sou-
du vyjížděli brzo ráno, bylo sychravo 
a hustě pršelo. Celá cesta po dálni-
ci do Brna byla pošmourná, nejelo se 
moc příjemně. Až pár kilometrů před 
Brnem, jako když utne, směr ku Praze 
naprosté temno a nad Brnem zázrač-
ně jasno. 

Po krátké poradě s právníky jsme vy-
razili do budovy soudu. Jednání soudu 
probíhalo naprosto korektně, předsed-
kyně senátu vždy velmi přesně a pečlivě 
nadiktovala do zápisu proslov jednotli-
vých stran. O přestávce před vydáním 
rozsudku jsme její jednání obdivovali, 
často se totiž s podobným v soudní sí-
ni nesetkáte. Jednání bylo naprosto od-
lišné např. od tendenčního jednání na 
stavebním odboru magistrátu na jaře.

Přestávka se protahovala, napě-
tí před vynesením rozsudku stoupalo. 
Když předsedkyně senátu Mgr. Danie-
la Zemanová začala číst rozsudek, asi 
jsme ani nedýchali. Téměř věčnost tr-
valo, než při vyřčení rozsudku postou-
pila k výroku „Opatření obecné po-
vahy č. 1/2008, kterým se vydá-
vá změna Z 1000/00 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy, schváleného usne-
sením Zastupitelstva hlavní-
ho města Prahy č. 18/51 ze dne 
19. 6. 2008, se zrušuje dnem vy-
hlášení tohoto rozsudku.“ (Celý 
text rozsudku naleznete na webových 
stránkách městské části v části dálnice.)

Rozsudkem je z územního plánu vy-
mazána paralelní dráha a na jaře pro-
jednávaný projekt jižní trasy okruhu je 
v rozporu s původním územním plá-
nem z roku 1999, který je nyní platným 
územním plánem. Vydané územní roz-
hodnutí by tedy mělo Ministerstvo pro 
místní rozvoj zrušit, protože není splně-
na základní podmínka jakékoliv stavby, 
totiž soulad s územním plánem. Roz-
sudek tím nabízí jedinečnou příležitost 
řádného a poctivého zhodnocení situa-
ce co s okruhem a co s rozšířením le-
tiště. Nepředpokládám však, že by se 
lobbistické kruhy kolem vedení Prahy 
vzdaly snahy prosadit obě pro Suchdol 
svým dopadem ničivé dopravní stavby. 

Končící rok 2008 byl tedy pro dění 
městské části Suchdol velmi rušný a do-
šlo v něm k důležitým rozhodnutím.

Co se nám letos podařilo či nepoda-
řilo. Za tři milióny korun jsme opravi-
li několik ulic na Novém Suchdole, Bu-

dovci a Výhledech. Bohužel jich ještě 
hodně zbývá rozbitých.

V Mateřské škole K Roztokům se 
v létě po dlouhých letech úspěšné prá-
ce rozloučila paní ředitelka Lacinová 
a po ní nastoupila nová ředitelka paní 
Hešíková. Ve školce Gagarinova jsme 
počátkem roku otevřeli čtvrté odděle-
ní pro 25 dětí.

Dozorčí rada Letiště, v níž sedí také 
primátor hlavního města Prahy, které-
ho nezajímá hlas několika tisíc občanů 
Suchdola (viz článek v Hospodářských 
novinách z 3. října 2008), zamítla naši 
žádost o dar ve výši 892 700 Kč. Hlav-
ní město Praha, vedené primátorem 
Pavlem Bémem, neschválilo ani korunu 
při rozdělování dotací pro městské čás-
ti, přičemž Suchdol žádal o 15,4 mil. 
Kč na dostavbu dvou oddělení ma-
teřské školy Gagarinova, o 14,9 mil. 
Kč na kanalizaci na Starém Suchdo-
le a o 34 mil. Kč na dokončení rekon-
strukce komunikací na Novém Such-
dole. (Přehled žádostí městské části 
o dotace od hlavního města od roku 
2004 naleznete na předchozí stránce.)

Děkuji Vám všem, kteří jste se v tom-
to roce nějakým způsobem podíleli na 
zlepšení prostředí a života v naší měst-
ské části, ať je to úklidem okolo vašeho 
domu, pomocí při pořádání výstav ne-
bo jiných kulturních akcí apod. Děku-
ji Vám, kteří jste se podíleli na činnosti 
spolků a sportovních oddílů.

Děkuji všem učitelkám a učitelům 
ve škole a školkách, za jejich oběta-
vou činnost při vzdělávání našich dě-
tí, všem zaměstnancům městské části, 
s nimiž se setkáváte na našem úřadě, 
nebo při úklidu na ulici či při půjčování 
knih v knihovně.

Doufám, že přicházející finanční kri-
ze nás nezasáhne příliš výrazně, snad 
jen aby vyhnala z hlav rozmařilých po-
litiků hýření s miliardami. 

Nastávající doba adventu je pro 
křesťany dobou očekávání naroze-
ní Krista. Přeji Vám, abyste tento čas 
na konci kalendářního roku prožili 
v radostném očekávání doby budou-
cí. Doufám, že symbolické temno nad 
Prahou z 30. října a jasno a zářivý roz-
sudek brněnského soudu je pro nás na-
dějí konce chmurných plánů poničení 
městské části a nadě-
jí prosazení smyslupl-
ných řešení.

Petr Hejl,
starosta

Co přinesl osmičkový rok na Suchdole MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA-SUCHDOL

nabízí zaměstnání na následují-
cích pozicích:

  vedoucí 
ekonomického 
odboru

 (příprava rozpočtu, správa 
rozpočtu, správní a místní 
poplatky...)

  referent/-ka 
účetnictví 
a kontroly

 (kompletní účetnictví městské 
části, veřejnoprávní kontroly...)

Na obě pozice je vyhlášeno výbě-
rové řízení – viz úřední deska Úřadu 
městské části Praha-Suchdol nebo we-
bové stránky www.praha-suchdol.cz
– sekce „volná místa“. Podrobné infor-
mace k uvedeným pracovním pozicím 
a náležitostem přihlášky do výběro-
vého řízení podá Ing. Krulíková ne-
bo pí Mazourková, tel. 220 920 281 
(ústředna).

Učitelka 
mateřské školy

Hledáme kvalifikovanou učitel-
ku mateřské školy nebo učitelku 
doplňující si vzdělání, případně 
i kvalifikovanou důchodkyni do 
Mateřské školy Gagarinova s ná-
stupem od 1. ledna 2009. 
Kontakt: Marcela Hanáková,
tel. 733 510 450 nebo e-mail:
msgagarinova@praha-suchdol.cz.

BLAHOPŘEJEME
Přední český malíř a grafik 

ak. mal. Jaroslav Šerých, 
který v letošním roce oslavil vý-
znamné životní jubileum, obdržel 
28. října od prezidenta republiky 
Václava Klause medaili Za zásluhy 
II. stupně. V některém z dalších vy-
dání přineseme článek o tomto na-
šem významném spoluobčanovi.
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co se stalo

Druhá polovina října byla ve znamení 
slavnostních okamžiků suchdolských obča-
nů – jak těch, které první návštěva kina tepr-
ve čeká, tak i těch, kteří již nějaký čas na 
mládeži nepřístupné filmy chodit mohou.

Nejprve jsme na naší radnici v sobotu 
18. října přivítali nejmladší suchdolské 
občánky. Rodiče potěšilo roztomilé vy-
stoupení jen o málo starších dětí z Ma-
teřské školy Gagarinova. Společná foto-
grafie rodičů a dětí pěkně dokumentuje 
milou atmosféru setkání. 

O necelé dva týdny později se ve čtvrtek 
30. října konal tradiční oběd jubilantů. Zú-
častnilo se jej přes sedm desítek letošních 
oslavenců, kteří využili příležitosti a přišli 
se setkat s vrstevníky a zazpívat si při cim-
bálu. Ještě jednou všem srdečně blaho-
přejeme a těšíme se na budoucí setkání.

Věra Štěpánková,
zástupkyně starosty

Vítání občánků i oběd jubilantů

Foto: Petra Martincová

 Ciglín Ivan  Levorová Věra  Vitásková Ladislava  Čížková Marie  Blížencová Jiřina  Friedrich Otto  Brožek Vlastimil 
 Fídlerová Alenka  Tomková Irena  Sedlák Bedřich  Suchý Bohumil  Soukup Rudolf  Macháček Otakar  Kadlec Bohumír 
 Břicháčová Věra  Markvart Miroslav  Rýva Emil  Dousková Jaroslava  Dousek Josef  Došlíková Vlasta  Weiserová 

Helga  Švachulová Jiřina  Zdražilová Jaroslava  Hlavešová Ludmila  Ohrablová Jitka  Tichá Marcela  Bělčická Ludmila 
 Svoboda František  Pivoňka Miroslav  Pomajzl Antonín  Andjeličová Emilie  Klepišová Magdalena  Prošková Milena 
 Rysová Ludmila  Zemenová Marta  Miková Karolina  Castrillová Helena  Klímová Božena  Torn Jaroslav

G R A T U L A C E
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří v posledním čtvrtletí tohoto roku 

slaví významné životní jubileum

Foto: Petra Martincová

Foto: Petra Martincová

Foto: Petra Martincová
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mohlo by Vás zajímat

Nemocenská se od 1. ledna 2009 vý-
razně snížila a za první tři dny nemoci ne-
jsou nemocenské dávky vypláceny vůbec. 
Dosud dostávali nemocní v prvních třech 
dnech nemoci čtvrtinu z tzv. denního 
vyměřovacího základu, poté měli nárok 
na 69 % tohoto základu. Nyní zůstávají 
v prvních třech dnech nemoci bez dávek. 
Do konce prvního měsíce nemoci obdrží 
60 procent z vyměřovacího základu, od 
31. do 60. dne nemoci dostanou 66 % 
základu a od 60. dne nemoci dostávají 
72 % základu. Nemocenskou přitom od 
čtvrtého do patnáctého dne vyplácí za-
městnavatel, od patnáctého dne Česká 
správa sociálního zabezpečení.

Nemocenská se nevyplácí za kalendář-
ní dny ale za dny pracovní. Pro výpočet 
nemocenské se z denního příjmu zahrne 
90 % do částky 550 Kč, z částky od 550 
do 790 Kč 60 % a z příjmu nad 790 Kč 
se nezohledňuje nic. 

Máte-li přístup k internetu, je možné si 
svou nemocenskou propočítat na adrese:
http://www.finance/ekonomika/financni-
-kalkulacky/nemocenska.Pro ostatní uvá-
díme orientační tabulku:

Kolik dostanete od 1. 1. 2009 při ce-
loměsíční pracovní neschopnosti:

Hrubý měsíční 
příjem

nemocenská 
od 1. 1. 2009

10 000 Kč 4 560 Kč

20 000 Kč 9 120 Kč

40 000 Kč 15 204 Kč

60 000 Kč 18 232 Kč

80 000 Kč 20 069 Kč

Porovnání sazeb nemocenských

období rok 2008
(od září) rok 2009

  1.–3. den 25% 0

  4.–14. den 60%
náhrada 

mzdy

15.–30. den 60% 60%

31.–60. den 66% 66%

od 61. dne 72% 72%

Mezi dávky nemocenského pojištění 
patří i mateřská a podpora při ošetřová-

ní člena rodiny, které rovněž doznaly od 
1. ledna určitých změn.

Mateřská se bude vyplácet po dobu 
28 týdnů, jak vdaným tak svobodným 
matkám, po dobu 37 týdnů nově budou 
pobírat mateřskou jen matky vícerčat. 
Bez změny zůstává její výše 69 % vyměřo-
vacího základu.

Podpora při ošetřování člena rodiny se 
snižuje z 69 na 60 % a poskytuje se nej-
výše po dobu prvních 9 kalendářních dnů 
(event. 16 kalendářních dnů u osamělých 
zaměstnanců). 

Nově je upravena i tzv. ochranná lhů-
ta, což je doba po skončení zaměstnání, 
ve které zůstávají zachovány nároky na 
dávky nemocenského pojištění ze skon-
čeného zaměstnání, nyní to je 7 dní (do 
konce minulého roku 42 dní). Pokud 
tedy někdo ukončil zaměstnání ke dni 
31. prosince, pak mu od 1. ledna běžela 
uvedená sedmidenní lhů-
ta, skončil-li 30. prosince, 
pak mu ještě od 31. pro-
since běží ochranná lhůta 
42 dní.

JUDr. Zlata Kohoutová

Nemocenská od 1. ledna 2009

Vzhledem k platnosti zákona 
101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, nemůžeme získávat informa-
ce o narození dítěte. Prosíme proto 
rodiče, kteří mají zájem se zúčast-
nit se svými dětmi přihlášenými 
k trvalému pobytu v naší městské 
části slavnostního vítání občánků, 
aby se přihlásili na úřadě MČ.  

Prosíme o předání následujících 
údajů – jméno a příjmení dítěte, da-
tum narození, adresa trvalého byd-
liště, zákonný zástupce, e-mailové 
a telefonické spojení. Informace 
můžete předat osobně při návštěvě 
úřadu (kancelář 106 v 1. patře) ne-
bo je zaslat na e-mailovou adresu: 
z.kucerova@praha-suchdol.cz. Vyjá-
dřením zájmu a odevzdáním údajů 
vyjadřuje zákonný zástupce dítěte 
souhlas se zpracováním podkladů 
městskou částí Praha-Suchdol.

Přihlašování probíhá po celý rok. 
Vítání občánků se koná zpravidla 
dvakrát do roka. 

Děkujeme za pochopení.

Věra Štěpánková,
zástupkyně starosty

UPOZORŇUJEME:

Petr Hudec za Českobratrskou evangelickou církev,
Andrzej Koch cmf za Římskokatolickou církev,
Pavel Zvolánek za Církev adventistů sedmého dne

Vás srdečně zvou k setkání s koledami

       ánoční 
 V   noc
na Suchdolském náměstí u betléma
na Štědrý večer 24. prosince 2008 
ve 22.00 hodin.

Setkání se koná pod záštitou městské části Praha-Suchdol.
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ze suchdolských škol

Naše mateřská škola realizuje pro-
gram Zdravá škola. Jedním z jeho pilí-
řů je zdravé a vyvážené stravování. Na-
še úžasná paní kuchařka Blanka Bůžková 
vaří zdravě, to znamená, že jídlo dětem 
chutná. Proč dětem vařit hrachovou kaši, 
když ji skoro žádné nemá rádo? Uvaříme 
tedy častěji hrachovou polévku, kterou 
děti s chutí sní. Nejí vaše dítě zeleninu? 
U nás to neplatí! Blanka denně nakrájí 
na kolečka či nudličky barevnou papriku, 
okurku, kedlubnu, rajčata, bílou ředkev, 
mrkev a upraví do mísy tak, že se srdce 
směje nad tou pestrou krásou. A pak sta-
čí zavolat kouzelné zaříkávadlo: „Prodá-
váváme zeeeleninuuu! Zaaadarmooo! 
Kuuupte si! Je slaaadoučkááá, dooob-
roučkááá!“ To byste viděli ten slet ptáč-
ků klováčků!

A jejda, fazole! Co s nimi? Budou ve-
selé! Blanka na každý talíř udělá do fa-
zolí z okurek a papriky obličej veselého 
panáčka. Bylo by smutné, neudělat pa-
náčkovi radost.

Každé dítě přijde z rodiny s jinými stra-
vovacími návyky. Některé nejí maso, jiné 
zeleninu či ryby. Metodou – „jen to ochut-
nej“ se dětičky postupně stanou strávní-
ky splňující tzv. spotřební koš (normu, dle 
které se ve školních zařízeních vaří – tedy 
„od všeho něco“).

Vedle zdravé stravy se náš program 
orientuje na zdravou mysl. Neboť se už 
dávno ví, že každá nemoc těla vzniká 
v hlavě. Co to znamená? Že nosíme-li ve 
svých představách a myšlenkách chmu-

ry, strachy, obavy, nespokojenost, závist, 
užírá tato neviditelná energie naše tělo 
zevnitř. U dětí do 9 let jsou nemoci pro-
jekcí světa představ a myšlenek jejich 
maminek.

Je tedy úkolem nás všech, kteří jsme 
s dětmi v úzkém kontaktu, rodiny a školy, 
pečovat o čistotu jejich vnitřního světa, 
světa představ a snů. Zdravá mysl je my-
sl veselá! Ta nedovolí, aby tělo onemoc-
nělo. To platí pro malé i velké!

Podporujme tedy u dětí prožitky, které 
rozvinou jejich průzračnou přirozenost, 
se kterou se narodily. Nevysílejme na-
šim dětem do myslí jedovaté šípy našich 
pochybností a nesplněných ambicí, naší 
snahy o to, aby byly lepší, našeho nátlaku 
na to, aby uměly to a to a to. Staré čes-
ké přísloví říká – všeho s mírou. A to pla-
tí i ve vztazích k našim dětem. Naučit se 
žít s našimi dětmi (ale i se sebou samý-
mi) v míře „tak akorát“ je velké mistrov-
ství, které se, chce-li, může naučit každý 
z nás. Jednou z krajností hledané rovno-
váhy je nechat dítě sedět před televizí či 
počítačem (Víte, jaké programy sleduje, 
co u nich prožívá?). Druhou polaritou je 
honit dítě z jednoho kroužku do druhého, 
aby bylo dost dokonalé (Kdy má čas snít, 
být samo se sebou?).

Snahou učitelek v naší mateřské ško-
le je rozvíjet u dětí prožívání. V konkrét-
ních programech dítě poznává samo se-
be, rozvíjí své znalosti, schopnosti a cit. 

Máme za sebou návštěvu Pražského 
hradu, výlet vlakem za betlémy na Karl-

štejně a obědem v místní restauraci, osvo-
bodili jsme princeznu na zámku v Libocho-
vicích, s rodiči jsme s lampiony přivítali 
sv. Martina na koni, který nechal dětem 
v lese poklad. Každé z dětí si s baterkou 
v ruce našlo svoji část pokladu. K večeři 
spořádaly pizzu, za odměnu nanuka a me-
daili lva za statečnost. Děti pak přespaly 
ve školce jako přípravu na školu v příro-
dě. Své tělo utužujeme v dětském bazénu 
v Tuchlovicích. Mikuláškou nadílku si užije-
me na lodi plovoucí po Labi. Těšíme se na 
loučení se zimou – vynášení Moreny, na 
karneval, na rej čarodějnic, na Den tatín-
ků (tatínkové připraví dětem program na 
sobotní dopoledne), na Týden domácích 
mazlíčků (celý týden se budeme ve škol-
ce seznamovat se zvířecími kamarády dě-
tí). V červnu se stužkováním na zahradní 
slavnosti rozloučíme s předškoláky a poje-
deme na školu v přírodě.

Toto jsou větší akce, které jsou součástí 
našeho školního vzdělávacího programu.

Naší snahou je, aby se všemi většími 
akcemi i každodenním programem na-
ší školy jako zlatá nit vinula pohoda, ra-
dost, klid, přijetí a pozitivní prožívání se-
be sama. Aby základní energií, která nás 
všude a vždy doprovází byla láska. 

Myslete na sebe i své děti s láskou! 
A to nejen o vánocích.

Krásné vánoce a láskyplný rok 2009 
přeje

Jaroslava Hešíková,
Mateřská škola K Roztokům

V zdravém těle zdravý duch 
aneb zdravý duch dělá zdravé tělo

Předvánoční výlet
Ve středu 26. 11. 2008 byly děti z Ma-

teřské školy Gagarinova na výletě na Karl-
štejně v muzeu betlémů. Počasí bylo příz-
nivé, všechny děti, i ty malé, cestu zvládly 
a viděly až 50 starých českých betlémů. 
Většina betlémů je vyřezaná ze dřeva, ně-
které jsou upečené z perníku, ale vystave-
ny byly i betlémy z chleba, cukru, papíru. 
Raritou jsou miniaturní betlémky ve sko-
řápce lískového a vlašského ořechu. Ně-
které betlémy jsou  pohyblivé, ozvučené, 
ty se dětem líbily nejvíce. Největší zážitek 
měly děti při poslechu „Karlštejnské po-
hádky“, při které sledovaly český loutkový 
betlém, osazený 46 dřevěnými, pohybli-
vými loutkami, které jsou oblečeny v do-
bových oděvech.

Marcela Hanáková, 
Mateřská škola Gagarinova
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co se dělo

Jak to bylo u Betléma

Blíží se pro děti nejobávanější svátek a my jsme se letos v 1.A rozhodli, že si pří-
chod Mikuláše, Anděla a obávaného čerta trochu zpestříme a společně vyzrajeme 
nad strachem z čerta. Nejen, že jsme se vyzbrojili básničkami a písněmi pro Miku-
láše, ale v 1.A jsme přišli na to, jak na čerta! 

5. prosince, v pátek se totiž z našich nejmladších žáčků stanou malí čertíci, kte-
ří si vyzkoušejí, jaké to je být na chviličku čertem, a prožijí si společně s paní učitel-
kou čerticí jeden den v pekle. V kouzelném kotli znalostí už se teď vaří voda a bě-
hem dopoledne se budou do něj přidávat tyto přísady: čertiština, čertí abeceda, 
počty, historie pekla a jejich předků, pravidla tajemné říše pod zemí, správné udr-
žování pekelných ohňů, a na konec se vše zamíchá, přidá se špetka zlobení a ne-
chá se uležet. Za studena naléváme malým čertíkům do hrnečků a ti se pak večer 
nemusejí bát ani toho nejstrašidelnějšího čertiska. Eva Benešová

Projektový den 
v ZŠ M. Alše

Žáci ZŠ Mikoláše Alše
si Vás dovolují pozvat 

na vánoční koncert
v úterý 16. prosince

 v 17 hodin

Doprovodné 
vánoční trhy 
začínají v 16 hod. 
v nové budově školy.
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Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole
Vás srdečně zve na tradiční

117. HASIČSKÝ 
PLES

který se koná
v sobotu 17. ledna 2008

od 20.00 hod.
v „Klubu C“ v areálu 

České zemědělské univerzity
K tanci i poslechu hraje hudební skupina Smeč

mohlo by Vás zajímat

Blíží se konec roku, a tak se ve sboru začíná bilancovat 
a hlavně – vrcholí přípravy na ples. Chystáme taky Výroční 
valnou hromadu sboru, která se bude konat začátkem měsíce 
února 2009, do té doby je potřeba vše sepsat, sečíst, tak aby 
výroční zpráva činnosti sboru byla věcná a co nejobjektivnější.

Koncem září jsme spolupracovali při Suchdolském posvíce-
ní, zvláště pak při Svatováclavském běhu. K naším akcím je po-
třeba zahrnout i asistence při akcích, které pořádá MČ Prahy 6 
pro občany hlavního města Prahy, např. v říjnu to byla oslava 
výročí založení republiky a dále akce pro děti Permoník.

Členové jednotky hasičů se neustále zdokonalují v činnos-
tech, které jsou pro jejich práci potřebné, zejména pak formou 
odborných stáží na stanicích HZS Praha, obzvláště na stanici 
Holešovice. V rámci odborného školení se mimo jiné jednotka 
účastnila výcviku ve vyprošťování osob z havarovaného auta, 
výcviku v DT v neznámém a zakouřeném prostoru.

Od října je mezi členy naší jednotky hasičů i první žena, 
Markéta S., která vykonává stejné záchranářské a hasičské 
činnosti jako další členové jednotky.

Minule jsem psal, že naše jednotka zažila nejhorší požár 
v historii. Člověk míní, ale život mění... Zasahovali jsme jak 
u požáru Průmyslového paláce, tak i v asijské tržnici v Libuši.

Výjezdy jednotky sboru:
10. září 17.05 požár chaty PZ Horoměřice, CAS 25K, 1+3
16. října 19.50  požár křídla Průmyslového paláce P7, 

CAS 25 K, CAS 32, 1+6
26. října 16.00 planný poplach (při stáži), CAS 25 K, 1+5
29. října 21.40 čerpání P Suchdol Kamýcká, CAS 25 K, 1+3
6. listop. 07.00– 05.00 požár tržnice P4 Libuš, CAS 25 K, 

CAS 32, 1+6
16. listop. 09.28 požár sazí (při stáži) PV Zdiby, CAS 25 K, 1+4
16. listop. 14.49 únik plynu (při stáži) P 7 Letná, CAS 25 K, 1+4

Milan Kučera, velitel SDH Praha – Suchdol
tel. 606 232 074

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
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mohlo by Vás zajímat

 Betlemské světlo
Je to už více než 20 let od doby, kdy 

se začalo šířit z betlémské jeskyně naro-
zení Páně po světě tzv. „betlémské svět-
lo“. A je to už šest let od doby, kdy se za-
čalo šířit z Horizontu po Suchdole. Mělo 
by tomu tak být i letos.

Z jeskyně narození je plamínek dopra-
ven do Rakouska a z Rakouska ho skaut-
ští junioři dovezou do Prahy. My ho pak 
dopravíme do penzionu pro seniory Ho-
rizont, kam si pro něj zájemci bez rozdílu 
věku mohou chodit. 

Najde-li se někdo, kdo by si přál, aby 
v jeho pokoji zazářilo „světlo pokoje z Bet-
léma“, může si k nám přijít připálit. Pla-
mínek sám o sobě klid a mír do vašeho 
pokoje asi nepřinese – je to konec konců 
„jenom“ symbol, ale když se sami budete 
snažit, možná i s jeho pomocí většího po-
koje dosáhnete. Onen symbol by vám tu 
snahu měl připomínat. 

V HORIZONTU pro vás bude k dispo-
zici nejpozději 23. 12. odpoledne. Zvoň-
te na kancelář nebo na službu napsanou 
na dveřích 

Hledáme sponzory
Dne 10. 12. se konala generální stáv-

ka sociálních služeb BED IN. Jejím cílem 
bylo upozornit na neutěšený stav posky-
tovatelů sociálních služeb, který nastal 

poté, co vstoupil v platnost nový zákon 
o sociálních službách. Mnohé z terénních 
a ambulatních služeb jsou před krachem 
nebo již neexistují. 

Také Horizont, jakožto poskytovatel te-
rénní pečovatelské služby a denního sta-
cionáře se potýká s výraznými finanční-
mi těžkostmi. Za stávajících podmínek je 
fungování těchto služeb pro místní senio-
ry dlouhodobě těžko udržitelné. 

Rádi bychom proto požádali všechny, 
jimž není osud místních seniorů a naší or-
ganizace lhostejný, aby Horizont finančně, 
případně i materiálně podpořili. Své dary 
můžete posílat na účet 171081319/0800 
nebo předávat v hotovosti přímo v Horizon-
tu, Na Vrchmezí 8/231, tel.: 220 921 242.

Všem dárcům na základě jejich přání 
sdělíme, jak byl konkrétně jejich dar vy-
užit, podepíšeme darovací smlouvu a vy-
dáme potvrzení pro daňový úřad. Pro 
podnikatele i fyzické osoby dar znamená 
samozřejmě daňovou úlevu.

Všem dárců jménem zaměstnanců 
i klientů pečovatelské služby a stacioná-
ře Horizont předem děkujeme. 

Angličtina pro seniory – 
začátečníky

„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člově-
kem.“ Kdo už má svá školní léta dávno za 
sebou a přitom se nechce spokojit s jed-

nou svou existencí a chce svou osobu „na 
stará kolena“ rozšířit o další identitu, má 
jedinečnou příležitost. 

Od ledna příštího roku nově pořádá-
me kurs angličtiny pro seniory. Lektorem 
bude Mgr. Vít Kout, který vyučuje anglič-
tinu i seniory v občanském sdružení Re-
medium Praha. 

Kurs je určen pro „věčné studenty“ nad 
65 let, setkání budou probíhat 1x týdně ve 
všední den večer v Horizontu, Na Vrchme-
zí 8/231. Cena jedné lekce je 70 korun. 

V dnešní době, kdy i senioři mají téměř 
neomezenou možnost cestovat, mailovat 
do zahraničí, sledovat zahraniční média, 
v době kdy se může snadno stát, že vás 
osloví zahraniční turista s prosbou o in-
formaci atd., se základní znalost „latiny 
dnešní doby“ jistě bude hodit.

Zájemci ať se hlásí na tel. 220 921 242.

Sběr šatstva
Vzhledem k rozhodnutí firmy Potex 

o přerušení sběru šatstva a obuvi na Su-
chdole si Vás dovolujeme upozornit na 
možnost odevzdat věci v penzionu Ho-
rizont ve všední dny od 7 do 18 hodin. 
Vzhledem k omezenému prostoru v pří-
padě většího objemu je vhodné předem 
zavolat na číslo: 220 921 242. Sběr je 
organizován Diakonií Broumov. Podrob-
nosti o humanitární sbírce následují:

Horizont informuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Věci, které nám pomáhají:
�  Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného

materiálu – i poškozené (trička, košile, mikiny, tepláky
a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona)

� Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky – nejméně 1 m2 i poškozené!
�  Zimní oblečení – jen nepoškozené – bez fleků, děr, molů 

a rozbitých zipů (sportovní bundy, kabáty)
� Kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky)
� Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky
� Plyšové hračky, spací pytle, knihy – nepoškozené
� Boty (pouze nové), přikrývky pouze péřové

Věci, které opravdu brát nemůžeme –
špinavé, mokré nebo zatuchlé:

� Svetry, silonové a dederonové oblečení
� Saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové kabáty
� Molitanové věci a jakékoliv odřezky
� Péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře, stany, koberce, matrace
�  Lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůlky), poškozené 

a obnošené boty
� Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače)
�  Veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, postele, šicí stroje...), 

jízdní kola, lampy, lustry
� Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače, varné konvice...)
�  Domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce...), kufry, kočárky, 

školní potřeby

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 5.–11. ledna 2009 se na 

Suchdole opět uskuteční Tříkrálová sbír-
ka. Koledníci s dospělým průvodcem 
a průkazkou Charity zazpívají a věří, že 
lidé dobré vůle přispějí do zapečetěné 
pokladničky podle svých možností.

Třicet pět procent vybrané peněžní 
částky bude příspěvkem na projekty 
Charity na pomoc sociálně potřebným 
lidem u nás nebo v zahraničí, 65 % se 
stane příspěvkem pro pečovatelskou 
službu suchdolským občanům, kterou 
vykonává penzion pro seniory Horizont.

Koledníci se do všech ulic nedostanou, 
a tak vám zazpívají a požádají o příspě-
vek přímo na svátek Tří králů v úterý 
6. ledna 2009 mezi 16. a 17. hod. před 
betlémem na Suchdolském náměstí. Sr-
dečně vás zveme. Marie Ryantová

Sloučení farností
Z důvodu nedostatku kněží dochází 

ke slučování farností. Rozhodnutím praž-
ského arcibiskupství z 15. 8. 2008 sprá-
vu kaplí sv. Václava na Suchdole a Nej-
sv. Trojice v Sedlci zajišťuje od 1. 9. 2008 
farnost Praha-Dejvice (u sv. Matěje); už 
ne farnost Únětice ani Roztoky. 
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mohlo by Vás zajímat

Jsou tři hodiny ráno jedné teplé červen-
cové noci, všude klid a mír a náš malý deví-
timěsíční „tyran“ začal probouzet celou Ka-
mýckou. Poslepu se k němu ženu a snažím 
se zjistit, co mu tak asi chybí? Mezismyslo-
vé vnímání se mi porouchalo a otázky ty-
pu - copak se ti děje, jak ti můžu pomoci? 
– zde opravdu nefungují. A proto následu-
je přebalování, houpání, kojení. Po hodině 
jsem si zkusila lehnout zpátky do postele, 
ale spánek byl stejně v nedohlednu. Kou-
kám do stropu a stále dokola si pokládám 
otázku, jestli to přežiji a co s tím prckem 
mám dělat, když nevím, co chce!?!

Jednoho dne se mi do rukou dostala ma-
minkovská „bible“ na pokračování – časo-
pis Betynka. Hned mě zaujal článek o zna-
kování batolat. Když jsem si poté prohlédla 
i webové stránky www.babySigns.cz bylo 
rozhodnuto. Po několika týdnech jsme se 
i s Filípkem přihlásili na dvouhodinový kurz 
BabySigns, kde mi spadl kámen ze srdce. 
Zjistila jsem, že domluvit se se svým synem 
můžu mnohem snadněji již teď, i když ještě 
neumí mluvit. Chce to jen dobrý návod, jak 
na to a trpělivost.

Hned po návratu domů jsme si zača-
li ukazovat věci, které byly na denním po-
řádku – jídlo, pití, více, hotovo, sedět. Nic-
méně mě překvapilo, že první dvě věci, 

které Filip začal ukazovat, bylo SVĚTLO 
při rozsvěcování a LETADLO – všichni ví-
me, že těch je tady na Suchdole požehna-
ně. V tom jsem si uvědomila, že i tak ma-
lé děti chtějí komunikovat o věcech, které 
nejsou tak podstatné. Také jim dělá vel-
kou radost, když jim rozumíte a poté do-
konce v konverzaci, kterou oni začali, dál 
pokračujete. Do znakování se brzy pono-
řil i manžel a také babička, která nemlu-
ví česky. Takže když potřebuje, tak ukáže 
znak a zároveň řekne slovo ve svém jazy-
ce. Filip samozřejmě ví, co chce. 

Program znakové řeči pro slyšící batola-
ta se nazývá BabySigns® byl vyvinut profe-
sorkami psychologie kalifornské Davis Uni-
versity – Dr. Acredolo a Dr. Good wyn. Ty 
účinky znakování podrobně a dlouhodobě 
zkoumaly a prokázaly, že znakování pomá-
há položit pevné základy efektivní komu-
nikace. Děti si tuto zkušenost uchovávají 
dlouho, co se naučí mluvit a znakovou řeč 
již nepoužívají. Zejména v době, kdy se dět-
ská mysl rapidně vyvíjí, umění dorozumět 
posílí jejich sebedůvěru a usnadní navazo-
vání dobrých vztahů s ostatními. Výsled-
kem je posílená emoční inteligence a nad-
průměrné komunikační dovednosti. Více 
než 20leté výzkumy prokázaly, že znaková-
ní s miminky metodou BabySigns: 

* Snižuje frustraci a vytváří důvěru
* Umožňuje dětem sdílet svůj svět
* Upevňuje pouto mezi rodiči a dětmi
* Odkrývá, jak jsou děti ve skutečnosti 

chytré
* Podporuje pozitivní emocionální vývoj
* Posiluje sebedůvěru dětí
* Napomáhá dětem v době, kdy se učí 

mluvit
* Dává impuls k intelektuálnímu rozvoji

Se znakováním mi připadá život s ba-
toletem příjemnější. Minulý týden jsme 
oslavili Filipovy první narozeniny a znaků 
začalo přibývat – koupání, spinkat, ryba, 
pejsek, indián… Jelikož jsem si na vlast-
ní kůži vyzkoušela, že to opravdu funguje, 
rozhodla jsem se být nezávislou instruk-
torkou programu BabySigns. Kurzy pořá-
dám u nás v Suchdole. Pro více informací 
mi můžete za volat na 608 755 580 a ne-
bo napsat na phruzova@yahoo.com. 

Jsou tři hodiny ráno a Kamýckou se 
ozývá pláč Filipa. Již s větším klidem 
vstanu a jdu se podívat, co se děje. Filip 
stojí v postýlce a ukazuje HORKO. Bě-
hem přebalování pokoj vyvětrám a ne-
chám otevřenou ventilačku. V tu chví-
li zaštěká pes. Filip na to hned reaguje 
znakem PES.

Pavlína Kuhanec

Babysign – znaková řeč pro batolata

Co dělají pěstouni?
Pěstouni se starají o děti, které to po-

třebují. Není to ale úplně stejné jako mít 
svoje děti. Pěstouni mají ve společnosti 
výjimečnou a cennou roli, protože posky-
tují domovy a péči opuštěným, ohrože-
ným a potřebným dětem, které nemohou 
jít do adopce. Děti v pěstounské péči mo-
hou být ve věkovém rozmezí od miminka 
až do dospělosti. V péči mohou být samy 
nebo se svými sourozenci. Všechny ale 
potřebují někoho, kdo by se o ně staral, 
kdo dokáže pochopit, odkud přicházejí; 
někoho, kdo tu je pro ně.

Kdo může být pěstounem? 
Natama hledá lidi, kteří jsou vřelí, las-

kaví a otevření, a mají čas i trpělivost 
a hlavně chuť starat se o děti a mladé 
lidi. Pěstouny se mohou stát jednotlivci, 
stejně tak vítáme volně spolu žijící páry 
i manželské dvojice. Každý žadatel však 
musí zároveň projít posouzením a proce-
sem přípravy u státu.

V Natamě dostanete víc
Být pěstounem dítěti je činnost zásluž-

ná, hodnotná a velmi zábavná, je to ale 
také kus práce. Natama se vždy snaží po-
skytnout našim pěstounům podporu, kte-
rou potřebují. Je důležité, aby žadate-
lé měli k dispozici co nejvíce informací, 
které jim pomohou rozhodnout se, zda 
je pro ně pěstounství to pravé. Natama 
je moderní organizace, která poskytuje 
kvalitní nadstandardní služby žadatelům 
a náhradním rodinám. Natama je nad-
stavbou státního systému.

Máte do toho chuť? 
Pokud se domníváte, že pěstounství je 

přesně to, co vy a vaše rodina hledáte, ob-
raťte se telefonicky nebo e-mailem do In-
stitutu náhradní rodinné péče Natama. 
Zavoláním do Natamy vám nevzniká žád-
ný závazek, získáte řadu důležitých infor-
mací. Rádi vás v Natamě přivítají na osob-
ní schůzce. Odborný rodinný konzultant 
vám bude věnovat individuální pozornost.

Hledáme pěstouny

NATAMA – Institut náhradní rodinné péče
Orlická 9, Praha 3, 130 00, tel: 222 733 307, www.natama.cz, info@natama.cz 

Příprava na narození 
dítěte a rodičovství 

Penzion Horizont
Na Vrchmezí 8, Praha 6 - Suchdol 

čtvrtek 17 až 19 hod.
(od 8. ledna 2009, cyklus 6 lekcí)

Kurzy jsou určeny pro rodiče, kteří če-
kají své první dítě, i pro ty ostatní. Že-
ny získají důvěru ve svoji přirozenou 
schopnost rodit. Partneři se dozvědí, 
jak může být porod bezpečnější a pří-
jemnější, jak mohou rodící ženě po-

moci. Možnost shlédnout filmy.
Témata: průběh porodu, porodní pé-
če matce a dítěti přátelská – podpo-
řená výzkumem, porodní plán, úlevo-

vé prostředky, kojení atd. 
Kurzu je možno se zúčastnit 

i na počátku těhotenství 
nebo při plánování miminka. 

Těší se na vás Vlasta Jirásková, lek-
torka předporodní přípravy a dula. 
Též možnost individuální přípravy.

 www.porody.net
Informace a přihlášky na 602 747 065 

info@porody.net
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mohlo by Vás zajímat

Školička Ptáčata, 
soukromá školka v Suchdole pořádá:

* * * * * * * * * * * * * * * * 
17. prosince 2008 

od 14 hodin

Vánoční den
Budeme vyrábět vánoční 
ozdoby, přáníčka, zdobit 
cukroví a mnoho dalšího. 

Srdečně zveme
všechny děti a maminky!

kolektiv školičky PTÁČATA
* * * * * * * * * * ** * * * *

Školička Ptáčata nabízí také
celodenní hlídání Vašich dětí
v sobotu 13. a 20. 12. 2008 

vždy od 9 do 17 hod. 
Sobotní školku nutno předem 
objednat (tel. 774 701 936)

* * * * * * * * * * * * * * * *
Školička Ptáčata, 

soukromá školka v Suchdole 
Špačkova 26, Praha 6 – Suchdol, 
tel. 608 701 936, 774 701 936
více informací na www.ptacata.info

Milé děti,

Po prázdninách nám začal nový školní 
rok 2008/2009 a opět je tu možnost od 
měsíce října navštěvovat Dům dětí a mlá-
deže, který sídlí v Rohové ulici č. 7/540 
v Suchdole. Tento dům pro vás připravil 
v tomto novém roce mnohá překvapení. 
V letošním školním roce máme ještě dvě 
nová detašovaná pracoviště v pravidelné 
činnosti a to v areálu MŠ v Gagarinově 
ulici č. 1103 a v ZŠ M. Alše v Suchdolské 
ulici č. 360. Na těchto všech třech pra-
covištích budete moci krásně využít svůj 
volný čas v různých zájmových kroužcích 
a také se lecčemu přiučíte. Je z čeho vy-
bírat: kroužek mluveného slova – diva-
dlo, hudební kroužek – klavír, flétna, vio-
loncello, kytara, keybord a individuální 
zpěv; ale i ve sboru, pohybový kroužek 
– moderní tanec, gymnastika, aerobic – 
step, břišní tance, solo ladies, klub rodičů 
s dětmi, jóga pro děti i dospělé, kroužky 
estetického zaměření – kroužek ručních 
prací (batikování, výroba vlastních mód-
ních doplňků), keramika (práce s hlínou), 
kreslení (malování vodovkami, tempera-
mi, uhlem, křídami), indiánský kroužek, 
kroužek aranžování.

Samozřejmě, že nezapomínáme na mi-
lovníky přírody a technické fandy. Zába-

vu i zajímavou práci najdete v kroužcích: 
pěstitelé (práce na zahradě, skleník exo-
tických rostlin, vycházky do okolí, návště-
vy výstav) přírodovědci, chovatelé (bota-
nika a zoologie, hry v přírodě a zajímavé 
pokusy), turistika s historií (toulky po his-
torických památkách), hrátky se zvířátky 
(práce se zvířátky a život s přírodou). Teď 
něco pro techniky: fotografický kroužek. 
Pro jedlíky: kroužek vaření.

Kolik řečmi mluvíš, tolikrát jsi člo-
věkem – zajímavou formou u nás leh-
ce proniknete do základů konverzace 
v německém, anglickém, francouzském 
a španělském jazyce. Všechny zájmové 
útvary pro děti, mládež a dospělé začaly 
slavnostním zahájením dne 1. 10. 2008 
od 14.00 hodin.

Dalším naším čtvrtým pracovištěm je 
„Klub DDM“, který je otevřen od 21. listo-
padu 2005 a celkem ho již navštívilo přes 
20 000 návštěvníků, nabízí nepravidel-
nou a spontánní činnost pro děti a mlá-
dež od 3 do 26 let. Dětský koutek nabí-
zí různá skákadla, stavebnice, hračky, 
knížky, malování a modelování, interne-
tový a počítačový koutek nabízí počítačo-
vé hry, internet on line (24 hod. připoje-
ní), koutek módy nabízí módní časopisy, 
střihy, líčení a koutek plný her nabízí ku-
lečník, šipky, fotbal, vzdušný hokej, ping-

-pong, stolní hry apod. Vstup je zdarma 
a je umožněn i pro dospělé.

„Klub DDM“ bude otevřen takto:

Otevírací doba v Klubu DDM
Stehlíkova č. p. 928, Praha 6 - Suchdol
Telefon: 220 920 936

Dům dětí a mládeže má otevírací do-
bu v „Klubu DDM“ ve školním roce 2008/
2009 od 1. 10. 2008 do 15. 2. 2009 jako 
1. pololetí a od 16.2. 2009 do 30.6. 2009 
jako 2. pololetí:

pondělí 10.00–12.00 13.00–19.00 

úterý 10.00–12.00 13.00–19.00 

středa 10.00–12.00 13.00 - 19.00 

čtvrtek 10.00–12.00 13.00 - 19.00 

pátek 10.00–12.00 13.00–18.00 

Možné je i jiné časové rozmezí podle 
zájmu a potřeb dětí, mládeže a dospě-
lých.

S přáním všeho dobrého se s vámi 
loučím a věřím, že se společně sejdeme 
nejenom v našem DDM, ale i v „Klubu 
DDM“.

Roman Benýšek,
ředitel DDM 

DDM informuje

Každou středu dopoledne připravuje 
pro děti ve věku 1,5–4 roky Vlaďka Jare-
šová křesťansky laděný kroužek Želvičky.

Jak se takový kroužek vypadá? Děti ví-
tá zvědavá Kristýnka – maňásek, který 
provází děti celým programem. Jen co se 
pozdravíme písničkou, už se díváme, kam 
se dnes asi schovala stará Želva. O žel-
vách je známo, že se dožívají mnoha let 
a za svůj život hodně zažijí a uslyší. Proto 
právě ona vypráví dětem ty hodně staré 
příběhy z Bible. Většinou je to nějaký na-
pínavý příběh, která ožije díky loutkám.

Po příběhu se už těšíme na naši Ma-
šinku pomoci, která rozváží pomoc všem 
potřebným dětem. Děti dávají penízky 
do kasičky, která vypadá jako vláček. Na 
konci školního roku posíláme vybrané pe-
níze do humanitární organizace ADRA, 
která už je dopraví dětem, které je potře-
bují. Různé druhy humanitární pomoci 
přibližujeme dětem hrou. Někdy balíme 
oblečení pro děti do kufříku, jindy si hra-
jeme na nakupování nebo jedeme s auty 

naloženými materiálem – což je pro kluky 
vítaná zábava.

Zpíváme s dětmi nové písničky, skládá-
me skládanky, zahrajeme si hru a nako-
nec si něco vyrobíme na památku. Na-
posledy jsme lepili huňaté ovečky, jaké 
David zamlada pásal na poli.

Ať už jste věřící a chcete se potkat 
s maminkami, které mají podobné hod-
noty, či chcete podpořit ve svém dítěti 
chuť rozdělit se a pomáhat nebo vás zají-
mají biblické příběhy, přijďte se podívat.

Kromě středečních Želviček můžete 
navštívit kroužek pro miminka, batolata 
a předškolní děti. Každý měsíc pořádá-
me výtvarné dílny pro dospělé a přednáš-
ku psycholožky. Na závěr roku plánujeme 
vánoční koncert. Podrobnosti najdete na 
www.klubrybicka.blog.cz.

V roce 2008 byly naše aktivity finanč-
ně podpořeny formou grantu z prostřed-
ků hlavního města Prahy.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Jitka Kafková

Želvičky v Mateřském 
klubu Rybička
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zveme Vás

Zveme Vás na první setkání s povídáním o životě 
bratří Čapků a na společné čtení z jejich knížek 
v budově Úřadu městské části Praha-Suchdol 

v pátek 23. ledna 2009 od 19.00 hodin.

OD 18.00 HODIN BUDE PROMÍTNUT SNÍMEK 

ODVRÁCENÁ STRANA SV�TA
(PETRA PROCHÁZKOVÁ, JAROMÍR ŠT�TINA, �R, 2000)

Film nás zavede do hlavního m�sta �e�enska ve chvílích, kdy 
p�t tisíc obránc� m�sta vzdorovalo po n�kolik týdn� pozemním 

útok�m ruské armády. Nabízí exkluzivní rozhovory s p�edstaviteli
obou vál�ících stran: se zástupcem generálního štábu ruské armády 

generálem Valerijem Manilovem, s �e�enskými polními veliteli 
Šamilem Basajevem, Ruslanem Gilajevem, prezidentem Aslanem 

Maschadovem �i s velitelem obrany m�sta generálem Aslanbekem 
Ismailovem, s nímž auto�i filmu pobývali n�kolik dní p�ímo

v generálním štábu obrany m�sta.

SETKÁNÍ KLUBU NÁRO�NÉHO DIVÁKA

V ÚTERÝ 27. LEDNA 2009
OD 18.30 HODIN

VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Ú�ADU M�

BESEDA O �E�ENSKU
SE SENÁTOREM JAROMÍREM ŠT�TINOU

DOKUMENTÁRNÍ FILMY BYLY ZAP�J�ENY Z FILMOVÉHO 
ARCHIVU JEDEN SV�T SPOLE�NOSTI �LOV�K V TÍSNIVSTUP VOLNÝ

M�STSKÁ �ÁST PRAHA-SUCHDOL A SDRUŽENÍ SUCHDOL SOB�

VÁS ZVOU NA

Ú�ad m�stské �ásti Praha–Suchdol, Suchdolské nám�stí 3 spojení: autobusem �íslo 107 nebo 147 od metra „A“ Dejvická na zastávku Internacionální
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SUCHDOL S PROCHÁZKOU 
Sraz účastníků neorganizovaného výletu je v sobotu 3. ledna 2009 ve 13 hodin u betléma.

zveme Vás

1 kachna cca 4 porce
Suroviny: 1 čerstvá kachna, sůl, kmín, cibule 10 ks, jabl-

ka 2 ks, červené hlávkové zelí 1 ks, cukr 300 g, ocet lihový 
2 dcl, hladká mouka 2 lžíce, hrubá mouka 300 g, bram-
bory 500 g, vejce 3 ks

Postup: Kachnu den před pečením nasolíme, okmínuje-
me a nacpeme cibulí a jablky. Druhý den pečeme v trou-
bě rozpálené na 140° C cca 4 hodinky do měkka. Po upe-
čení kachnu vyndáme z pekáče a z výpeku, ze ktereho 
zcedime tuk, vyrestujeme šťávu, kterou lehce zaprášíme 
moukou. Alespon 20 minut sťávu vyrestujeme. 

Zelí očistíme a nakrájíme na jemné proužky. Na kach-
ním sádle zpěníme cibulku nakrájenou na kostičky, přidá-
me kmín a do zlatova orestujeme. Na cibulovém základu 
podusíme zelí a dochutíme solí, cukrem a octem. Nako-
nec zeli „naleštíme“ 5 ti lžícemi kachniho sadla. 

Na knedlíky uvaříme polovinu brambor ve slupce. Spo-
lu se syrovými bramborami je oloupeme a nastrouháme. 
Vložíme do mísy, přidáme vejce, sůl, a hladkou mouku 
a zamícháme těsto.

Do vroucí vody polévkovou lžící tvoříme přes dlaň no-
ky, které vaříme asi 10 minut, nebo až začnou plavat na 
hladině. www.prakul.czR
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Pečená kachna s červeným zelím a chlupatým knedlíkem

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Únětice
sobota 13. prosince 2008 v 17.00 hod.

Adventní koncert Čas radosti, veselosti
 Christina Mrázková-Kluge – soprán, 

Jaroslav Mrázek – tenor, Jaroslav Vodrážka –  varhany

adventní písně a koledy, skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, C. Francka, J. J. Ryby, J. Vodrážky aj. 

Součástí koncertu jsou adventní varhanní improvizace prof. Jaroslava Vodrážky

Vánoční 
koncert

Zveme Vás na Vánoční koncert 

v kostele 
Nanebevzetí Panny 
Marie v Úněticích

25. prosince 2008 
od 17 hodin

Učinkují: 
Magdalena Turchichová – soprán

Martin Šmíd – varhany
a hosté

Ve čtvrtek 
25. prosince

se od 10.00 hodin 
v kapli sv. Václava 

uskuteční 
mše svatá.

Dovolujeme si Vás pozvat na 

adventní koncert 
Suchdolského 
pěveckého sboru
v neděli 21. prosince 2008 od 17 hodin 
v kapli sv. Václava na Suchdole. 
Jako host vystoupí také pěvecký sbor z Roztok.
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Uzávěrka příspěvků 
a inzerce do dalšího 

čísla je v pondělí 
26. ledna 2009

redakce@praha-suchdol.cz

SUDOKU

(a řešení)

Termíny přistavení :
 dne 28. 1. 09 od 9.00 do 11.30 hod.
 dne 25. 2. 09 od 12.30 do 15.00 hod.
 dne 25. 3. 09 od 9.00 do 11.30 hod.
 dne 22. 4. 09 od 12.30 do 15.00 hod.
 dne 20. 5. 09 od 9.00 do 11.30 hod.
 dne 17. 6. 09 od 12.30 do 15.00 hod. 

Mobilní kancelář bude umístěna v do-
dávkovém automobilu VW Transpor-
ter, označeném logem Pražské plynáren-
ské, a. s., zaparkovaném na parkovišti 
u MČ Praha-Suchdol vedle pošty, Such-
dolské nám. 734/3.

Pražská plynárenská, a. s. ve spo-
lupráci s dceřinnou společností Pro-
metheus, energetické služby, s. r. o. 
a obecním úřadem v Suchdole nabí-
zí odběratelům zemního plynu novou 
službu – tzv. „mobilní obchodní kance-
lář“, jejímž prostřednictvím si stávají-
cí i potenciální zákazníci Pražské ply-
nárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti, 
související s odběrem zemního plynu 
bez návštěvy kontaktních míst v Pra-
ze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména 
následující služby:

- zahájení, převod a ukončení odběru 
zemního plynu

- změny smluvního vztahu (způsobu pla-
cení, zasílací adresy, jména atd.) 

- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování ply-

noměru
- informace k otázkám, souvisejícím 

s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít 
i občané přilehlých obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na tel. 267 175 174 
a 267 175 202.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a. s. 

369178452

541962837

872435961

283649175

614857293

795321684

928513746

457296318

136784529

3 2

4 9 3

7 2 4 9

8 6 9
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3 1 8
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5 6 1
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potisk předmětů

...a dárky nemusíte řešit!

nástěnných, stolních a kapesních z vlastních fotek

triček, puzzle, hrnků, podložek, tašek, čepic, klíčenek, 
dresů a dalších reklamních předmětů ...

samolepky od 1ks

tisk kalendářů

tvarový ořez, laminace, vysoká životnost, bannery,
plakáty, magnetky ...  

pla
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čepice a svetry šampionů
prosinec - dny otevřených dveří
prodej přímo z výroby
značkové čepice Kama již od 50 Kč

FASHION & FUNCTION

Český výrobce svetrů a čepic pořádá předvánoční výprodejovou AKCI.
Celý prosinec je firma Kama otevřena veřejnosti s možností nákupů
přímo z výrobního skladu v Praze 6 - Suchdole. V prodeji jsou čepice již
od 50 Kč až po nejluxusnější výrobky z materiálů Gore-Tex® a Windstop-
per®. Nabídka představuje 800 různých modelů čepic a 100 modelů 
svetrů a bund. Prodejna je otevřena v pracovní dny od 9.00 do 18.00h,
100 metrů pod zastávkou Kamýcká. Autobusy č.107 a 147 z Vítězného
náměstí směr Suchdol.

VYUŽIJTE DOČASNÉ NABÍDKY - Akce probíhá i na www.kama.cz
KAMA s.r.o. , Kamýcká 241, 160 00 Praha 6, tel.: 233 920 412 

Přímo u dodavatele
Velký výběr stromků
Od 1. 12. do 24. 12. 2008
denně 7–19 hod

252 62 Horoměřice
BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
Tel.: 224 319 917
stromky@baobab.cz

statek u kostela
Únětice 3

ceny stromků

od 199 Kč/kus

PPPPPPPřřřřřřřímmmmmmmooooooo uuuuuu dddddddooooooodavvvvvvvaaaaaattttttteeeeeeellllllleeeeeee
VÁNOČNÍ STROMKY NEJLEVNĚJŠÍ

V PRAZE A OKOLÍ
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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

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

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 

ROZŠÍŘILI JSME PRO VÁS SORTIMENT
 NOVÉ HRAČKY NOVÉ HRAČKY 

LEVNÉ DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ODĚVY Z ANGLIEEVNÉ DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ODĚVY 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 DĚTIČKY, 

NĚCO PRO MAMINKY A NOVÉ HRAČKY

   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
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www.rcb.cz

Spolehlivá realitní kancelář
a právní servis
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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.

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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