
motto 
Dokonalost se dosahuje 
maličkostmi, ale doko-
nalost není maličkost.

Buonarroti Michelangelo, 
italský sochař, malíř, architekt 

a básník (1475 – 1564) 

SUCHDO L SKÉ
 L ISTY

5 
2012

občasník MČ Praha-Suchdol

www.praha-suchdol.cz

ZDARMA 
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Rudolf Pernický
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Exekuční řízení nově
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Rozhovor se Zdeňkem 
Dvořákem  str. 20
stojí  za  zapsání 

úterý 27. 11. – 18.00
Beseda Stromy na Suchdole
knihovna

čtvrtek 29. 11. – 18.00
Beseda s V. Vondruškou
knihovna

sobota 1. 12. – 15.30 
Zahájení obecního betlému
Suchdolské náměstí

 úterý 11. 12. – 18.30
Vánoční pěvecký koncert 
kaple sv. Václava

 pondělí 17. 12. – 15.00
Vánoční trhy
ZŠ Mikoláše Alše

 sobota 12. 1. – 19.00
1. reprezentační ples 
Suchdola a Lysolají 
Hotel Galaxie 

Auta zaplavila
Suchdol

Začal nový akademický rok
V pondělí 1. října proběhlo v aule Čes-
ké zemědělské univerzity slavnostní 
zahájení nového akademického roku. 
Naše univerzita si v tomto roce připo-
míná šedesáté výročí svého založení 
a je tomu skoro padesát let, co se uni-
verzita přestěhovala do Suchdola.

Na slavnostním zahájení promluvili 
kromě dalších premiér Petr Nečas a mi-
nistr školství Petr Fiala. Oba ve svých 
projevech kladli důraz na reformu vy-
sokého školství – důležitá není kvanti-
ta, ale zvyšování kvality a mezinárodní 
konkurence vysokých škol a univerzit. 

Nové parkoviště
ČZU otevřela 10. září nové parkoviš-
tě, kde je na ploše 8800 m2 vymeze-
no 295 nových parkovacích míst včet-
ně 8 vyhrazených stání pro zdravotně 
znevýhodněné osoby. Následně uni-
verzita uzavřela veřejný průjezd přes 
areál a zavedla nový systém parková-
ní s oddělenými zónami a přesně da-
nými pravidly. Parkoviště jsou na uni-
verzitě rozdělena na tři zóny:

  zóna pro studenty a návštěvníky 
s 567 místy

  zóna pro zaměstnance s 280 místy
  zóna se zvláštním povolením okolo 
menzy a před rektorátem.

S napětím jsme sledovali, jak se tato 
opatření projeví v provozu zejména 
v blízkém okolí areálu ČZU. Ihned po 
zahájení školního roku bylo plné ne-
jen nové parkoviště, ale auta bohužel 
zaplnila i okolní ulice, hlavně na Vý-
hledech. Ti, kdo parkovali před vjez-
dy, na křižovatkách či na zeleni, ihned 
od v prvních dnů dostávali za stěrače 
předvolání na městskou policii. V tom-
to beztolerantním přístupu k nespráv-
nému parkování bude městská policie 
pokračovat i nadále.

Ulice plné aut
„Koupili jsme před dvaceti lety dům 
v rezidenční čtvrti a nyní nemůžeme 
zastavit před svým domem, aby ne-
mocný děda mohl vystoupit z auta“...

pokračování na str. 4

labut_0512_CYK.indd   1labut_0512_CYK.indd   1 14.11.2012   13:27:5114.11.2012   13:27:51



S U C H D O L S K É  L I S T Y  5 / 2 0 1 22

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol 
na 12. zasedání dne 20. září 2012

 vzalo na vědomí předložené pl-
nění a čerpání rozpočtu MČ Praha -
- Suchdol za 1. pololetí roku 2012.

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých 
zasedáních od 29. srpna do 31. říj-
na 2012 projednala kromě jiného 
následující body:

 schválila navýšení kapacity u škol-
ského zařízení Školní družina, jejíž 
činnost vykonává Základní škola Mi-
koláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdol-
ská 360 o 60 žáků, tj. na 180 žáků.

 schválila umístění kontejneru firmy 
ASA s. r. o. na sběr textilu na sběrném 
místě v ul. Suchdolská a vzala na vě-
domí, že umístění kontejneru a jeho 
obsluha je bezplatnou službou.

 vzala na základě vyjádření kvesto-
ra ČZU na vědomí, že výstavbou Me-
zifakultního centra environmentální 
vědy ČZU, které je rozšířením stá-
vajících nedostatečných výukových 
a administrativních prostor Fakulty 
životního prostředí ČZU i ostatních 
pracovišť, dojde pouze k zanedba-
telnému nárůstu počtu zaměstnan-
ců a studentů, a že univerzita za-
dala projektovou přípravu dalších 
138 parkovacích míst v těsné blíz-
kosti centra. Rada nemá námitky 
k navrhované stavbě.

 vzala na vědomí Informace o sta-
vu příprav záměru zástavby pozem-
ků mezi ulicemi U Roztockého háje 
a Otvovická rodinnými a bytovými 
domy ve spolupráci s firmou Vistas 
s. r. o. a požádala společnost o před-
ložení následujících podkladů:
 �   Rozpočtové náklady celého 

projektu minimálně v členění 
na: Pozemek, stavební nákla-
dy, tzv. „Soft náklady“ (vedení 
projektu, náklady financování 
atd.), infrastruktura, rezerva;

 � Zdroje financování (vlastní 
zdroje a úvěr) s doložením In-
dikativní nabídky financování 
(podepsané bankou);

 �  Harmonogram realizace a fi-
nancování pro všechny etapy 
(členění po fázích).

 schválila pronájem bytu č. 3 o ve-
likosti 2+1, Stehlíkova 928 za regu-
lované nájemné Jaroslavě Zajíčkové, 
učitelce ZŠ Mikoláše Alše.

 souhlasila s projektovou doku-
mentací Ambasáda státu Palestina 
– komunikace a přípojky IS.

 projednala s ředitelkou ZŠ M. Alše 
Mgr. Petrou Levou výši nájemného za 
užívání prostor školy a vzala na vědo-
mí, že pro kroužky, kterých se účastní 
pouze děti navštěvující základní ško-
lu, bude nájemné stanoveno ve výši 
1 Kč měsíčně plus úhrada služeb.

 konstatovala, že pro školní rok 
2011/2012 byla povolena výjimka 
z nejvyššího počtu dětí ve třídě Ma-
teřské školy K Roztokům dle § 23 
školského zákona na 25 dětí v kaž-
dé třídě. Rada dále v souladu s § 23 
školského zákona schválila výjimku 
Mateřské škole K Roztokům počína-
je školním rokem 2012/2013 až do 
odvolání na 25 dětí v každé třídě.

 vzala na vědomí návrh na umístě-
ní 4 ks venkovních fitness strojů.

 vzala na vědomí pozvánku na 
členskou schůzi Zájmového sdruže-
ní právnických osob dotčených pro-
vozem Letiště Praha-Ruzyně.

 na základě průzkumu cen vybra-
la na opravu opěrné zdi v Dvorské 
ulici, zhotovení vpusti v ulici U Kap-
ličky a opravu schodů mezi ulicemi 
Pod Rybníčkem a V Údolí společnost 
Prockert & Hynek, a. s. v celkové ce-
ně 222 451 Kč včetně DPH.

 vzala na vědomí Zápis z veřejné-
ho setkání s občany a odborníky 
k projektu EPTA dne 25. 9. 2012.

 poděkovala za spolupráci na orga-
nizaci Slavností levého a pravého bře-
hu Sboru dobrovolných hasičů Such-
dol a Mateřskému klubu Rybička.

 vzala na vědomí návrh vyhlášky 
o aktualizaci cenové mapy staveb-
ních pozemků na území hl. m. Prahy 
pro rok 2013.

 pro opravu poslední části opěr-
né zdi v ulici Starosuchdolská po 
provedeném průzkumu cen vybrala 
společnost Stavební firma Pastyřík 
s. r. o., cena 83 522 Kč včetně DPH.

 schválila účast městské části na 
výstavě projektů EPTA, INVOLVE 
a D Air na České zemědělské univer-
zitě, které jsou připravovány v rám-
ci programu INTERREG IV C.

 po vyhodnocení předložených na-
bídek vybrala jako dodavatele oprav 
komunikací a terénních úprav v are-
álu MŠ Gagarinova společnost COM-
MATEL Uher, s. r. o., cena 763 082 Kč 
včetně DPH.

 požádala ředitelky škol, aby před-
ložily do 23. října 2012 sebehodno-
cení jako podklad pro pravidelné 
hodnocení.

 souhlasila se stanovištěm pojízd-
né prodejny masa, uzenin a peči-
va firmy Řeznictví a uzenářství Jiří 
Červ, Horoměřice v ul. Suchdolská, 
naproti ZŠ, s tím, že užívání veřejné-
ho prostranství bude zpoplatněno.

 vzala na vědomí zprávu pro Radu 
a Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol 
od AK Dohnal ze dne 11. 10. 2012 
k návrhu smlouvy o spolupráci 
a návazných smluv předložených 
Suchdol Vistas s. r. o., která popisu-
je mimo jiné, že podmínky stanove-
né Zastupitelstvem MČ Praha-Such-
dol nejsou v navržených smlouvách 
dodrženy.

 konstatovala
 a)  že městská část Praha-Suchdol 

měla a má zájem na spoluprá-
ci se společností Suchdol Vi-
stas s. r. o. za účelem realizace 
záměru, jak byl popsán v usne-
sení ZMČ č. j. 24/1/2010. Bě-
hem proběhlých jednání Rada 
opakovaně upozorňovala spo-
lečnost Suchdol Vistas s. r. o. 
na to, že dosud projednávané 
návrhy nebyly v souladu s tím-
to usnesením. Aby umožnilo 
pokračování jednání, Zastupi-
telstvo městské části schváli-
lo usnesení č.j. 9/3/2012 a č. j. 
12/6/2012 tak, aby vyhovělo 
novým požadavkům Suchdol 
Vistas s. r. o. a zajistilo jednot-
nou interpretaci pojmu zajiště-
ní závazku.

 b)  že poslední předložený návrh 
smluv, tedy návrh doručený 
dne 24. 9. 2012 není v soula-
du s výše uvedenými usnese-
ními, a to zejména v tom, že 
zajištění příspěvku 10,3 mili-
onu Kč nesplňuje podmínku 
jednoznačné záruky investora 
(dle usnesení 24/1/2010, 12/
6/2012).

 požádala společnost Suchdol Vi-
stas s. r. o. o úpravu návrhu smlou-
vy o spolupráci tak, aby úhrada 
příspěvku městské části ve výši 
10,3 milionu Kč byla jednoznačně 
zajištěna. Až po této úpravě bude 
možné pokračovat v projednávání 
návrhu smluv v orgánech městské 
části.

z radnice
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 doplnila ceník pronájmů MČ Pra-
ha-Suchdol o následující položky: 
zahrádka – cena 11 Kč za m2 a rok, 
pozemky pod garážemi a manipu-
lační plochy 85 Kč za m2 a rok.

 schválila zadání studie k rozboru 
možnosti zavedení „modrých zón“ 
na části území MČ Praha-Suchdol 
v souvislosti s problematikou par-
kování na Výhledech v okolí ČZU.

 požádala ROPID a Dopravní pod-
nik hl. m. Prahy o neprodlené na-
výšení kapacity autobusových li-
nek 107 a 147 ve špičkách dopravy 
studentů na ČZU jak v ranních, do-
poledních i odpoledních hodinách 
a požádala ČZU a ROPID o koordi-
naci dopravy dle rozvrhu výuky.

 vzala na vědomí, že žádost do 
programu „Dobré sousedství“ po-
daly následující instituce: měst-
ská část Praha-Suchdol (5 žádostí), 
MŠ Gagarinova (1), Místní veřej-
ná knihovna (1), Horizont (1), SDH 
Suchdol (1), TJ Slavoj Suchdol (1).

 po provedeném průzkumu cen 
vybrala jako dodavatele kamerové-
ho systému v areálu MŠ Gagarino-
va společnost LAM plus s. r. o., cena 
61 799 Kč včetně DPH.

 po provedeném průzkumu cen 
vybrala pro opravu komunikací 
Pod Rybníčkem, Do Vrchu, Racko-
va, K Roztokům, Ke Kladivům, scho-
dy do Starosuchdolské firmu Sleho-
fer stavební společnost s. r. o., cena 
274 258 Kč včetně DPH; pro sta-
vební úpravy – přechod Suchdolské 
nám. firmu Slehofer stavební spo-
lečnost s. r. o., cena 62 995 Kč včet-
ně DPH.

 vzala na vědomí, že městské čás-
ti Praha-Suchdol bylo schváleno po-
skytnutí účelové investiční dotace 
hlavního města Prahy na financo-
vání nezpůsobilých výdajů projek-
tu včetně spolupodílu městské čás-
ti Praha-Suchdol na akci č. EU-ZŠ 
M. Alše snížení energetické nároč-
nosti (usnesení Zastupitelstva hl. m. 
Prahy č. 20/1 ze dne 25. 10. 2012) 
ve výši 5,4 mil. Kč.

 nesouhlasila s navrženými dotač-
ními vztahy hl. m. Prahy k MČ Pra-
ha-Suchdol. Dotace na rok 2013 by-
ly celkem poníženy o 821 000 Kč. 
Městská část obdrží dotaci z hl. m. 
Prahy ve výši 15 782 tis. Kč a pří-
spěvek na výkon státní správy ve 
výši 164 tis. Kč.

 vzala na vědomí Oznámení o pro-
jednání návrhu zadání celoměstsky 
významných změn IV Územního plá-
nu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

 souhlasila s pořádáním výstavy 
projektu EPTA v Alšově kabinetě v ter-
mínu 20. 11. 2012 až 11. 1. 2013.

 vzala na vědomí, že na pozemku 
parc. č. 429/14 při ulici Ke Střelni-
ci se vyskytují chatrče a stany, kde 
pobývají bezdomovci. Na základě 
podnětu MČ provede ČZU v násle-
dujících týdnech vyřezání keřů a ná-
letových dřevin tak, aby místo by-
lo přehledné. Městská část nabídla 
zorganizování součinnosti s měst-
skou policií a sociálním odborem 
ÚMČ Praha 6. Dále ČZU připravuje 
provedení terénních úprav uložené 
suti a hlíny podél Kamýcké ul. v úse-
ku Ke Střelnici, K Vinici, s tím, že po-
zemky již byly prozkoumány z hle-
diska výskytu nebezpečných látek 
s negativním výsledkem.

 souhlasila s navýšením příspěvku
Základní škole M. Alše na nájem-
né a provozní náklady za pronájem 
auly ČZU pro konání akce ZŠ M. Al-
še Vánoční zpívání v celkové výši 
25 000 Kč.

z radnice

V posledních dnech se na vý-
věsních deskách a veřejných 
místech objevily červenobí-
lé nálepky CHCI, ABY TADY... 
Jedná se o projekt inspirova-
ný americkou verzí z New Or-
leans. Nálepky slouží jako vol-
ná plocha občanům, na kterou 
lze umístit nápady na zlepšení 
veřejného prostoru na Such-
dole. Projekt dostal podporu 
radnice, která je projektu naklo-
něna. Ráda by využila tuto mo-
derní formu a získala tak podně-
ty od vás, občanů. K tomuto účelu 
budou sloužit jak jednotlivé nálep-
ky, které jsou volně k vyzvednuní 
na různých místech (viz níže), tak 
desky s již připravenými nálepka-
mi. Nápady z nálepek hromadně 

umístěných na deskách budeme 
sbírat my. Pokud umístíte jednotli-
vé nálepky na jiný veřejný prostor, 
kde CHCETE, ABY TADY něco hezké-
ho bylo, vyžaduje to zaslání fotky 
na info@zijemetady.cz, abychom 
se dozvěděli o vašem nápadu.

Přání jakéhokoliv typu od 
návrhu přidání laviček, košů, 
okrasných záhonů či „parku 
pro psy“ jsou vítána a budou 
následně sbírána na interne-
tové stránce www.facebook.
com/zijemetadysuchdol. Ty-
to stránky budou sloužit ja-
ko styčný bod pro další roz-
víjení vašich nápadů a je-
jich posouvání k realizaci. 
Podněty budou projedná-

vány s vedením MČ.
Vždy je co zlepšovat a toto je vý-

jimečná příležitost. Ukažte, že vám 
není jedno, kde žijete!

Vojta Němec, Martin Petřík,
iniciátoři projektu

umístění tabulí:  náves Starý Suchdol  Za Sokolovnou  Brandejsovo náměstí, u zastávky 107 směr centrum 
 Brandejsovo náměstí, u zastávky 147  Sídlištní  Výhledy II  K Roztokům, u zastávky 359 
 Kamýcká, u zastávky směr centrum  radnice

místa, kde si lze vyzvednout nálepky:  Café Girafe  pošta  radnice  ordinace praktických lékařů

CHCI, ABY TADY... Zlepšete Suchdol nálepkami!
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Auta zaplavila Suchdol

dokončení ze str. 1
„Za posledních pět let se situace v uli-
ci K Horoměřicům výrazně zhoršila, 
vozíme děti do kroužků, z práce do 
práce a vůbec se jí nedá projet“, „By-
la jsem přesvědčená, po diskusi kdysi 
s vámi, že výstavba nového parkoviš-
tě v blízkosti školských budov omezí 
příliv aut k parkování nejen v naší uli-
ci. Situace je stejná, prostě nemáme 
kde zaparkovat“, „Prosím sdělte mi, 
proč Suchdol musí trpět tím, že má 
na svém území universitu. Já samo-
zřejmě proti ČZU vůbec nic nemám 
a jsem rád, že Suchdol má universi-
tu, ale NESMÍ to zasahovat do živo-
ta místních obyvatel.“, „Univerzita je 
vřed Suchdola“, „Vy bydlíte na druhé 
straně a naše situace Vás vůbec ne-
zajímá“, to jsou vytržené věty z tele-
fonátů či e-mailů, které na radnici po 
zahájení akademického školního ro-
ku dostáváme. 

Jak na tyto otázky a připomínky od-
povědět v situaci, kdy doprava osobní-
mi auty je „in“ a auta přibývají rychle-
ji než parkovací místa? Chceme auty 
jezdit, chceme parkovat a na druhé 
straně všichni požadujeme ulice bez 
provozu a bez parkujících aut. Je tím 
správným řešením regulace – modré 
zóny, parkovací hodiny a zákazy stání? 
Vývoj nejen v Praze jde tímto směrem.

Lidé se stěhují za klidným prostře-
dím mimo centrum nebo do satelitů 
mimo Prahu, a pak z lokalit bez do-
statečné veřejné dopravy dojíždějí 
autem do blízkosti centra, na MHD, 
do škol a zatěžují tak oblasti, kde se 
bydlí. Některé městské části proto 
vyhlásily „modré zóny“, jiné se na to 
chystají. Zřízení modrých zón v Dej-
vicích a Bubenči v příštím roce se 
může projevit i v oblasti Suchdola. 

Kromě cílové dopravy na univerzitu 
situaci v ulicích samozřejmě zhoršuje 

trend maximálního využití pozemků 
a domů pro potřeby bydlení, trvalé za-
hušťování zástavby, omezování ploch 
pro parkování na veřejných i soukro-
mých pozemcích nebo zvyšování po-
čtu aut v rodinách. Lze v tomto přípa-
dě argumentovat i nedostatečnými, 
možná zastaralými, pražskými sta-
vebními předpisy, které vymezují od-
povědnost vlastníků nemovitostí: 

„Vyhláška č. 26/1999 hl. m. Pra-
hy, o obecných technických poža-
davcích na výstavbu v hlavním měs-
tě Praze – čl. 50 – Stavby pro bydlení 
a individuální rekreaci

(5) Rodinný dům musí mít nejméně 
jedno garážové stání na jeden byt. Ne-
ní-li možné z územně technických nebo 
stavebně technických důvodů přísluš-
ný počet garážových stání situovat 
v domě, mohou být řešena samostat-
nou garáží na pozemku rodinného do-
mu. Kromě garážového stání v domě 
nebo v samostatné garáži musí být 
na pozemku rodinného domu vymeze-
na plocha alespoň na jedno parkovací 
stání. Toto stání může být zabezpeče-
no na příjezdu do garáže.“

Je to tedy hlavně o odpovědnos-
ti investorů nových domů, přísta-
veb, nástaveb a důslednosti staveb-
ních úřadů. V praxi se většinou splní 
minimální požadavky vyhlášky, aby 
se „nevyhazovaly peníze a nezabíral 
pozemek či prostor v domě“ a kaž-
dé další auto následně stojí na ulici. 
Počet aut v rodinách se stále zvyšu-
je a zjevně tomu neodpovídají mož-
nosti parkování na ulicích i soukro-
mých pozemcích.

Na výroky „vlastníme dům v rezi-
denční čtvrti, kde dříve šlo před do-
mem parkovat, máme tři auta a na 
dvůr se nám vejdou jen dvě a před 
domem je ulice plná aut“ se těžko hle-
dá odpověď.

Dopravní uspořádání v ulici K Horo-
měřicům je navrženo tak, aby parkují-
cí auta „překážela“ těm, kdo by chtě-
li touto ulici projíždět rychle. V rámci 
zóny 30 a zóny přednosti zprava, kte-
ré jsou zde vymezeny, je využíván 
obousměrný provoz po jednom jízd-
ním pruhu, který je volný vedle par-
kujících vozidel. Tyto zúžené úseky, 
kde smí auta parkovat, jsou střídá-
ny výhybnami, úseky, kde nesmí auta 

z radnice
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parkovat a proti sobě jedoucí auta se 
v nich mohou vyhnout. Od spuštění 
univerzitních závor se také snížil po-
čet aut vjíždějících do kampusu z uli-
ce K Transformátoru, protože nyní tu-
dy mohou vjíždět jen zaměstnanci.

V jednosměrné ulici U Kruhovky je 
parkování povoleno po jedné straně 
v téměř celé její délce. V ostatních uli-
cích je možné stání aut či parkování ja-
kémukoliv autu, samozřejmě jen v mís-
tech, kde to není zakázáno značkou 
nebo dopravními předpisy; např. před 
vjezdem (vraty) na pozemky nebo do 
garáží se nesmí zastavit a ani stát.

Jak jinak či lépe zorganizovat 
parkování v oblasti Výhled
Univerzita dodržela slib a zřídila na 
svých pozemcích parkoviště, to je vy-
užíváno, ale situace stále není tako-
vá, jakou bychom si asi představovali. 
„Volná“ místa zaplnila jiná auta – 

možná z důvodu pohodlnosti studen-
tů nebo prostor využili jiní „přespol-
ní“ uživatelé. Padají návrhy zakázat 
stání studentům, je ovšem problém 
toho dosáhnout, aniž budou negativ-
ně dotčeni i místní obyvatelé. 

Již v roce 2010 nesouhlasil Od-
bor dopravy ÚMČ Prahy 6 s umís-
těním značky parkoviště s dodatko-
vou tabulkou „Reserve Po–Pá 9–15, 
s platnou parkovací kartou ÚMČ Pra-
ha-Suchdol“ s tím, že preferenci rezi-
dentů při parkování je třeba řešit ce-
lopražským modelem, t.j. zřízením 
zón placeného (rezidenčního) stání.

Městská část tedy může požádat 
o zřízení „modrých zón“ na svém úze-
mí, ale zatím nevíme, zda by byly pro 
nás účelné či nikoliv, případně v jakém 
rozsahu a za jakých podmínek je zří-
dit. Každá forma regulace parkování 
se nějakým způsobem dotkne i míst-
ních obyvatel – finančně, z hlediska 

návštěv nebo přesunem problému do 
jiné části.

Jak dál s veřejným prostorem 
Pro řadu z nás je příjemné nechat stát 
auto před domem, nemuset otvírat 
vrata a couvat při každém vjezdu. Ně-
kteří z nás by zase rádi měli možnost 
své auto schovat v noci před zloději 
za vrata, ale nemohou, protože kolem 
obytného domu tento prostor nemají. 

Autem jezdíme čím dál víc, pova-
žujeme to za samozřejmost, nezbyt-
nost, projev svého bohatství a úspěš-
ného moderního života. Přes Suchdol 
se jezdí do centra, parkuje se v okolí 
ČZU a nám se to logicky nelíbí. Lidem 
v Dejvicích se zase nemusí líbit auto-
busy a auta ze Suchdola v ulici Ju-
goslávských partyzánů, ucpané další 
ulice atd. Civilizace nás svými nega-
tivními dopady dobíhá, nejsme na ně 
připraveni, odmítáme je, ale technic-
ká infrastruktura prostě neodpovídá 
našim nárokům či potřebám. 

Městská část proto nyní prově-
řuje koncepční dlouhodobá řeše-
ní (např. koncepci organizace veřej-
né hromadné dopravy, zřízení P+R) 
a prověří i možnost zřízení modrých 
zón v některých lokalitách Such-
dola. Návrhy řešení budeme před-
kládat občanům k diskusi, již nyní je  
možné např. v rámci projektu EPTA 
(www.praha-suchdol.cz/epta) disku to-
 vat nové způsoby orga-
nizace veřejné dopra-
vy v Suchdole.

Petr Hejl, 
starosta městské části

Předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím ze 
dne 1. 10. 2012 vyhlásil volbu prezidenta České republiky, 
která se bude konat ve dnech 11. – 12. 1. 2013 (tj. 1. kolo, 
případné 2. kolo se uskuteční ve dnech 25. – 26. 1. 2013).

Podle zák. č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta, mů-
že volič, který bude chtít volit mimo své trvalé bydliš-
tě, požádat o vydání voličského průkazu, a to osobně, 
písemně s úředně ověřeným podpisem, elektronicky 
s úředně uznávaným elektronickým podpisem nebo 
prostřednictvím datové schránky.

Žádost je však třeba podat nejpozději do pát-
ku 4. 1. 2013! Do doby uzavření seznamu voličů dne 
9. 1. 2013 v 16.00 hod. je možné ještě osobně požá-
dat o vydání voličského průkazu. Voličské průkazy se vy-
dávají od 27. 12. 2012.

Hlasovací lístky voliči obdrží do 8. 1. 2013 
do schránky (nutné zkontrolovat, popř. doplnit 
označení jménem a příjmením na schránkách).

Důležité upozornění: Občané, kteří se v minulosti necha-
li zapsat v zahraničí do Zvláštního seznamu voličů za-
stupitelského úřadu ČR, nenechali se z tohoto zvláštního 
seznamu vyškrtnout a chtějí se zúčastnit volby preziden-
ta, musí o vyškrtnutí z tohoto seznamu požádat a úřadu 
městské části předložit potvrzení zastupitelského úřadu. 
Poté budou zpět zapsáni do stálého seznamu voličů.

Další podrobné informace k volbě prezidenta je možné 
nalézt na: www.mvcr.cz.

Zuzana Kučerová, 
odbor vnitřní správy Úřadu MČ Praha-Suchdol

Volba prezidenta České republiky
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Zástupci městské části Praha-Such-
dol a České zemědělské univerzi-
ty se v rámci projektu EPTA, kte-
rý zkoumá optimální řešení veřejné 
dopravy, zúčastnili dalšího meziná-
rodního setkání partnerů projektu 
v řeckém městě Thessaloniki a to ve 
dnech 10.–11. září 2012. Na Aristo-
telově univerzitě se společně disku-
tovalo o organizaci veřejné dopra-
vy, jak funguje doprava v Soluni, 
jaké změny chystají v územním plá-
nu, jak probíhá výstavba metra. Sly-
šeli  jsme i přednášky o Plánu udr-
žitelné městské mobility, o významu 
územních plánů, o evropské vizi do-
pravy na příští desetiletí. Dále jsme 
diskutovali příklady a zkušenosti ze 
zahraničí, a to nejen z Evropy jako je 
mýtné a další elektronické informač-
ní systémy a technologie.

Druhý den setkání proběhl trénin-
kový kurz, kde jsme diskutovali ná-
vrhy obsahu studií proveditelnosti, 
přínosů a identifikací dobrých pra-
xí. Tyto základní výstupy projektu 
EPTA musí vycházet ze sedmi klíčo-
vých pilířů připravovaného modelu 
organizování veřejné dopravy, které 
mají přispět k udržitelnosti veřejné 
dopravy:
1. Regulace – má být prováděna v úz-
ké spolupráci s místní samosprávou, 
aby umožňovala splnění pokynů da-
ných tvůrců místní politiky;
2. Plánování – má hluboký dopad 
na dopravní služby a je silně spoje-
no a ovlivňováno dalšími procesy ja-
ko jsou ekonomické, sociální a územ-
ní plánování;
3. Veřejné zakázky a uzavírání smluv 
– jsou klíčovou záležitostí. Zkušený 
organizátor veřejné dopravy může ur-
čit kritéria a základní podmínky pro 
plodnou spolupráci s dopravci, kte-
rá je založená na kvalitě, efektivitě 
a účinnosti;
4. Integrace – je strategickou záležitos-
tí, optimální provázanost místní obsluž-
né dopravy (midibus), liniových tahů 
(metro, tramvaj, železnice...) a přestup-
ních uzlů vede k udržitelné dopravě;

5. Propagace veřejné dopravy – je 
klíčovým nástrojem na zvýšení po-
vědomí a na posílení odklonu od in-
dividuální dopravy k veřejné, která je 
efektivnější a udržitelná;
6. Management – příprava a organi-
zování zakázek poskytování služeb 
veřejné dopravy vyžaduje zkušenosti 
a flexibilitu; 
7. Řízení a monitoring – pro organi-
zátora veřejné dopravy je řízení a mo-
nitoring citlivou záležitostí. Náklady 
na tyto činnosti by měly být přiměře-
né a přidaná hodnota by měla být pro 
koncové uživatele prokazatelná;

Cílem evropského projektu EPTA, kte-
rý je připravován v rámci Operačního 
programu meziregionální spolupráce 
INTERREG IVC, je sdílení využitelných 
poznatků, vědomostí a dobrých zku-
šeností mezi jednotlivými partnery = 
transfer of knowledge. 

Představení projektu EPTA proběh-
lo na suchdolské radnici dne 25. zá-
ří 2012 na veřejném setkání, na kte-
ré jsme pozvali suchdolskou veřejnost 
a k odborné diskuze přispěli pozvaní 
hosté: Ing. Jan Šurovský z Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, Ing. Jakub Zají-
ček z Útvaru rozvoje města, Ing. Re-
né Pekárek – zástupce starostky měst-
ské části Praha 6, Ing. Lukáš Pospíšil 
z České zemědělské univerzity.

Na úvod byl představen projekt 
EPTA, jeho financování, partneři a cí-
le. Poté starosta Petr Hejl prezento-

val důvody vstupu městské části do 
projektu a mimo jiné řekl, že „... nyní 
máme jedinečnou možnost konzul-
tovat návrhy, zkušenosti a náměty 
na řešení veřejné dopravy s další-
mi evropskými partnery. Na projek-
tu budeme spolupracovat s okolními 
městskými částmi a obcemi a také 
s organizacemi ROPID, ÚRM či DP 
hl. m. Prahy.“ Česká zemědělská uni-
verzita v Praze bude připravovat stu-
dii proveditelnosti, která bude pro-
věřovat optimální řešení dopravy 
v Suchdole a okolí

Na setkání jednotliví odborníci 
přednesli své záměry, možnosti spo-
lupráce i různá řešení veřejné dopravy 
a ocenili důležitost nyní se otázkami 
nové organizace dopravy v Suchdole 
a okolí zabývat.

Diskutovalo se o možnosti vede-
ní tramvaje na Suchdol – měla by 
být přínosem i pro sousední Lysolaje 
a Sedlec, má ekologický efekt, vysoké 
kapacitní možnosti. Ovšem v disku-
si silně zaznívaly obavy z negativního 
vlivu, kácení zeleně a hluk. Stěžejním 
problémem je ovšem její technické ře-
šení – převýšení z Vltavského údolí. 

V diskusi se hovořilo i o dalších ty-
pech dopravy jako jsou dvoukloubové 
autobusy či trolejbusy, přestupní uzel 
na železniční dopravu v Podbabě, par-
koviště P&R na Suchdole. Také se mlu-
vilo o aktuálních zácpách v ulici Jugo-
slávských partyzánů, které jsou nejvíce 
způsobeny zúžením jízdního pruhu na 

z radnice

Jak pokračuje 
projekt EPTA
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Městská část Praha-Suchdol a Fakul-
ta životního prostředí ČZU uspořáda-
ly společnou výstavu tří mezinárod-
ních projektů, které jsou nyní v Praze 
a okolí připravovány v rámci Operační-
ho programu meziregionální spoluprá-
ce INTERREG IVC. Výstava probíhala 
v prostorách Fakulty životního prostře-
dí ČZU od 5. do 12. listopadu 2012.

Představeny byly tři projekty EPTA, 
INVOLVE a D-AIR, které mají společ-
né téma – doprava a mobilita, řeše-
ní dopravy v souladu s požadavky na 
zachování a zlepšení kvality životního 
prostředí.

Projektu INVOLVE, který se zabývá 
zapojením privátního sektoru do ma-
nagementu dopravy, se účastní měst-
ská část Praha 9 (www.praha9.cz/
involve) a Zájmové sdružení právnic-
kých osob dotčených provozem letiště 
(www.airportregion.cz) se účastní pro-
jektu D-AIR, který je zaměřen na opat-
ření ke snížení emisí CO2 z pozemního 
provozu na letištích a z dopravy v je-

ho okolí. Na výstavě byly prezentová-
ny též moderní projekty zaměřené na 
využití elektrické energie v dopravě:

 projekt bezdrátového přenosu 
energie pro napájení elektrobusů 
(WAVE WPT – Wireless Power Trans-
fer), společnost Advanced Energy So-
lutions SE, http://www.waveipt.com

 projekt elektrického pohonu letadel 
při pojezdu na letištích, společnost 
WheelTug, http://www.wheeltug.gi

Část výstavy, která se týká projek-
tu EPTA, bude přenesena do Alšova 
kabinetu na suchdolské radnici, kde 
ji bude možné shlédnout denně v pra-
covní době úřadu od 20. listopadu do 
11. ledna 2013. Více informací o pro-
jektu a fotografie z výstavy najdete na 
webu: www.praha-suchdol.cz/epta. 

Zuzana Krumpholcová, 
asistentka starosty

přechodu těsně před vjezdem na Vítěz-
né náměstí. Pan místostarosta městské 
části Prahy 6 uvedl, že „Toto zúžení by-
lo nutné při rekonstrukci tramvajové 
trati provést, aby stavba byla v sou-

ladu s platnými předpisy a mohla být 
řádně zkolaudována“.

Více informací k projektu EPTA na-
leznete na webu: www.praha-such-
dol.cz/epta. Své návrhy a podněty 

nám můžete zasílat e-mailem na ad-
resu: epta@praha-suchdol.cz.

Zuzana Krumpholcová, 
asistentka starosty

Společná výstava tří mezinárodních projektů 
programu INTERREG IV.C

1. společný reprezentační  PLES 
 SUCHDOLA A LYSOLAJÍ 
v sobotu 12. ledna 2013 od 20 hod.
v hotelu Galaxie na Suchdolském náměstí.
Večerem provází Veronika Žilková a Martin Stropnický, k poslechu i k tanci hraje 

kapela THUMA KVARTET BAND, předtančení, módní přehlídka, tombola. 
Vstupné 200 Kč, vstupenky od prosince k zakoupení na radnici.
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Selský trh na Suchdole každý čtvrtek až do Vánoc 
Každý čtvrtek až do Vánoc pokračují na Brandejsově 
náměstí pravidelné Selské trhy na Suchdole. Po letním 
období se plocha opět více plní stánky prodejců, přijď-
te se podívat, co nabízejí.

NOVÉ – KONTEJNERY NA POUŽI-
TÝ (VYŘAZENÝ) TEXTIL A ODĚVY
Na základě dohody se společnos-
tí Regios (A.S.A.) byly u stanoviš-
tě kontejnerů na Suchdolské a na 
Brandejsově náměstí (na ploše, kde 
se konají čtvrteční trhy, v blízkosti 
automatu na mléko) umístěny dva 
kontejnery na sběr použitého šat-
stva. Jedná se o vysoké modré boxy 
s vhozovým otvorem („kolébkou“) 
v horní části a popisem se základní-
mi informacemi. Pro možnost další-
ho využití odevzdaného materiálu je 
třeba dodržovat tato pravidla: vklá-
dejte pouze suché, čisté oblečení, 
textil a boty, nejlépe v plastových 
pytlích (boty svázané do párů). Nev-
hazujte věci špinavé, roztrhané nebo 
jinak poničené (nepoužitelné), zbyt-
ky textilií, koberce a matrace. 

Sběrný dvůr Pražských služeb, 
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
CELOROČNÍ PROVOZ, v zimě otevře-
no pracovní den 8.30–17.00, sobota 
8.30–15.00 hod, 

Stanoviště kontejnerů Suchdolská 
(VOK, BIO, drobné elektro)
DO KONCE LISTOPADU: úterý a čtvr-
tek 16–18, plus první sobota v mě-
síci 9–12 hod. Prosinec až březen 
jen první sobota v měsíci, v tuto do-
bu není přistavován BIO kontejner! 
Respektujte prosím, že lze odevzdá-
vat jen omezené, MENŠÍ MNOŽSTVÍ 
ODPADŮ!

Udržujete svou zahradu tak, aby za 
vaším plotem nepřekážela?
S blížícím se zimním obdobím připo-
mínám, že je opět vhodné zkontrolo-
vat, jak se během vegetačního období 
rozrostla zeleň na vašich pozemcích. 
Zvláště tam, kde sousedí s veřejný-
mi komunikacemi, je nutné zajistit, 
aby neomezovala průchod či průjezd 
a hlavně zimní údržbu, a také neza-
krývala veřejné osvětlení (projděte 
se večer kolem plotu, zda někde lam-
pa „nesvítí zbytečně“) nebo dopravní 
značky. U přesahujících větví nezapo-

meňte, že pod tíhou sněhu se mohou 
značně ohýbat a působit potíže i ta-
kové, které se teď zdají být dostateč-
ně daleko či vysoko. 

Pokud tak neučiníte sami, pak 
ten, nad jehož pozemek vaše rostli-
ny přesahují, je oprávněn vhodným 
způsobem a ve vhodné roční době 
takové části rostlin (větve, kořeny) 
odstraňovat. 

Bližší informace k výše uvede-
ným bodům rádi podáme na tel.: 
222 361 425, ing. Novotný, Úřad 
MČ Praha-Suchdol. 

Městská část Praha-Suchdol vyhlašuje fotografickou 
soutěž na náměty pohlednic Suchdola.

Kategorie:
1. Suchdol před xxx léty a Suchdol nyní
2. Zajímavá místa, zákoutí nebo stavby 
3. Suchdolské vánoce a zimní příroda

Soutěže se může zúčastnit každý občan Suchdola ne-
omezeného věku. Účastník soutěže může poslat sním-
ky (max. 3 fota z každé kategorie o velikosti max. 3 
MB) na e-mailovou adresu: z.krumpholcova@praha-
-suchdol.cz nebo vyvolané snímky osobně do poda-
telny MČ Praha-Suchdol. Ke snímkům napište – au-
tora, název a stručný popis (u 1. kategorie datum 
pořízení). Soutěž začíná 1. prosince 2012 a končí 
28. února 2013.

Po skončení soutěže 
vybere organizátor nej-
zdařilejší fotografie, zve-
řejní je na webu městské 
části a zorganizuje jejich 
výstavu. Následně bude 
veřejnost hlasovat a vybe-
re nejhezčí a nejvýstižnější 
snímek z každé kategorie. Vý-
herce čekají zajímavé odměny.

Každý účastník soutěže písemně doloží k fotografiím, 
že fotografie pořídil osobně a že dává souhlas k poskyt-
nutí snímků dalším osobám k následnému zveřejnění. 
Osoby zachycené na jím pořízeném snímku rovněž sou-
hlasí se zveřejněním. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo schválení/ne-
schválení došlých snímků do soutěže.

Pravidla FOTOSOUTĚŽE
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Vážená redakce, 
obracím se na Vás, protože je to pro mně nejjed-
nodušší. Bydlím na Suchdole už drahně let, ale 
aby jezdil v Kosově ul. prázdný autobus (větši-
nou), to je jev jako z nějaké absurdní povídky. 
Další absurdita spočívá v tom, že autobus, kte-
rý míří ze Suchdola do Unětic, nevšímavě míjí 
prodejnu Lidl. Mnoha občanům Suchdola a Uně-
tic, zvláště seniorům, by zastávka u prodejny Li-
dl ulehčila nákupy a ušetřilo by se palivo sou-

kromých aut. Ten, kdo toto vymyslel a zavedl, 
by měl ve volbách kandidovat na zastupitele 
Kocourkova. Já, i moji sousedé, dali bychom mu 
hlas. Jsem si vědom toho, že Vaše redakce to ne-
může vyřešit, ale můžete pomoci tím, že předáte 
můj dopis na patřičná místa. 

Děkuji Vám a přeji zdar Vašemu konání

Otto Friedrich

napsali jste nám

* 1. července 1915 v Krhové u Valašského Meziříčí
† 21. prosince 2005 v Praze

Rudolf Pernický byl příslušníkem československé za-
hraniční armády působící během druhé světové války 
ve Velké Británii a velitelem výsadku Tungsten na úze-
mí protektorátu v roce 1944. V roce 1948 byl zatčen 
a ve vykonstruovaném procesu v roce 1949 odsou-

zen ke dvaceti letům odnětí svobody, odnětí 
hodnosti a titulů, ztrátě vyznamenání a ob-
čanských práv. Trest odpykával na Borech, 
v Opavě a poté téměř osm let v uranových 
dolech. Ve vězení strávil jedenáct a půl ro-
ku. Od svého propuštění až do roku 1989 
byl sledován StB. 

V roce 1990 mu byly vráceny všechny vo-
jenské pocty a byl povýšen do hodnosti plu-
kovníka. O rok později byl jmenován generál-

majorem ve výslužbě. V letech 1990 až 1992 byl předse-
dou Konfederace politických vězňů a poté byl jejím čest-
ným předsedou. V roce 2005 mu bylo uděleno nejvyšší 
státní vyznamenání Řád Bílého lva. 

Generál Rudolf Pernický byl naším spoluobčanem. 
V roce 2011 jmenovala Rada městské části Praha-Such-
dol komisi na posouzení návrhů na pomník generálu Ru-
dolfu Pernickému, které vypracovali studenti Ateliéru re-
staurování výtvarných děl sochařských prof. Petra Siegla
na Akademii výtvarných umění v Praze. Předložené prá-
ce vypovídaly o pochopení tématu a znalosti předpoklá-
daného místa osazení. Pro realizaci pomníku generálu 
Pernickému komise doporučila stélu citlivě respektují-
cí tvarosloví padáku autora Petra Laciny, který původní 
studii zvětšil na model v měřítku 1:1. Tento model bu-
de během měsíce listopadu osazen do zatravněné plo-
chy zrcadlově proti Brandejsovu náměstí mezi ulicemi 
Kamýcká, Olšová a U Kruhovky. Osazení modelu na ně-
kolik týdnů (model je izolován proti vodě a vlhkosti) se 
provádí z důvodu celkového řešení realizace. 

Po vyjasnění materiálového provedení a dokončení 
přípravy návrhu přijde v příštím roce na pořad shánění 
peněz na vyhotovení pomníku a jeho umístění.

Magdalena Vovsová

Rudolf Pernický 

Krátký komentář a vysvětlení k dopisu pana Friedricha:
Na základě mnoha žádostí občanů požádali starostové městských částí Suchdol a Lysolaje v prosinci 2010 o za-
jištění lepší dopravní obslužnosti Výhled, Nového Suchdola a propojení Suchdola a Lysolají. Posouzení vytíženos-
ti midibusu je plně v kompetenci organizátora dopravy v Praze, tj. společnosti ROPID. 

Vybudování zastávky u Lidlu bylo jedním z prvních požadavků starostů Horoměřic, Únětic a Suchdola. Bohu-
žel s jejím umístěním nesouhlasí majitel pozemku, na kterém by měla být postavena. 

Petr Hejl, starosta městské části 
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ze suchdolské knihovny

Při nastávajícím sychravém počasí 
jsme pro vás připravili pořad, kte-
rý svým tématem zahřeje na duši 
i na těle. Ve čtvrtek 29. listopadu 
v 18.00 přivítáme po dlouhé do-
bě spisovatele Vlastimila Vondruš-
ku, který pohovoří na téma Vínem 
proti pohanství. Autor mnoha histo-
rických detektivek a románů vystu-
doval obor historie a etnografie na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlo-
vy v Praze. Působil v Národním mu-
zeu v Praze a je autorem řady výstav 

a expozic. Společně s manželkou za-
ložil sklárnu Královská huť v Dok-
sech, kterou provozoval do roku 
2009 (za tuto činnost získal ocenění 
ministra kultury ČR). Od roku 2009 
se věnuje výhradně spisovatelské 
činnosti. Pořad Vínem proti pohan-
ství udělá radost alkoholikům i abs-
tinentům, kteří se mohou těšit na 
nevázané vyprávění o dějinách pití 
piva a vína. 

V pondělí 19. listo-
padu od 18.00 přijď-
te vyzkoušet kombi-
naci cvičení smíchu 
a jógového dýchá-
ní, které dodává do 
našeho těla a moz-
ku více kyslíku a vytváří pocit zdra-
ví a energie.

Ve čtvrtek 13. prosince od 13.00 
a 14.00 se v knihovně uskuteční di-
vadelní představení „Jak Kašpárek 
zachránil Vánoce“.

Ve čtvrtek 20. prosince od 18.00 
si můžete poslechnout koncert dětí 
z MŠ Gagarinova „Uspávání Ježíška.“

Do konce listopadu ještě můžete 
shlédnout výstavu komiksů inspirova-
ných japonskou komiksovou tradicí.

Vstup na všechny programy je 
zdarma. Více informací na e-mailu
knihovna@praha-suchdol.cz, na tel. 
222 366 824 nebo osobně 
při návštěvě knihovny.

Ivana Tvarohová,
vedoucí knihovny

Co nového v knihovně

Program knihovny na listopad a prosinec
19. listopadu v 18.00 – jóga smíchu
27. listopadu v 18.00 – beseda Stromy na Suchdole
29. listopadu v 18.00 –  povídání s Vlastimilem Vondruškou

Vínem proti pohanům 
3. prosince v 18.00 – jóga smíchu

13. prosince ve 13.00 
a ve 14.00 

–  divadelní představení pro děti 
„Jak Kašpárek zachránil Vánoce“

20. prosince v 18.00 –  koncert dětí z MŠ Gagarinova 
„Uspávání Ježíška“

 Jan Buda  Ludmila Petrtýlová  Jaroslav Malý  Stanislava Vlasáková  Václav Legát  Milada 
Miková  Jan Novák  Alexandra Vaňková  Věra Pospíšilová  Růžena Ptáčková  Stanislav Hejna 

 Olga Borová  František Kyncl  Jitka Papíková  Josef Trojan  Jana Nohová  Milada Králová 
 Miloslav Felčárek  Marie Trojanová  Jana Procházková  Bohumír Eder  Helena Průšová 
 Marie Lehnerová  Jaroslava Bláha  Jana Zimová  Jiřina Zimová  Milan Neumann  Rudolf 

Josífko  Miloslav Nerad  Josef Hrstka  Miroslava Římková  Miloslava Krejčová  Marie 
Vopálenská  Hana Hájková  Maria Barešová  Naděžda Píčová  Ludmila Bártů  Eva Belšánová 

 Eva Prádlerová  Eva Pokorná  Oldřich Husák  Jaroslava Kulhánková  Ladislav Vermach 
 Božena Novotná  Růžena Černochová  František Čoček  Miluška Papežová  Jiří Rathouský 
 Helena Castrillová  Erminia Dvořáková  Emilie Míková  František Torn  Marie Dvořáková 
 Ludmila Bouřilová  Vlastimila Mikolášová  Josef Borůvka  Jaroslav Spíšek  Jaroslav Torn 
 Jiří Dobiáš  Antonín Skala  Antonín Brož  Věra Krulíková.

G R A T U L A C E
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 

slaví významné životní jubileum
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V Suchdolských listech č. 4/2011 vy-
šel první článek pojednávající o úska-
lí exekučního řízení a jednotlivých kro-
cích, kterými se může dlužník v určité 
fázi řízení bránit. V článku byla rovněž 
zmíněna připravovaná nová právní 
úprava, která byla již schválena a bu-
de účinná od 1. ledna 2013.

V letošním roce počet vedených 
exekucí přesáhne jeden milion a každý 
týden přibývá do Centrálního registru 
dlužníků více než deset tisíc záznamů. 
Protože se nová úprava dotkne nema-
lého počtu občanů, je na místě, aby 
tento článek shrnul její základní zása-
dy. Obecně je nová úprava hodnoce-
na nejednotně, na jedné straně je po-
važována za posílení pozice exekuto-
rů jako výsledku jejich lobby, na druhé 
straně je obhajována jako novela posi-
lující postavení dlužníků. Pravda bude 
někde uprostřed.
Pro dlužníka je určitě výhodnější, že

  dlužník musí být povinně na svůj 
dluh upozorněn a ještě naposledy 
vyzván k dobrovolnému plnění, než 
bude proti němu zahájena exekuce. 
Také se prodlužuje lhůta pro „dob-
rovolné“ plnění dluhu na základě 
výzvy zaslané soudním exekutorem 
z 15 na 30 dní.

  bude povinně spojováno více exe-
kucí do jedné a tudíž dlužník za-
platí náklady jen za jedno řízení. 
Dosavadní stav byl věřiteli i exeku-
tory zneužíván v neprospěch dluž-
níků a dluh plynoucí z jednoho 
titulu (smlouvy, spotřebitelského 
úvěru, koupě) byl vymáhán v sa-
mostatných řízeních pro každou 
splátku nebo jen několik splá-

tek, čímž dlužníku narůstal dluh 
o enormní náklady řízení před 
soudem a u exekutora. Bylo zcela 
normální, že pro jednu splátku tře-
ba 800 Kč byly náklady soudního 
řízení (při účasti advokáta věřitele) 
i 8000 Kč a stejně tolik si k tomu 
připočítal i exekutor. Dlužníku byly 
pak obstaveny příjmy, zabavován 
majetek ne pro 800 Kč, ale skoro 
dvacet tisíc. V důsledku nové úpra-
vy samozřejmě zbude dlužníku ví-
ce prostředků, aby mohl platit své 
dluhy, které jinak skončily v exeku-
torské kapse. Současně tento insti-
tut zajišťuje automatické zařazo-
vání exekuce téhož dlužníka vždy 
k témuž exekutorovi, u kterého byl 
podán první návrh na příslušného 
dlužníka.

  předmětem exekuce nesmí být do-
mácí zvíře v lidské péči (tedy domá-
cí mazlíček). 

  z prováděné exekuce bude nutno 
dělat zvukový a obrazový záznam, 
avšak jen tehdy, pokud o to někdo 
z přítomných požádá. Je proto na 
dlužníkovi nebo členu jeho rodiny, 
který by byl exekuce na místě pří-
tomen, aby si neopomněl pořízení 
videozáznamu se zvukem vyžádat.

  neoprávněně zabavenou věc budou 
muset exekutoři po dohodě s majite-
lem vracet na místo, odkud ji vzali. 

A co už tak výhodné není 
  v případě exekuce prodejem nemo-
vitosti, pokud se neprodá v první 
dražbě, v dalších dražbách lze nově 
postupně snížit nejnižší podání ze 
současných 50 na 40 % dále pak na 
30 a 25 %, což v důsledku zname-

ná, že dlužník může přijít o dům jen 
za více než pětinu jeho ceny a vý-
nos dražby by ani zcela nemusel 
pokrýt všechny závazky.

  možnost dražby členských práv 
dlužníka v bytových družstvech 

  omezení dvoukolejnosti výkonu 
rozhodnutí soudy a exekuce. Sou-
dem budou nadále vykonávány 
především rozhodnutí ve věcech, 
které se dotýkají nezletilých dětí, 
vykázání ze společného obydlí, ci-
zích rozhodnutí v případě, že není 
vydáno prohlášení vymahatelnos-
ti nebo vyklizení bytu s bytovou 
náhradou, ostatní exekuce budou 
realizovány výhradně soukromými 
exekutory (doposud mohl věřitel 
mezi soudem či exekutorem volit), 
což je hodnoceno i jako nebezpečný 
monopol pro soukromé exekutory. 
Už i proto, že jejich širší pravomoci 
jim umožňují používat razantnější 
metody a přístupy, při nichž ně-
kteří své pravomoci i překračují. 

  za neplacení alimentů může být 
rodiči odebrán řidičský průkaz. 
Zákon však umožňuje zrušení ta-
kovéto exekuce, kdy dlužník na 
alimentech dokáže, že řidičský 
průkaz potřebuje k uspokojování 
svých životních potřeb a potřeb 
osob, ke kterým má vyživovací po-
vinnost. Výjimka by tak platila pro 
řidiče, kteří řidičský průkaz potře-
bují k získávání peněz na živobytí, 
například šoféři auto-
busů, řidiči kamionů 
nebo taxikáři.

JUDr. Zlata Kohoutová

Exekuční řízení nově

Setkání s Biblí a koledami
U BETLÉMA NA SUCHDOLSKÉM NÁMĚSTÍ 

24. PROSINCE 2012 VE 22 HODIN 
přítomni budou:  Petr Hudec za Českobratrskou evangelickou církev, Krysztof  Łabe. dź, CMF 

za Římskokatolickou církev a Pavel Zvolánek za Církev adventistů sedmého dne

Setkání se koná pod záštitou městské části Praha-Suchdol.
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Vy to ještě nevíte? Ve školním roce 
2011/2012 zůstalo díky žákům ZŠ 
Mikoláše Alše v našich lesích stát 
240 stromů. 

Ve spolupráci s Pražskými služba-
mi a. s., které vyhlásily soutěž „Papír 
Pražským službám, peníze vaší ško-
le“ jsme pro naši školu za 19 260 kg 
starého papíru získali neuvěřitelných 
44 298 Kč. V soutěži jsme se mezi 
pražskými školami umístili na 1. mís-
tě, obdrželi jsme tedy ještě šek na 

23 000 Kč a možnost návštěvy třídí-
cí linky papíru a centra recyklace elek-
troniky. Na exkurzi se v červnu 2012 
vydali nejlepší sběrači školy. Všem zú-
častněným se exkurze líbila, dostali 
jsme i drobné reklamní dárky. Letos už 
od naší školy odjel kontejner již v zá-
ří, obsahoval 3700 kg starého papíru. 
Toto množství se nám podařilo nasbí-
rat za pouhých 5 sběrových dnů. Není 
to úžasné? Dostat se ale na první mís-
to bude tento ročník soutěže s Praž-

skými službami a. s. těžší, jelikož je 
zapojeno více škol. Sbírejte s námi! 
Těšíme se na Vás každé pondělí a kaž-
dou středu od 7.30 do 7.50 u bočního 
vchodu do staré budovy školy. V na-
šich lesích zůstanou stát stovky stro-
mů a do kasy školy přibudou peníze, 
které budeme moci využít na nákup 
pomůcek a zlepšení prostředí školy. 

Lucie Vlčková,
ZŠ Mikoláše Alše

Zachráníme i v tomto školním roce 240 stromů? 

V letošním školním roce 2012/2013
přivítáme opět na ZŠ Mikoláše Alše 
naše malé předškoláky ze všech 
okolních mateřských školek. Připra-
vili jsme pro ně program, který se 
skládá ze tří setkání a všechna se 
uskuteční v naší škole. Jako prv-
ní čeká předškoláky návštěva svých 
kamarádů v 1. třídách, kde společ-
ně prožijí jednu vyučovací hodi-
nu a budou si moci vyzkoušet ro-
li školáka. Termín je naplánován na 
13. 11. pro MŠ K Roztokům a MŠ 
Gagarinova a na 14. 11. pro před-

školáky z MŠ Únětice. Druhé set-
kání nás čeká v prosinci a to přesně 
14. 12., kdy tentokrát předškoláky 
přivítají naši nejstarší žáci z 1. stup-
ně a společně vytvoří ilustrace k při-
pravené pohádce, které potom bu-
dou zdobit prostory základní školy. 
Před zápisem nás čeká poslední set-
kání – maškarní rej, kterého se zú-
častní jak všichni předškoláci, tak 
i naši prvňáčci.

Celou veřejnost tímto zveme na Dny 
otevřených dveří, kde při této příleži-
tosti bude možno nahlédnout do vý-

uky a zároveň si prohlédnout prostory 
školy. Zde je nabídka daných termínů:

Dny otevřených dveří
 pondělí 12. listopadu 2012, 
 pondělí 10. prosince 2012 
 pondělí 7. ledna 2013 

vždy od 9.00 do 16.00
V každou celou hodinu budou zájem-
ci vyzvednuti u vchodu před novou 
budovou.
 

Eva Benešová a Helena Pavlasová, 
ZŠ Mikoláše Alše

Projekt Předškolák 

Ve škole hrajeme kinball
V úterý 16. října se žáci 6. a 7. ročníku seznámili s novou atraktivní hrou kinball. 
Do hry jsou zapojeni všichni hráči a hraje se se vskutku obrovským míčem 
Omnikin, jehož průměr je 122 cm(!), ale váží pouhý 1 kg. V překladu znamená 
slovo kinball „míč v pohybu“ a tak tomu i je. Kinball je kolektivní hra, ze které 
nelze nikoho strategicky vyloučit a kterou mohou spolu hrát chlapci i dívky, 
pohybově více či méně nadaní žáci všech věkových kategorií. V tělocvičně hrají 
proti sobě 3 týmy po čtyřech hráčích rozlišených barevnými dresy. Cílem hry 
je odehrát míč tak, aby jej tým na příjmu nechytil. Hra je poměrně fyzicky 
náročná a přitom nevyžaduje dlouhý trénink, aby si žáci užili zábavu. Po 
úvodní prezentaci lektorem kinballu a výuce pravidel a strategie vyučujícími na 
II. stupni připravujeme výuku herních aktivit na I. stupni. Finanční prostředky 
na nákup míče Omnikin a nezbytného kompresoru byly získány z grantu MČ 
Praha-Suchdol. 

Michala Haluzová, školní družina ZŠ Mikoláše Alše

VÁNOČNÍ TRHY 
v pondělí 17. prosince 15.00–17.00 v nové budově ZŠ Mikoláše Alše

labut_0512_CYK.indd   12labut_0512_CYK.indd   12 14.11.2012   13:28:3414.11.2012   13:28:34



w w w . p r a h a - s u c h d o l . c z 13

ze suchdolských škol

Ačkoliv to zní neuvěřitelně, je to tak. 
V prvním měsíci nového školního ro-
ku navštívilo Dejvickou pekárnu dva-
cet medvíďat. Jak je to možné? Ho-
nem s pravdou ven. Kdo zná Mateř-
skou školu Gagarinova, právě pochopil. 
Ta medvíďata jsou přece děti z jedné 
z předškolních tříd. V Dejvické pekár-
ně byly na exkurzi v rámci týdenního 
projektu: „Kde se bere jídlo?“

V pondělí si děti povídaly o tom, 
co mají rády dobrého k jídlu, co do-
ma snídají, kdo doma mamince po-
máhá v kuchyni, kdo pomáhá tatín-
kovi s nákupy a kde se bere všechno 
to zdravé a dobré jídlo. Při dopolední 
svačině jsme si začali více všímat, co 
vlastně jíme. Paní učitelka Jarka ná-
hle vykouzlila velký balíček krásných 
obilných klasů a již bylo zaseto zrn-
ko tajemství a chuť prozkoumat něco 
nového. Na magnetické tabuli se již 

sledovaly obrázky zemědělských stro-
jů a plodin. S dětmi si vyprávěla zá-
žitky o práci na poli nebo na zahrád-
ce. Na vycházku si většina dětí obula 
holínky, protože venku bylo po dešti. 
Chodit v holínkách v naměklé půdě je 
moc pěkný zážitek.

 V úterý jsme se zase na pole vrá-
tili, pole již bylo suché. Prošli jsme si 
menší lán, hodnotili půdu, rozebíra-
li hroudy, lupou zkoumali hmyzí svět, 
lámali suché zbytky obilovin, pozoro-
vali vlaštovčí houfování na telegraf-
ních drátech a také hladové vrány 
a straky na poli. Dalším vyprávěním 
a vysvětlováním jsme se dopracovali 
k pochopení slov pole-semínko-rost-
linka-obilí-klas-zrnko.

Další dny byly ještě zajímavější. Dě-
ti pod lupami v Petriho miskách sle-
dovaly jednotlivé klasy (pšenice,oves, 
ječmen) a zrní a nakonec prozkouma-
ly i jednotlivé druhy mouky. Děvčata 
namíchala instantní pšeničnou kašič-
ku Sunarku a již se plně hodovalo. Prý 
se ještě doma děti dožadovaly té dob-
ré kašičky. A maminky sháněly a vaři-
ly. Toto zkoumání sledovala i naše no-
vá paní učitelka Jana a završila celé 
tajemství sjednanou exkurzí v Dejvic-
ké pekárně.

To bylo ještě zajímavější. V pátek 
dopoledne medvíďata dojela autobu-
sem na Dejvickou a pár set metrů do-
šla přímo do Dejvické pekárny. Tam 
jsme byli mile přivítáni, pekaři a pe-
kařky se nám plně věnovali. Popr-

vé v životě jsme viděli tak veliké pyt-
le mouky, ohromné míchací roboty, 
stroje a strojky na rohlíky, velké ple-
chy a horké pece. Všude to vonělo pe-
čivem a už jsme měli velký hlad. No, 
co myslíte? Pekaři to na nás poznali. 
Část medvíďat dostala rohlíky a část 
dostala krajíčky chleba. Pěkně jsme 
poděkovali, rozloučili se a paní uči-
telka si pekaře vyfotila. Cestou zpět 
si děti pochutnávaly na pečivu a ko-
lemjdoucí se divili, cože máme su-
ché chleby. My jsme se na ně usmíva-
li, protože jsme věděli, že suchý chléb 
nebo rohlík není jen tak obyčejná věc. 
My už víme, kde se bere jídlo.

Krásnou odměnou pro děti bylo fo-
tografování na koníčku na náměstí 
a jízda vlakem do Sedlce. Dojít do škol-
ky jsme museli pak sice pěšky přes vel-
ký kopec, ale zase s novým tajemstvím 
na další týden – „Prozkoumáme les“. 
Vstříc novým zážitkům je vedou paní 
učitelky (medvědice) Jana a Jarka.

Jaroslava Bělotová,
MŠ Gagarinova

Medvíďata v Dejvické pekárně

V pátek 28. září pořádala ZŠ Mikoláše 
Alše ve spolupráci s Člověkem v tísni 
o. p. s. již 2. ročník akce Běžím pro ško-
lu v Africe. Díky naší sbírce v loňském 
roce, která čítala necelých 45 000 Kč, 
jsme tak přispěli k otevření dal-
ší školy v Etiopii, a to v městečku 
Debre Sina. Otevřena byla shodou 
okolností právě 28. září, kdy byl na-
ší školou pořádán 2. ročník této cha-
ritativní akce. Otevření školy udělalo 
obrovskou radost místním studen-
tům, učitelům a rodičům, kteří se na 
její stavbě aktivně podíleli. Tamější 
žáci tak zahájili nový rok v pěti no-

vých učebnách, které budou nav-
štěvovat tři stovky dětí. Letošního 
běhu v Suchdole se zúčastnilo cel-
kem 98 běžců. Odstartoval ho afric-
ký student J. C. Moliba Benkanza, 
který se akce aktivně účastnil a po 
zbytek běhu podporoval účastní-
ky hrou na africké bubny. Nepočítá-
me-li děti v kočárcích, tak nejmlad-
šímu běžci byly dva roky, žák Lukáš 
Frk z V. třídy a Filip Eliáš ze III. třídy 
uběhli neuvěřitelných 10 800 metrů 
a celkový součet všech běžců je úcti-
hodných 176,8 kilometrů! Příspěvky 
sponzorů činily 18 830 Kč. K akci se 

přidaly také suchdolské ženy, které 
pekli pro Afriku a do sbírky přidaly 
dalších 4100 Kč. Získané peníze po-
putují tentokrát do etiopského Me-
sinchu. Jedná se o vesnici, kde žije 
232 dětí, které nemohou chodit do 
školy, protože ta stávající je přeplně-
ná, i když se učí na směny. Stavební 
práce byly zahájeny v létě, ale část 
peněz ještě chybí. Proto bych tou-
to cestou vyzvala i ostatní školy, aby 
tuto smysluplnou akci podpořily.

Petra Levá, 
ředitelka ZŠ

Běžím pro školu v Africe

labut_0512_CYK.indd   13labut_0512_CYK.indd   13 14.11.2012   13:28:3514.11.2012   13:28:35



S U C H D O L S K É  L I S T Y  5 / 2 0 1 214

Jéé, to bylo príma, nadšeně volaly dě-
ti, když nám hasiči na rozloučenou 
zahoukali hóó-řííí!

Setkání se strážníkem Honzou 
a suchdolskými hasiči Zbyňkem Fro-
líkem (to je tatínek „našeho“ zajíč-
ka Elišky) a Miloslavem Procházkou 
proběhlo v rámci vzdělávací oblasti 
Dítě a svět.

Děti preventivně získávají znalosti 
o možných nebezpečných situacích 
a dostupných způsobech jak se chrá-

nit. V našich podmínkách jde hlav-
ně o nebezpečné situace v dopravě, 
při setkání s cizími osobami či zvířa-
ty a chování při požáru. 

Protože nejlepší „vyučovací meto-
dou“ je využití praktických ukázek 
a praktického nácviku bezpečného 
chování, byla přítomnost odvážných 
mužů nutnou podmínkou a velmi ví-
taným zpestřením.

Strážníka Honzu starší děti dobře 
znají, protože nás ve školce navštěvu-

Víme, kdo nás chrání!

Letošní září i říjen bylo velice pěkné, 
slunečné počasí. Ani se nechce věřit, 
že už nastal podzim. Pro všechny dě-
ti to znamenalo, že se zase vrátily do 
škol a školek mezi své kamarády.

Ve školce jsme s dětmi zjišťovali, 
jak se pozná, že už je podzim, proč 
se sadaři tak těší na září – jak se ří-
ká v básničce. Pozorovali jsme v za-
hradách okolo školky sklizeň jab-
lek, hrušek, švestek. Dostali jsme na 
ochutnání bedýnku jablek. Děti po-
rovnávaly různá zabarvení a velikos-
ti jablek, učily se je spočítat, některé 
děti poprvé snědly jablko celé, neroz-
krájené. Dozvěděly se, že i jablka ma-
jí svá jména – „Šampión, Spartan, De-
licius“. Všechna chutnala náramně. 
Zahrály si i na kuchaře, s pomocí uči-
telek děti pekly štrúdl a tzv. „jablíčka 
v županu“. Nakonec si zatančily ma-
zurku „Měla babka čtyři jabka“.

Na zahradě školky máme záhonek, 
kde na jaře společně sejeme hrášek, 
ředkvičky. Ty už jsme ale dávno sněd-
li. Na podzimní sběr čekaly brambory 
a řepa. To bylo divení, když jsme vyry-
li brambory a ony byly červené. „To je 
asi obarvila ta řepa, co roste vedle“, ří-
kaly děti. A představte si, že ty červe-
né brambory jsou uvnitř žluté a chut-
nají stejně, jako ty obyčejné. Největší 
zážitek pro děti bylo jedení brambor 
tzv. „na loupačku“. Teplé brambory 
loupat jen tak rukama, trochu je oso-
lit, potřít máslíčkem – mňam, to byla 
dobrota. Z brambor děti vyráběly růz-
ná zvířátka, tiskátka, kterými zdobily 
čelenku, a korále pro princeznu, která 
je ztratila na bále.

S řepou děti zažily také spoustu le-
grace. Víte, že je možné malovat řepu 
řepou? Zkuste si to, rozkrojte červe-
nou řepu a malujte, jde to lehce. Do-
stali jsme i řepu oranžovou a bílou. 
V encyklopedii jsme si našli, že ta vel-
ká, těžká, oranžová řepa je krmná pro 
kravičky a že se z bílé řepy cukrovky 
vyrábí cukr. A ta je opravdu sladká, 
chutnali jsme ji.

Naše paní uklízečka nám do školky 
přivezla spoustu malých dýní. Protože 
dlabání a výroba strašidel z dýní je pro 
děti hodně pracné, svoje dýňová stra-
šidýlka si raději kreslily a vystřihovaly 
z barevných papírů. Společně s učitel-
kami děti dýně různě zdobily listy, šíp-
ky, šiškami, lýkem i papírem a vytvo-
řili krásné „dýňáčky“, které nám teď 
zdobí okenní parapety a chodby tříd.

K podzimu také neodmyslitelně 
patří draci. Děti si je vyráběly z papí-

ru a zkoušely s nimi létat, ale protože 
málo foukalo, běhaly s nimi po zahra-
dě. Učily se básničky a písničky o dra-
cích. Také si s učitelkami četly, která 
jsou volně žijící zvířátka a ptáci, jak 
vypadají, co dělají na podzim, jak se 
připravují na zimu, které zvíře bychom 
mohli v zimě vidět a které celou zimu 
spí. V lese hledaly stopy lesních zvířat, 
zahlédly veverku. V jiné třídě děti zase 
poznávaly houby jedlé – hříbky, bab-
ky, klouzky. Říkaly si, že mezi ty jedo-
vaté patří třeba krásná muchomůrka 
červená a vědí, že ani sahat na ni ra-
ději nebudou. 

Teď chodíme s dětmi pozorovat 
krásné barvy podzimního listí a těšíme 
se na Martina, jestli opravdu přijede na 
bílém koni, jak se říká v pranostice.

Marcela Hanáková,
MŠ Gagarinova

Podzim ve školce Gagarinova

ze suchdolských škol
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Suchdolská radnice vyhlašuje kaž-
dý rok granty na podporu vzdělává-
ní. Letos jsme se zúčastnili se čtyř-
mi projekty a všechny byly Radou MČ 
schváleny. Vedle stoprocentní úspěš-
nosti nás potěšila i pochvala od gran-
tové komise za „vysokou úroveň po-
daných žádostí“. Celkově naše škola 
získala 52 500 Kč. A na co se těšíme?

Sovičky se budou pod vedením 
lektorky z jazykové školy Spěváček 
HRAVĚ UČIT ANGLICKY. V průběhu 
celého školního roku se budou for-
mou her, písniček a pohybu sezna-
movat s cca 100 základními slovíčky, 
které budou umět používat v jedno-
duchých větách. Získané znalosti 
sovičkám jistě ulehčí výuku anglič-
tiny v 1. třídě základní školy. Rodi-
če díky grantové podpoře zaplatí jen 
690 Kč.

Aby nezahálely dětské ručičky, tak 
si užijeme HRNČÍŘSKÉ ŠKOLIČKY. 
Všechny, i ty nejmenší, děti budou 
pod vedením zkušeného hrnčíře pra-
covat (již potřetí) s hrnčířskou hlínou 
na hrnčířském kruhu. Práce na hrn-
čířském kruhu je pro děti nezapome-
nutelným zážitkem stejně tak jako 
tvoření z hlíny – je to vlastně zázrak, 
když z malé hliněné kuličky vzniká 

pod prsty trojrozměrný tvar, který lze 
po vypálení a vyglazování používat. 
Hotový výrobek je na dlouhou dobu 
památkou pro malé tvůrce i pro ro-
diče dětí. Vloni se potěšili krásnými 
hrníčky, mističkami. Jaké překvapení 
nás čeká letos? To se uvidí až pod vá-
nočním stromečkem.

MŮJ DOMOV JE NA ZEMI je pro-
jekt, kterým chceme prostřednic-
tvím přímých prožitků (letos už jsme 
v rukavicích uklízeli les od odpad-
ků) v dětech rozvíjet a upevňovat 
základy otevřeného a odpovědné-
ho postoje a úcty ke všem formám 
života na planetě Zemi. Témata De-
vatero bylinek (zasadíme na náš by-
linkový záhon nové rostlinky, bude-
me je očichávat i ochutnávat), Půda 
nad zlato, Vodní hrátky, Jak přezi-
mují zvířátka a rostliny, Příběh vá-
nočního stromku, Když les usíná, 
Ptáčci ve městě, Padající vločky bu-
dou dětem předávat zkušení lekto-
ři z Občanského sdružení Ekodomov 
(sovičky už byly na návštěvě v jejich 
lesní školce) a Lesy hl. m. Prahy. Ně-
které z programů se uskuteční pří-
mo v lese.

A co dál? VZHŮRU KE HVĚZDÁM! 
V mimořádně zajímavém prostředí 

Planetária spolu s Aničkou a Nebeš-
ťákem získají děti představu o tom, 
jak je vesmír vzdálený, nekoneč-
ný, rozmanitý, krásný, neuchopitel-
ný i oceněníhodný. Děti se v pohád-
kových příbězích seznámí s tématy 
kometa, Polárka, Velký vůz, Mléčná 
dráha, rovník, póly, Země je kulatá… 
Z vlastní zkušenosti vím, jak moc-
né a vzrušující je sedět v hlubokém 
měkkém křesle a pozorovat hvězd-
nou oblohu na dosah ruky. 

Všechna tato témata rozvineme 
v dalších činnostech a aktivitách- 
v písničkách, v hudebně pohybových 
hrách, ve výtvarných a konstruktiv-
ních pracích (malování souhvězdí, 
stavba raket, modelování dinosaurů), 
seznámíme se s glóbusem, nakres-
líme si jednotlivé světadíly (z jedno-
ho k nám v dubnu přilétne čarodějka 
Evelýnka). Tento program završíme 
pozorováním oblohy bez pražského 
světelného smogu na škole v přírodě 
v oblasti Českého Švýcarska v Jiřetí-
ně pod Jedlovou. Tam uvidíme pou-
hým okem mnoho hvězd. Možná i tu 
padající…

Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům 

Grantům chvála!

je pravidelně. I letos jsme si povídali 
o nebezpečí okolo nás a děti zásady 
správného chování dobře znají. Klu-
ci byli nadšeni vysílačkou, pouty (mi-
mochodem jsou dobrou mnemotech-
nickou pomůckou na zapamatování 
si tel. čísla policie 158, pouta připo-
mínají osmičku). Děti poznaly i další 
výbavu, pomůcky, které má strážník 
k dispozici – pistoli, přenosnou lékár-
ničku, obušek, pepřový sprej.

Hasič pan Frolík přišel v „plné 
zbroji“ – v hasičské uniformě s ha-
sičskou výzbrojí a (nejen díky své 
výšce) vzbudil u dětí náležitý re-
spekt. Děti si mohly „osahat“ část 
vybavení – přilbu se zlatým štítem 
s vnitřními brýlemi a zátylníkem, 
rukavice, vysílačku. Víte, proč hasi-
čům nepadají kalhoty? Protože ma-
jí kšandy! I to nám pan Frolík pro-
zradil. Pokud je hasič v plné zbroji 
váží o plných 32 kg víc než je jeho 
tělesná hmotnost. Největší zátěží je 

kyslíková bomba a asi i kotníkové 
boty s velmi pevnou podrážkou.

Po „prohlídce“ pana Frolíka jsme 
si šli prohlédnout hasičský vůz. I ten 
vzbuzoval velký zájem dětí. Obešli 
jsme ho kolem dokola, viděli vypro-
šťovací nůžky, motorovou pilu, lana, 
sekyry, kyslíkové bomby, výsuvný žeb-
řík, čerpadlo a samozřejmě hadice 
(srolovaná hadice vypadá jako nula, 
tedy zapamatovat si číslo hasičů 150 
bude odteď hračka, že? Můžete si tře-
ba vzpomenout na rybník, to je nápo-

věda od pana Frolíka). Děti si hasič-
ský vůz prohlédli i zevnitř – to se při 
vyzdvihování 40 dětí do kabiny naši 
hasiči trochu zapotili… 

A to nejlepší přišlo nakonec – 
všechny děti zažily, jaký je to pocit, 
mít v ruce stříkající hadici. To bylo 
hustý, říkali kluci. No, jsem zvědavá, 
co budou říkat, až je na jaře vezmeme 
do hasičské zbrojnice na Petřinách.

Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům

ze suchdolských škol
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Co je v Rybičce nového…
Tradiční kroužky pro děti s rodiči, 
besedy s psycholožkou, jednorázo-
vé akce, cvičení pilates, to vše jsem 
vám minule v článku o aktivitách 
MK Rybička představovala. Tento-
krát se chci zaměřit na aktivity, kte-
ré se teprve rozjíždějí nebo je plá-
nujeme nabídnout od nového roku. 
Nové aktivity reagují na potřeby na-
šich návštěvníků a také se rozšiřují 
o činnosti pro starší děti, jak naše 
vlastní děti stárnou…
Storytelling – vždy ve čtvrtek od 
16.30 do 17.30 hod. nový kroužek  
Mgr. Anny Študentové pro děti ve 
věku 5–12 let.

Krátké příběhy, písničky a říkan-
ky jsou v angličtině, což dětem při-
rozeným způsobem pomáhá spo-
jovat si anglická slova s činnostmi. 
Nahlédněme do jednoho podzim-
ního kroužku: „Včera se slavil Hal-
loween, takže se dnešní odpoledne 
neslo ve znamení tohoto lehce stra-
šidelného svátku. Přenesli jsme se 
proto do světa čarodějnic, netopýrů 
a černých koček. Četli jsme si příběh 
o čarodějnici a skrze hru „Put a fa-
ce on a pumpkin“ jsme si zopako-
vali slovní zásobu z minulé hodiny. 
Nakonec jsme si ještě vyrobili ma-
lá strašidýlka a trochu si s nimi po-
hráli. Jako obvykle jsme i dnes měli 
k ruce pomocníka Michaela z River-
side School, který při práci s dětmi 
asistoval,“ vypráví lektorka Anna.

Pokud máte o Storytelling zájem, 
můžete zaplatit jednorázově a krou-
žek si vyzkoušet, je však možnost si 
místo v kurzu i předplatit. 

Michael Škácha je jedním ze stu-
dentů, kteří se v poslední době za-
pojili jako dobrovolníci do práce 
v MK Rybička. Při jednorázových ak-
cích pro veřejnost nám pomáhají ta-
ké Roman Zábrodský, Veronika Šká-
chová, Kateřina Veselá a Kristina 
Hulenová. Je skvělé, když můžeme 
spolupracovat s dospívajícími dět-

mi a mladými lidmi, kteří mají chuť 
s lidmi pracovat.

Pokud máte čas a chuť občas po-
moci i vy, ozvěte se, budeme se sna-
žit pro vás najít dobrovolnickou prá-
ci, která by vám vyhovovala.

V oblasti poradenství a individu-
álních konzultací jsme rozšířili na-
bídku o partnerské poradenství. Jo-
sef Cepl, pastor Sboru CASD (který 
MK Rybička provozuje), nabízí pro 
veřejnost možnost individuálních 
nebo párových konzultací pro rodi-
ny, které procházejí krizí nebo se jen 
potřebují zorientovat v obtížné situ-
aci. Josef Cepl má ze své pastorační 
praxe dlouholetou zkušenost s pra-
cí s partnerskými páry. V případě zá-
jmu o konzultaci jej můžete kontak-
tovat na e-mailu: j.cepl@tiscali.cz 
nebo na tel.: 607 570 229.

Zuzana Krumpholcová přišla s myš-
lenkou založit seskupení dětí cca od 
4 do 8 let, kde by děti společně nacvi-
čovaly vystoupení s cvičením na hud-
bu s tanečními a divadelními prvky. 
Nacvičené sestavy by pak děti měly 
možnost předvést na veřejnosti při pří-
ležitosti Dne dětí, Bambiriády apod.

Rodiče s dětmi by se k nácviku 
scházeli každý týden ve čtvrtek od 
15 do 16 hodin v MK Rybička, a to 
od ledna 2013. Jedná se o vytvoření 
stabilní skupiny účastníků, se který-

mi by Zuzka dlouhodobě pracovala. 
Pokud byste se chtěli přidat, kontak-
tujte již nyní Zuzanu Krumpholco-
vou na z.krumpholcova@seznam.cz, 
tel.: 720 145 435.

V pondělním dopolední kroužku 
Losos došlo ke změně – bude ny-
ní lektorován Mgr. Janou Plessinge-
rovou, která zároveň vede kroužek 
Hvězdiček. Protože právě největší 
počet zájemců o aktivity je z řad ro-
dičů s batolaty, chceme nyní náplň 
kroužku Losos uzpůsobit právě na 
míru této věkové skupině. Zároveň 
ale bude Losos i nadále obsahově 
orientován na poznávání cizích zemí 
a bude sloužit jako jakási brána pro 
rodiny cizinců z okolí.

Chci vás také upozornit na Kurz re-
spektovat a být respektován, který 
se v MK Rybička uskuteční v březnu 
a dubnu 2013. O tento kurz efektivní 
komunikace, akreditovaný MŠMT, je 
obvykle velký zájem jak mezi rodiči, 
tak pedagogy. Účastníci, kteří se při-
hlásí včas, platí nižší kurzovné.

 Pokud o kurzu uvažujete, hlaste 
se již nyní na jitkakaf@centrum.cz, 
tel.: 603 461 893. Věříme, že se vám 
u nás bude líbit, a těšíme se na vás 
i na vaše děti.

Jitka Kafková,
koordinátorka MK Rybička

mohlo by Vás zajímat

DÍLNA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Výroba adventních věnců a vánoční dekorace v pátek 7. prosince od 16 hod. 
v MK Rybička, Praha 6 - Sedlec. Cena za jedlový korpus 150 Kč, velký výběr 
dekorativního materiálu. S sebou vlastní bodce a svíčky. Rezervace: Zuzana 
Krumpholcová, tel.: 720 145 435, e-mail: z.krumpholcova@seznam.cz

MIKULÁŠ
2. prosince v 16 a 17 hod. – Miku-
lášská besídka bez strašení v Mateř-
ském klubu Rybička
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Mateřský klub Rybička, http://klubrybicka.blog.cz 
a Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělání, 

www.respektovani.com 
pořádají kurz 

                              RESPEKTOVAT 
A BÝT RESPEKTOVÁN
 Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, 
podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují konflikty. 

Lektorky: PhDr. Lucie Dobešová, PhDr. Eva Lukavská, PhD. 
a Blanka Kaválková 

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 
platba převodem na účet do 31. 1. 2013 – cena pouze 2600 Kč, 
platba do uzávěrky přihlášek 26. 2. 2013 – cena 2850 Kč. 
PŘIHLÁŠKY: zasílejte na e-mailovou adresu jitkakaf@centrum.cz, 
tel.: 603 461 893 
MÍSTO KONÁNÍ: 
Mateřský klub Rybička, Roztocká 44/5, Praha 6 - Sedlec. 
 
Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a budou mít 
možnost zakoupit si knihu Respektovat a být respektován. Do-
poručujeme vzít si podložku na psaní. Semináře jsou akreditová-
ny MŠMT, zájemcům lze vydat osvědčení o absolvování kurzu.

SDĚLOVÁNÍ OPRÁVNĚNÝCH POŽADAVKŮ 
1. seminář – 13. 3. 2013 (středa) 17.30 –21.00 
Úkoly výchovy, jak jsou naplňovány různými výchovnými styly. Riziko-
vé způsoby komunikace I. Principy reagování tří částí mozku. Základní 
fakta o emocích I. Šest zásad dobré komunikace. 
2. seminář – 14. 3. 2013 (čtvrtek) 17.30 –21.00 
Rizikové způsoby komunikace II. Respektující versus mocenský model ve 
výchově a vzdělávání. Poslušnost a vzdor – vyjasnění pojmů, dopady osob-
ní, pracovní a celospolečenské. Dovednosti pro respektující komunikaci I. 
3. seminář – 20. 3. 2013 (středa) 17.30 –20.30 
Dovednosti pro respektující komunikaci II. Já-výrok a jeho funkce. Pro-
cvičování. 

EMOCE 
4. seminář – 27. 3. 2013 (středa) 17.30 –20.30 
Základní fakta o emocích II. Různé způsoby, jak reagujeme na emoce 
(zejména negativní) u druhých. Formy empatické reakce, procvičová-
ní. Zvládání vlastních emocí a jak to učit děti. 

ZPŮSOBY VYMEZOVÁNÍ HRANIC, 
KTERÉ VEDOU K ZODPOVĚDNOSTI 
5. seminář – 3. 4. 2013 (středa) 17.30 –20.30 
Rozlišení pojmů: trest – přirozený důsledek – logický důsledek. Vnitř-
ní a vnější motivace k učení a práci. Rizika trestů. Postupy při nevhod-
ném chování dětí. 

JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ 
6. seminář – 10. 4. 2013 (středa) 17.30 –20.30 
Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Pojmy oce-
nění a zpětná vazba. Postupy při oceňování. Rizika soutěží. 
 
RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN 
7. seminář – 17. 4. 2013 (středa) 17.30 –20.30 
Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ 
situací i konfliktů mezi dětmi. Zmírňování problémů v sourozeneckých 
vztazích. 

mohlo by Vás zajímat

Oblečte si, prosím, oděv, který vám ne-
bude bránit v pohybu a přijďte ve středu 
28. listopadu v 15 hodin do HORIZON-
TU (Na Vrchmezí 8/231). 

Zveme vás sice na přednášku s ukáz-
kami, ale daleko přínosnější pro vás bu-
de, když si cvičení hned vyzkoušíte. 
Např. o uvolňování páteře nebo pohybli-
vosti kyčelního kloubu je zbytečné mluvit 
a je lepší si to na sobě zkusit. 

A neobávejte se, že byste to nezvlád-
li. Máme to vyzkoušené. Již 5 let cvičíme 
s cvičenci seniorského věku (některým 
je nad 80 let) v tělocvičnách, fitcentrech 
a bazénech na několika pražských ob-
vodech a naši cvičitelé jsou sami v seni-
orském věku. Mají tedy nejen profesio-
nální znalosti, ale už i vlastní zkušenosti 
s neduhy stáří a rozumí vašim problé-
mům. Nepochybnou kvalitu tohoto způ-
sobu oddalování stárnutí potvrzuje sku-
tečnost, že projekt Senior fitnes o. s. 
Senioři-seniorům podporuje Magistrát 
hl. města Prahy, některé městské části 
a sponzoři z obchodní sféry. 

Nabízíme cvičení vhodné pro všechny 
bez ohledu na zdravotní stav nebo poo-
perační omezení, s cílem zlepšit vaši kon-
dici. Udržovat své tělo v pružnosti, hyb-
nosti a zdraví je nyní nutný životní styl. 
Náš tradiční Sokol a jeho zásady neztra-
tily nic na své aktuálnosti.

Nejde jen o to, že po cvičení odchází-
te uvolněni, ale dostanete do života nový 
rytmus. Cvičení má být pravidelné – jed-
nou týdně se znovu potkáte s nově zís-
kanými přáteli a na tu dobu odkládáte ji-
né starosti a soustředíte se jen na sebe. 
Zpravidla se cvičí na podložkách, tělo-
cvičným nářadím je vaše tělo, ruce a no-
hy, zdrojem vaší síly je dech a snaha vze-
přít se přibývajícím létům. Cena jedné 
hodiny je poměrně malý finanční obnos 
a jak říkával Miroslav Horníček, „nemám 
rád neplatící diváky“. Je to vklad do se-
be, aby se dařilo. 

Úvodní motivační přednáška je však 
zdarma. Kdybyste se chtěli na něco ze-
ptat, naše e-mailová adresa je 
seniorfitnes@seznam.cz. 

Stálé zdraví přeje Zdeněk Srba   

Seniorfitnes 
a Horizont vás zvou: 
Přijďte si zacvičit 
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Milé děti,

po prázdninách nám začal nový školní 
rok 2012/2013 a opět je tu možnost 
od měsíce října navštěvovat Dům dě-
tí a mládeže, který sídlí v Rohové ulici 
č. 7/540 v Suchdole. Dům dětí a mlá-
deže byl během prázdnin komplet-
ně vymalován a opraven. Děkuji pro-
to tímto zvláště firmě pana Orszulíka, 
která provedla velmi svědomitě veške-
ré práce. Naše zařízení pro vás připra-
vilo v tomto novém školním roce mno-
há překvapení. I v letošním školním 
roce máme dvě detašovaná pracoviš-
tě 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 pracovištích bude-
te moci krásně využít svůj volný čas 
v různých zájmových kroužcích a ta-
ké se lecčemu přiučíte. Je z čeho vybí-
rat: kroužek mluveného slova – diva-
dlo, hudební kroužek – klavír, flétna, 
violoncello, kytara, keybord a indivi-
duální zpěv; ale i ve sboru, pohybový 
kroužek – moderní tanec, gymnasti-
ka, aerobic – step, břišní tance, klasic-
ký tanec balet, pohybová cvičení, klub 
rodičů s dětmi, jóga pro děti i dospělé, 
kroužky estetického zaměření – krou-
žek ručních prací (batikování, výroba 
vlastních módních doplňků), kerami-
ka (práce s hlínou), kreslení (malování 
vodovkami, temperami, uhlem, křída-
mi), indiánský kroužek, kroužek aran-
žování.

Samozřejmě, že nezapomínáme 
na milovníky přírody a technické fan-
dy. Zábavu i zajímavou práci najdete 
v kroužcích: pěstitelé (práce na zahra-
dě, skleník exotických rostlin, vycház-

ky do okolí, návštěvy výstav) přírodo-
vědci, chovatelé (botanika a zoologie, 
hry v přírodě a zajímavé pokusy), tu-
ristika s historií (toulky po historic-
kých památkách), hrátky se zvířátky 
(práce se zvířátky a život s přírodou). 
Teď něco pro techniky: fotografický 
kroužek. Pro jedlíky: kroužek vaření.

Kolika řečmi mluvíš, tolikrát jsi člo-
věkem – zajímavou formou u nás leh-
ce proniknete do základů konverzace 
v německém, anglickém, francouz-
ském a španělském jazyce. Všech-
ny zájmové útvary pro děti, mládež 
a dospělé začaly slavnostním zahá-
jením dne 1. 10. 2012 od 14 00 ho-
din v Rohové ulici č.7/540 Praha 6 – 
Suchdol.

Naše nabídka pamatuje i na před-
školní děti, které se nedostaly do MŠ. 
Od 1. 2. 2010 nabízíme centrum pro 
předškolní děti „CPD DDM“. Jedná se 
o alternativu pro rodiče, které nemo-
hou sehnat místo pro své dítě v MŠ.

OTEVÍRACÍ DOBA V CPD DDM
Gagarinova č.p. 1103, Praha-Suchdol
tel.: 220 921 346, 220 920 936
Dům dětí a mládeže má otevírací dobu 
v „CPD DDM“ ve školním roce 2012/2013 od 
1. 10. 2012 do 15. 2. 2013 jako 1. pololetí a od 
16. 2. 2013 do 28. 6. 2013 jako 2. pololetí:

po 8.00 – 13.00 hod.
út 8.00 – 13.00 hod.
st 8.00 – 13.00 hod.
čt 8.00 – 13.00 hod.
pá 8.00 – 13.00 hod.

Dalším naším čtvrtým pracoviš-
těm je „Klub DDM“, který je otevřen 
od 21. listopadu 2005 a celkem ho 
již navštívilo přes 39 000 návštěvní-

ků, nabízí nepravidelnou a spontán-
ní činnost pro děti a mládež od 3 do 
26 let. Dětský koutek nabízí různá 
skákadla, stavebnice, hračky, knížky, 
malování a modelování,  internetový 
a počítačový koutek nabízí počítačo-
vé hry, internet on line (24 hod. při-
pojení) a koutek plný her nabízí ku-
lečník, šipky, fotbal, vzdušný hokej, 
ping-pong, stolní hry apod. Novin-
kou je Playstation 3 a stále platí, že 
můžete uspořádat Vaše „Narozenino-
vé Párty“ u nás! Vstup je zdarma a je 
umožněn i pro dospělé.

„Klub DDM“ bude otevřen takto:

OTEVÍRACÍ DOBA V KLUBU DDM
Stehlíkova č.p. 928, Praha-Suchdol
tel.: 220 920 936
Dům dětí a mládeže má otevírací dobu 
v „Klubu DDM“ ve školním roce 2012/2013 od 
1. 10. 2012 do 15. 2. 2013 jako 1. pololetí a od 
16. 2. 2013 do 28. 6. 2013 jako 2. pololetí:

po 10.00 – 12.00 a 13.00 – 19.00
út 10.00 – 12.00 a 13.00 – 19.00
st 10.00 – 12.00 a 13.00 – 19.00
čt 10.00 – 12.00 a 13.00 – 19.00
pá 10.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00

Možné je i jiné časové rozmezí pod-
le zájmu a potřeb dětí, mládeže a do-
spělých.

S přáním všeho dobrého se s vá-
mi loučím a věřím, že se společně se-
jdeme nejenom v našem DDM, ale 
i v „Klubu DDM“.

Roman Benýšek,
ředitel DDM 

Dům dětí a mládeže, 
Praha-Suchdol, Rohová 7
tel: 220 921 776

Suchdolský DDM
zveme Vás
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 VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu levně. 
Tel. 777 227 840

Uzávěrka inzerce 
a příspěvků do dalšího čísla:

18. 1. 2013

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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suchdolští hasiči

Je podvečer 6. října a rušný den 
v Praze pomalu končí. Na jindy po-
klidném Suchdole to však teprve 
začíná žít. Probíhá tu totiž již pátý 
ročník Memoriálu Františka Malé-
ho, oblíbené to soutěže v požárním 
útoku. Je vidět, že se této již tradič-
ní soutěži dostává čím dál tím vět-
ší popularity – letos se zde sjíždí na 
22 družstev, až to v jednu chvíli vy-
padá, že bude potřeba Suchdolské 
náměstí trochu přifouknout. Ovšem 
díky skvělé organizaci místních hasi-
čů se sem vejdou nejen soutěžící, ale 

také nepostradatelní diváci a přáte-
lé požárního sportu. A že je nač se 
dívat! Kromě stálic na tomto Memo-
riálu sem své síly poprvé přijeli po-
měřit i hasiči ze Stodůlek nebo Lho-
ty. Pro fandy staré požární techniky 
je tu k vidění také téměř již historic-
ká přenosná stříkačka PS8 s ručním 
startováním, kterou do akce zapoju-
jí tři soutěžní týmy včetně jednoho 
domácího mužstva „starých pánů“. 
Nutno podotknout, že kromě muž-
stev se do hasičské výstroje obléklo 
i šest „ženstev“, což dodává tomuto 
kdysi ryze mužskému sportu zcela ji-
ný zajímavý rozměr.

A jak že to velké klání letos do-
padlo? Je třeba říci, že zcela neplá-
novaný déšť soutěžící přinejmenším 
zaskočil, ale znáte to... Na pokraji 
smrti hladem, na pokraji smrti deš-
těm, na pokraji smrti vyčerpáním, 
ale zvládli jsme to! Nejlepší čas za-
běhli muži z Dolních Měcholup ná-
sledovaní dolnoměcholupskými že-

nami. Třetí místo vybojovali hasiči 
z Velké Chuchle. Všem oceněným tý-
mům patří velká gratulace. A jelikož 
se na závěr všeho krásného větši-
nou děkuje, nezbývá než poděkovat 
soutěžícím za krásný zážitek, divá-
kům za skvělou atmosféru a míst-
ním spoluobčanům za shovívavost 
s prodlouženou večerkou. Těšíme 
se na příští rok, na nové soutěžící, 
na skvělé výkony a samozřejmě ta-
ky na vás! 

Pavla Bradáčová

Memoriál 
Františka Malého 2012

Konečně to máme! Je to lesk-
lé, asi 30 cm vysoké, poměrně těž-
ké a všichni to chtějí. A co vlastně? 
Jasně že pohár. Říká se, že posvíce-
ní není každý den, ale my ho měli, 
a tím dnem byl 7. říjen 2012. 

Velké klání družstev v požárním 
útoku se odehrávalo první říjno-
vou neděli v Letňanech. Letňanský 
srandamač, jak se soutěž jmenova-
la, však nebyla, přátelé, vůbec žád-
ná sranda. Jen posuďte sami: trvalý 
déšť, bláto a vítr, nemluvě o teplotě, 
tlaku a skandálním rosném bodu. 
Nicméně i přesto jsme si mezi na-
žhavenými soupeři zachovali chlad-
nou hlavu a předvedli povedený 
požární útok. Sehraná šestice „koša-
řů, proudařů, rozdělovače a béčka“ 
uhasila pomyslný oheň v nástřiko-
vých terčích v čase, který nám zajis-
tili úžasné třetí místo. Takže taková 
pěkná první vlaštovka, že?

Motivováni takových úspěchem 
jsme hned týden nato přijali další 
soutěžní výzvu, a to Závod požár-
nické všestrannosti. Tento závod se 
konal v Praze – Lochkově a pro jeho 
dokončení bylo potřeba zvládat uzly, 
první pomoc, orientovat se v mapě 

nebo střílet ze vzduchovky. Nezbyt-
ná zde byla také schopnost netratit 
se v lese, neboť se jednalo o závod 
orientační. Ano, zní to velmi vše-
stranně, a tím pádem i velmi nároč-
ně. Naše dvě soutěžní družstva na-
štěstí střelila, co měla, v mapě se 
zorientovala a do cíle trefila. Mezi 
37 soutěžními družstvy jsme vybo-
jovali krásné 32. a 10. místo.

A co nás čeká dál? V současné 
době trénujeme na Memoriál Marty 
Habadové, který proběhne 3. listo-
padu ve sportovní hale ve Stromov-
ce. Tento závod jednotlivců na 60 m 
s překážkami bude takovou pěknou 
soutěžní tečkou za letošním rokem. 
Tak držte palce, ať je v té nové po-
hárové vitríně na hasičárně na co 
koukat.

Za kolektiv mladých hasičů 
Pavla Bradáčová

Mladí hasiči – ve víru soutěží
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Máte unikátní nahrávací studio Prin-
cipium a v Suchdole o něm skoro ni-
kdo neví!
Já jsem tady pořád zavřený, nějaké 
popularitě se spíše vyhýbám. Tohle 
studio vzniklo po revoluci zcela neplá-
novaně. Říkal jsem si, že se musím na-
točit, jak hraji. Člověk, když cvičí, tak 
vnímá úplně jiný prostor, než ten, kte-
rý fyzicky leze z hudebního nástroje. 
Začal jsem se natáčet a zjistil jsem, že 
se jedná o dvě naprosto oddělené vě-
ci. Koupil jsem lepší mikrofony, lepší 
aparaturu, lepší bedny, lepší snímací 
zařízení a ono to pořád nebylo ono! 
Přemýšlel jsem, jak je to možné, když 
jsem měl tu nejlepší techniku. Zjistil 
jsem, že se ten okamžik hraní nedá 
zachytit, byť jde o sebelepší nahráv-
ku. Tohle byla ta myšlenka, kvůli kte-
ré jsem studio vybudoval. Nahrávka je 
umělecké dílo, stejně jako fotografie.

Po revoluci navíc nikdo klasickou ky-
taru nenatáčel. Začal jsem točit své ka-
marády kytaristy – vlastně celou čes-
kou klasickou kytaru. Rychle se roz-
křiklo, že jsem kytarista, že rozumím 
hudbě, umím to zahrát, tzn. že to bu-
de v hudební režii dobře fungovat. Za-
čali tu točit úplně všichni, tak vznik-
la tahle hromada CD před Vámi. Svoje 
CD jsem paradoxně nikdy nenatočil.

Kdo k Vám jezdí ze zahraničí do stu-
dia nahrávat?
Byl tu třeba vynikající italský kyta-
rista Carlo Marchione, Pavel Steidl, 
který emigroval do Holandska, ale 
už žije v Čechách a jezdí hodně po 
koncertech po světě. Natáčí tu lidé 
z Japonska, z Německa, z Anglie tu 
byl např. John Duarte. 

Nahráváte i na kytarových festiva-
lech…
Já jsem nejdříve nahrával českou ky-
taru, a poté jsem začal natáčet kon-
certy na kytarových festivalech, kte-
ré jsou v Čechách tři: Mikulov, Brno 
a Křivoklát. Nahrávky, které jsem tam 
natočil, se poté používaly pro rozhlas 
třeba ve Francii nebo v Anglii. Díky to-
mu vznikla spolupráce se zahraniční-
mi umělci.

Na festivalech také vyučuji na kur-
sech, říká se jim tak honosně – mis-
trovské. To se mi ani nesnilo, že bu-
du učit se světovými špičkami jako je 
Hopkinson Smith nebo John Duart 
a další.

Učíte také mimo festivaly…
Od prvního ročníku na konzervato-
ři jsem se musel živit, protože rodi-
če by to nezvládli, nemohli mi kupo-
vat drahé kytary, struny a noty. Začal 
jsem tedy učit a to byl můj svět! Stej-
ně jako u studia i při učení jsem udě-
lal spoustu chyb. Člověk je naučený 
něco dělat, a pak zjistí že to tak vů-
bec není! Postupně jsem učil na všech 
typech škol. Učil jsem na konzervato-
ři, na uměleckých školách, na vysoké 
škole – na DAMU, na hudební kated-
ře. Teď učím na Mezinárodní konzer-
vatoři, v hudebce a soukromě. Na té 
konzervatoři jsem 6 nebo 7 let. Tam 
učím kytaru na plný úvazek. Do toho 
musím cvičit, ale ona je to tak krásná 
práce s těmi lidmi, že to chápu jako 
obrovský zdroj inspirace. 

A co Vaše vlastní hraní?
Měl jsem různé koncerty po světě. 
To samozřejmě vyžaduje odpoutat se 

od nahrávacího studia. Musím hod-
ně cvičit, abych mohl hrát celý večer. 
Zvou mě hlavně do Švýcarska, Fran-
cie a k různým dalším příležitostem. 
Sérii koncertů mám tak dvakrát, tři-
krát do roka. Teď jsem si vysnil jednu 
věc. Hrál jsem v Basileji a druhý den 
mě přátelé vozili po okolí. Zabloudi-
li jsme do Francie a tam je městečko 
Colmar, a tam mají v museu obrazy 
malíře Matthiase Grünewalda. To mu-
zeum je zároveň i koncertní sál. Koná 
se tam festival, kam zvou umělce a já 
bych si tam chtěl udělat koncert. Za-
hrát si tam Bachovu Ciacconu d moll 
BWV /1004/. Teď se to zařizuje a dou-
fám, že mi to tam přislíbí. To se vždy 
říká rok dopředu, tak je možné se na 
to připravit.

Jak jste se Vy sám dostal ke kytaře 
a k hudbě?
První okamžiky jsou z dětství, kdy 
jsem slyšel tóny, které mě nesmírně 
přitahovaly a krásně zněly. Já jsem 
ještě nevěděl, co se to děje. V šesti 
letech jsem začal hrát na klavír. To-
ho jsem ale velmi brzy nechal. Navíc 
jsme žili v dost pohnutých poměrech, 
neboť tatínek přišel o živnost. Politic-
ky to pro nás bylo velmi napjaté. 

A jak jsem se dostal ke kytaře? Jed-
nou jsem byl na táboře, a tam ležela 
na kanapi kytara. Já jsem k ní přišel 
a přejel jsem po těch strunách a by-
lo to hotové! Doteď slyším v hlavě ten 
zvuk, jak mě inspiroval. No, a byla to 
trnitá cesta. Neměl jsem to jednodu-
ché! Ale kdo to má jednoduché? Z po-
litických důvodů jsem nemohl hned 
začít studovat, tak jsem se nejdříve vy-
učil. Vždycky jsem přišel ze zaměst-

Se Zdeňkem Dvořákem jsem se setkala v jeho nahrávacím studiu v Suchdole, v ulici Na Rybář-
ce. V domě, kde má studio, zároveň i bydlí společně se svými dvěma dcerami a jejich rodinami. 
Pan Dvořák je významný kytarový hráč, světově uznávaný pedagog, hudební a zvukový režisér. 
Působí a hovoří ale velmi skromně. O své práci mluví s rozmyslem, láskou a pokorou. Během 
návštěvy mě provedl po studiu, pustil mi několik krásných skladeb, které ve svém studiu nato-
čil a zahrál mi na kytaru. Nad sklenkou vína jsme si pak ještě dlouho povídali. Panu Dvořákovi 
bych tímto moc ráda popřála k jeho šedesátým pátým narozeninám, které oslavil 4. listopadu. 

Talent je být v úžasu 
od rána do večera,
říká kytarista, pedagog a hudební režisér Zdeněk Dvořák

naši sousedé
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nání, z dílny, vytahal jsem si pinzetou 
třísky z rukou, protože jsem pracoval 
se dřevem, a pak jsem šel hrát na ky-
taru. Když mně to hodně šlo a bavilo, 
tak jsem další den nešel do zaměst-
nání a předstíral jsem nemoc, abych 
mohl být doma a cvičit. V té době to 
bylo riziko! 

Takže jste se učil hrát sám?
Zpočátku jsem se učil sám a ono to 
za moc nestálo. Měl jsem k tomu ten 
dobrý přístup, ale hrál jsem bez systé-
mu. To trvalo do doby, než přišel první 
učitel, který mě vzal a vytáhl nahoru. 
Je zajímavé vidět z odstupu v souvis-
lostech, kolik lidí se vždy objeví ve va-
ší blízkosti a povytáhne vás a pomů-
že vám. To vůbec není náhoda! Stejné 
pozorování souvislostí je v poslechu 
hudby nebo v její interpretaci a nácvi-
ku skladeb. Jde o postřehnutí umělec-
kého obrazného vědomí, pak se objeví 
netušené souvislosti, které se ale ode-
hrávají v jiném čase. Ty souvislosti, 
když zůstanou nepoznány, tak to není 
hudba, jenom jakýsi tělocvik. V nazírá-
ní života je to stejné. Vždy v mém živo-
tě přišli lidé, kteří mi řekli, ať udělám 
to a to, a já to začal dělat. V té době 
jsem si neuvědomoval, že je to určitá 
pomoc. Když na to nahlížím s odstu-
pem v souvislostech, tak si uvědomu-
ji, že to bylo zcela jedinečné. Vždyc-
ky přišel někdo další. Někdy jsem hrál 
a byl jsem bezradný a zase někdo při-
šel a posunul mě. Těch osobností bylo 
hodně a jsem za to velmi vděčný.

Na konzervatoř jsem mohl jít až 
v době uvolnění v roce 1968. Nastou-
pil jsem se Štěpánem Rakem a Vláďou 
Mikulkou a všichni jsme měli podob-
né politické problémy! Pro mě to by-
la úplná oáza! Nepředstavitelný svět! 
Zabývat se celý den uměním, to by-
lo, jako když pijete víno! Já jsem v té 
době také trochu hrál na elektronic-
kou kytaru big beat. To mě ale brzy 
opustilo, protože mě okouzlovala sta-
rá hudba! Jednou jsem ji zahrál a už 
jsem nechtěl slyšet nic jiného! Třeba 
je to ale i škoda, protože ti kluci toho 
také uměli hodně!

Myslíte, že se dá poznat talent?
Já jsem s hrůzou zjistil, že mi bu-
de 65 let a nemůžu definovat talent! 
To je tak tajemný prostor! Už moc-
krát se mi v životě vymstilo, že jsem 
říkal, že někdo nemá talent a ono se 

nakonec ukázalo, že to vůbec nebyla 
pravda! Někomu jsem naopak řekl, že 
je výborný a ono to tak nebylo. Toli-
krát jsem se spletl! Jediné, co mohu 
říct k talentu, je to, že člověk má úctu 
k prostoru, který ho převyšuje. Má po-
koru před něčím, co ho přesahuje. Ně-
kdo umí víc než on, a tak se to chce na-
učit a zaujme k tomu nějaký vztah. Ta 
pokora je tak silná, že vybudí talent, 
sluchové schopnosti i schopnosti vcí-
tit se do skladby a překonávat všech-
ny překážky, které to obnáší. Proto-
že člověku to většinou nejde. To není 
pravda, že mu to jde – to jsou jen vel-
mi vzácné okamžiky. Tohle člověk mu-
sí překonávat, a když nemá dar devo-
ce, pokory, tu pozitivitu v nazírání, tak 
to nedobře dopadne. 

Člověk může zjistit, že ho něco ne-
představitelně převyšuje. Bach, Hän-
del – to je hora a člověk je kamínek, 
který kouká na tu horu a říká si, že 
tam nemůže vylézt, protože by umřel. 
Nedá se tam jen tak vylézt, ale přesto 
se o to musí pokusit, musí tu horu vi-
dět. Člověk ale také může říct, že žád-
ná hora není, že jsou jenom kamínky 
a oblázky, maximálně nějaký větší šu-
tr. Tak tam není talent.

To, jak se říká, že když někdo něco 
umí, má to vydřené, to je jen ošklivá 
pomluva! Vydřené to má každý! Ne-
zažil jsem, že by někdo spadl z nebe 
a všechno by to hrálo. To by do toho 
nemohl dostat své já.

Co byste tedy doporučil rodičům, kte-
ří mají hudebně šikovné dítě?
Ta hudební šikovnost neznamená, 
že dítě mlátí do nástroje. Rodiče za 
mnou často chodí, že „ona pořád zpí-

vá.“ To ještě není talent. Ten je někde 
jinde. Myslím si, že každé malé dítě je 
talentované. To, že někdo nemá sluch, 
je nesmysl. Když nejsou děti vedeny 
k tomu, aby doma zpívaly, tak nema-
jí sluch nebo mají problémy se slyše-
ním. Slyšení je fyziologická schopnost, 
duševní svět je ale úplně někde jinde. 
Takže se mi stalo, že přišel člověk, kte-
rý příliš neslyšel, ale zahrál pár tónů 
s takovým nábojem, že najednou to 
byla muzika! Byl tam ten přístup. Tak-
že jediné měřítko je ta úcta, o které 
jsem mluvil. Janáček to řekl ještě lé-
pe než já. On měl svoji konzervatoř 
a říkal: „Ty máš lesk v oku, ty budeš 
dobrý muzikant!“ To je přeci krásné! 
Doporučil bych rodičům, aby dětem 
dali hudební vzdělání, je to podstat-
ný vklad do života. Nebát se hudby, ti-
cha, toho prostoru. 

Ještě se chci zeptat, jaký je Váš vztah 
k Suchdolu? Kdy a jak jste sem přišel?
Tenhle dům byl tatínkův, to bylo je-
diné, co mu nechali, ostatní majetek 
nám vyvlastnili. Nemohli jsme v něm 
ale bydlet, neboť tu byli jiní nájemní-
ci. Až později se podařilo, že jsme se 
sem s rodiči přistěhovali a měli jsme 
půlku domu pro sebe. To jsem byl na 
základce ve třetí třídě. Přijeli jsme sem 
stěhovacím autem a všude tu byla ml-
ha. Nebylo tu nic, jen pár baráčků. 
Jezdil sem autobus, který měl interva-
ly tak jednou za hodinu a úžasně zvu-
čel. Ten zvuk toho motoru byl velmi 
příjemný a uvnitř toho autobusu byla 
kamna, ve kterých se topilo. Do ško-
ly jsem chodil do Dejvic, na Interbri-
gádu. Tam jsem chodil a nechodil, po-
řád jsem se snažil hrát. Taky mi to ve 
škole nešlo, já jsem na ty exaktní věci 
tolik nebyl. Já když něco neprožiji, tak 
to nepochopím. 

Chtěl byste ještě něco dodat?
Když jsme mluvili o tom talentu, tak 
bych ještě rád zmínil malíře Jaroslava 
Šerých, který patří k mým přátelům 
a který bydlí kousek ode mne. Vždy 
když jsem chodil kolem jeho atelié-
ru, tak jsem viděl jeho nahnutou hla-
vu nad stolem - pořád byl v práci. To 
je talent, že v tom dokáže být od rána 
do večera, v tom úžasu, který má v so-
bě. Já jsem ho viděl a honem jsem po-
spíchal, abych už měl kytaru v ruce. 
Velmi si ho vážím a tím svým přístu-
pem mne velmi inspiroval. 

naši sousedé
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Vzhledem k tomu, že na veřejných 
prostranstvích Suchdola se množí pří-
pady, kdy někdo vysadí nějaký strom 
nebo keř, který v daném prostředí ne-
ní vhodný, rozhodl jsem se napsat ale-
spoň o pěstebních podmínkách, které 
by měly být splněny, aby nám všem 
veřejná zeleň dělala radost po dlou-
hou dobu. Svou pozornost v první řa-
dě soustředím na stromy, protože k to-
mu, aby strom dorostl do velikosti, 
kdy poskytuje maximální estetický do-
jem, potřebuje desítky let. Úctyhodné 
exempláře získáme po době ještě del-
ší, naopak u keřů stačí doba do dese-
ti let, u popínavých dřevin ještě méně. 
Chceme-li tedy, aby veřejná zeleň na 
Suchdole obstála při nepříliš velké ná-
maze s údržbou i po desítkách let, je 
třeba velmi dobře před každou výsad-
bou vzít v úvahu nejen momentální 
módu a nabídku, ale zejména nároky 
stromu na přírodní podmínky, velikost 
a vlastnosti stromu v dospělosti, ná-
chylnost jednotlivých druhů k choro-
bám atd. Pokud strom vyroste na mís-
tě, které se ukáže pro něj z nějakých 
důvodů nevhodné, pak není ani jedno-
duché se toho stromu zbavit. V husté 
zástavbě jako na Suchdole, kde není 
dost místa na běžné kácení, je dosti 
nákladné porazit strom použitím spe-
ciálních metod a speciální techniky. 
Navíc podle zákona o ochraně příro-
dy vzrostlé stromy od určité velikosti 
kácet nesmíme, a to ani na vlastních 
soukromých zahradách. V případě, že 
obvod stromu ve výšce 130 cm nad 
zemí přesahuje 80 cm, je nutno žádat 
o povolení ke kácení na příslušném 
odboru životního prostředí. Kácet lze 
jen v době vegetačního klidu, tj. od lis-
topadu do dubna.

Suchdolské podnebí je relativně 
suché, navíc půda je ve většině loka-
lit Suchdola dosti těžká (což je čás-
tečně vlivem suchého podnebí), tak-
že nepřispívá k udržení půdní vláhy 
po dlouhou dobu. Strom, který tu te-
dy zasadíme, i když pro něj vykope-
me dostatečnou jámu, bude po ně-
jaké době trpět suchem v půdě a na-
víc i nízkou vzdušnou vlhkostí. Takže 

po počátečním nadšení, kdy jsme ješ-
tě ochotni pravidelně zalévat, se ob-
jeví první příznaky nedostatku vláhy 
(zkušenost: na Suchdole je schopná 
uschnout i běžná bříza bělokorá). Tím 
se zvýší náchylnost stromu k nemo-
cem, zejména parazitárním, např. klí-
něnka u jírovce, houbové choroby – 
rez vejmutovková, padlí, rzivost hruš-
ní (Gymnosporangium sabinae), tady 
spolupůsobí některé jalovce a zeravy 
a existence několika hustě osázených 
zahrádkářských kolonií. Estetické pů-
sobení nemocných exemplářů je nu-
lové a navíc ztrácíme několik let, kdy 
na místě už mohl být vhodnější druh. 
Dále by při výsadbě nejen veřejné ze-
leně mělo být velice pečlivě zváženo 
použití trnitých a jedovatých dřevin 
– tis červený, zeravy (thuje) a většina 
cypřišků.

Uvedu také několik příkladů stro-
mů, nevhodných pro Suchdol, včetně 
důvodu, proč je nesázet. Neznamená 
to, že by strom neměl být použit vů-
bec, ale bude možná vyžadovat více 
péče, než kterou jsme my a generace 
po nás ochotni mu poskytnout.

Smrk ztepilý (Picea abies) – vyža-
duje vysokou vzdušnou vlhkost, stá-
lou vláhu v půdě (poroste dobře jen 
v místech, kde je půda trvale zastíně-
na, např. už jen zdí, kůlnou atd.), není 
dobře zakotven v půdě a hrozí tudíž 
nebezpečí vývratu, povrchové koře-
ny vysávají půdu v širokém okolí ko-
runy stromu (nic v jeho okolí dobře 
neporoste, ani tráva) a navíc nesná-
ší exhalace. Zdravotní stav smrků po-
známe podle toho, kolik let je daný 
smrk schopen udržet jehličí (2 až 7). 
Vhodnější jsou smrky: Picea pungens 
(„stříbrné smrky“) a zejména Picea 
omorika (smrk omorika, s. Pančičův), 
snášejí lépe exhalace a vyskytují se 
velmi štíhlé kultivary odolnější větru. 
Ještě lépe odolávají větru jedle, jsou 
lépe zakotveny v půdě a mají i silnější 
kmen – nelámou se při vichřicích tak 
snadno jako smrky. Na Suchdole mů-
žeme vidět krásné exempláře Abies 
alba (jedle bělokorá), Abies grandis 
(jedle obrovská), Abies concolor (jedle 

ojíněná), všechny (zejména první dvě) 
jmenované navíc snášejí v mládí znač-
né zastínění, takže je můžeme vysa-
zovat i do husté výstavby mezi domy, 
kde zpočátku jiné stromy trpí stínem. 
Dobře zde roste i Pseudotsuga men-
ziesii (douglaska), vyniká kvalitním 
dřevem a dobrým zakotvením v pů-
dě. Použití borovic je na Suchdole vel-
mi problematické, je však třeba podle 
místních podmínek (zejména hloubka 
půdy) jejich použití vyzkoušet, zejmé-
na Pinus nigra (borovice černá) a Pi-
nus ponderosa (borovice těžká). Dob-
ře zakotvený je v půdě i modřín (Larix 
decidua).

Na Suchdole by se mělo více šet-
řit thujemi (zeravy), vyžadují vyso-
kou vzdušnou vlhkost i trvalou vlá-
hu v půdě, hodí se tu jen do trvale 
zastíněných míst, navíc jsou jedova-
té, a při nepříznivých zimách hněd-
ne jejich „jehličí“. Vhodnější (ale jen 
z hlediska nároků na vlhkost) jsou cy-
přišky (Chamaecyparis) – různé kul-
tivary, ale jsou také vesměs jedovaté. 
Suchdolskému klimatu vyhovují nejlé-
pe některé kultivary jalovců (Junipe-
rus), neměli bychom však v žádném 
případě používat Juniperus sabina, 
Juniperus chinensis a jejich křížence 
– jsou totiž nejnáchylnější k infekci 
rzivosti hrušní.

Neopadavé jehličnany bychom měli 
používat jen v místech, kde potřebu-

Stromy na Suchdole
beseda v úterý 27. 11. v 18 hodin v Místní veřejné knihovně

mohlo by Vás zajímat
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jeme i v zimě oddělit hustou stěnou 
dva prostory, nehodí se však do míst, 
kde v zimě nechceme mít stín. Ve vel-
kých zahradách a veřejných prosto-
rech by neměly tvořit převažující hmo-
tu. Opadavé listnaté stromy poskytují 
proměnlivější estetický účinek – na ja-
ře květ, v létě stín a podzimní zbarve-
ní listů před opadem a mnohdy i v zi-
mě krásnou texturu větví a větviček 
koruny (lípa, dub, buk, habr atd.).

Z opadavých stromů je třeba ve ve-
řejném prostoru varovat z hlediska 
bezpečnosti okolí před příliš vysokými 
a rychle rostoucími druhy, to jsou ze-
jména pajasany (Aillanthus altissima), 
topoly zejména „sloupovité“ kultiva-
ry (Populus nigra, var. Italica). Oba 
jmenované rody mají navíc nekvalitní 
křehké dřevo a tím zvýšené riziko zlo-

mení kmene při větru, dále před druhy, 
které mohou svými kořeny ohrožovat 
okolní stavby, např. chodníky, silnice 
a ploty a v zemi zabudované sítě (vo-
dovody a zejména elektrická a tele-
fonní vedení – jsou jen mělce ulože-
né). To se týká zejména všech druhů 
třešní, včetně sakur, a dalších pecko-
vic, které mají relativně tlustý kmen 
a silné kořeny (viz sakury v Technické 
ul. v Praze 6). Nejbližší stavba by mě-
la být vzdálena alespoň 2, raději 3 m. 
U dvoudomých druhů je lépe obsta-
rat samčí exemplář, jinak v dospělos-
ti strom připraví našim synům a vnu-
kům práci s odstraňováním stovek 
semenáčků ročně.

Naopak stále zůstávají nedoceněny 
některé druhy javorů (zejména s čer-
veným podzimním zbarvením), buky 

a pak stromy s mimořádně krásným 
květem, jako jsou katalpy, nebo stro-
my krásně kvetoucí v neobvyklou let-
ní dobu, – Sophora japonica – jerlín 
japonský (VIII), Koelreuteria panicula-
ta – svitel latnatý (VII), okrasné jablo-
ně, střemchy, hlohy a mnoho dalších. 
Podrobnější informace o některých 
stromech a jejich obrázky budou pre-
zentovány na veřejné besedě v such-
dolské knihovně v areálu Základní ško-
ly v úterý 27. 11. 2012 od 18 hodin.

Vladimír Hynek 
Literatura:
Koblížek J.: Jehličnaté a listnaté dřeviny na-

šich zahrad a parků. Sursum 2006
Musil I., Hamerník J.: Jehličnaté dřeviny, 

Lesnická dendrologie 1. Academia Pra-
ha 2007

Mareček J.: Naše zahrada, Noris Praha 1992

Stručné doplnění: jsme samozřejmě moc rádi za každého, 
kdo se snaží, aby jeho okolí bylo co nejhezčí, a to nejen po 
hranici jeho vlastního pozemku. Pokud chcete nějak upra-
vit nebo vylepšit prostranství (ať novou výsadbou, nebo 
ošetřením stávající zeleně), které není ve vašem vlastnic-
tví, je ale nutné toto PŘEDEM KONZULTOVAT s jeho ma-
jitelem nebo správcem. Nejčastěji se bude jednat o měst-
skou část nebo hlavní město, ale může to být i soukromá 

osoba či jiný subjekt. Také je důležité, zda se jedná o za-
hradu, park nebo lesní pozemek, navíc třeba ležící v chrá-
něném území (dnes není problém si údaje zjistit, např. 
z katastru nemovitostí). Byla by určitě škoda, kdyby za-
jisté dobře míněná snaha o zvelebení prostoru nenašla 
u jeho majitele pochopení a vynaložené prostředky i prá-
ce přišly nazmar… 

Milan Novotný, Úřad MČ Praha-Suchdol 

mohlo by Vás zajímat

Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole

Vás srdečně zve na tradiční

122. HASIČSKÝ PLES
který se koná 

v sobotu 19. ledna 2013 sobotu 19. ledna 2013 
od 20 hodin od 20 hodin 

v hotelu hotelu GALAXIEGALAXIE 
na Suchdolskna Suchdolském nm náměststí..

K tanci i poslechu hraje skupina BONUS.

Vstupné 120 Kč

Společenský oděv žádoucí

Výbor oddílu kopané TJ Slavoj Suchdol 
vás srdečně zve na 

TANEČNÍ ZÁBAVU 
v sobotu 9. února 2013 

od 20.00 hodin 

v hotelu Galaxie. 
K tanci a poslechu hraje skupina p. Blažka, 

vstupné 100 Kč, bohatá tombola.

Za Slavoj Suchdol Michal Marsch
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zveme Vás

ZVEME VÁS NA SPOLEČNÉ ČTENÍ

Z KNÍŽEK JOSEFA A KARLA ČAPKA       

DO SUCHDOLSKÉ KNIHOVNY V AREÁLU ZŠ

VE ČTVRTEK 31. LEDNA 2013 OD 18.00 HODIN.

… JAK SI V LEDNU K ČAPKŮM SEDNU, 

NÁLADU SI ZVEDNU  A NEKLESÁM KE DNU…

��������	�
�����	������	
�������	����	�����	�	����
��
����	
�����������	������

���� !	"!	#$	"!%&'#�	"	(' )	*	"+,-!/#�	(2%(,3!#45,

���� �����	
����	 ��
���

����������� ����������!������".30�#�$���
�%����#$�&�'()��*)+��, Mše svatá bude v kapli sv. Václava na Suchdole

25. prosince od 10.30 hodin

Ve dnech 3.– 6. ledna 2013, tj. od čtvrtka do neděle se na Such-
dole opět uskuteční Tříkrálová sbírka. Její konání je povoleno 
Magistrátem hl. m. Prahy. Výtěžek sbírky bude využit na so-
ciální služby a humanitární pomoc. Každý vedoucí koledníků 
(starší 15 let) bude vybaven průkazkou charity a „Osvědčením 
o konání veřejné sbírky“ vydaným Magistrátem hl. m. Prahy.

Letos v lednu tři skupiny koledníků vybraly v Suchdole
11 127 Kč. Z toho 65 %, tj. 7 232,55 Kč bylo svěřeno místnímu do-
mu seniorů Horizont, který z této částky zakoupil:
�  zahradní nábytek pro seniory denního stacionáře 

a dospělé občany s mentálním i fyzickým postižením  5 499 Kč
�  skříň na jídlonosiče (kastrůlky) 

pro pečovatelskou službu 899 Kč
�  hygienické potřeby  535 Kč
�  doplnění lékárničky  300 Kč
 7 233 Kč

Zbývající peníze použila Charita Praha jako příspěvek na 
projekty sociálních služeb v okolí Prahy a odstranění podvýži-
vy matek a dětí v Africe.

Tříkrálové sbírky se letos v lednu zúčatnilo v ČR přes 50 ti-
síc koledníků a dárci přispěli do pokladniček přes 74 mil. Kč. 
V Praze se vybralo celkem 2 130 897 Kč.

Všem suchdolským dárcům Charita srdečně děkuje. Poděko-
vání náleží také našim koledníkům, kteří jsou ochotni ve svém 
volnu, v zimě a mnohdy i nepohodě zazpívat v suchdolských 
ulicích koledy s tradičním zaměřením a pomoci neznámým li-
dem v nouzi.

Marie Ryantová

MČ Praha-Suchdol ve spolupráci se sdružením 
Roztoč vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÝCH SBORŮ
dne 11. 12. 2012 od 18.30 hod.
kaple Sv. Václava v Suchdole   

program:
adventní hudba od středověku až po současnost 

a Eberlinova barokní mše

účinkují:
Suchdol zpívá 2012

Velmi smíšený sousedský příležitostný sbor pod 
vedením Katky Nepustilové

Local Vocal 
Komorní smíšený sbor Roztoky pod vedením 

Martina Šmída
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PRIVÁTNÍ STOMATOLOGICKÁ PRAXE
MUDr. Petra Sineckého

Křičkova 11/1186, Praha 6 – Suchdol
získává od 1. 1. 2013 nového vlastníka, kterým je

MDDr. SOŇA LANDOVÁ
a tím vstupují v platnost nové ordinační hodiny:

PO 7.00 – 16.00
ÚT 7.00 – 15.00
ST 7.00 – 15.00
ČT   12.00 – 20.00
PÁ 7.00 – 13.00

T: 220 922 673 M: 725 395 905 E: sona.landova@seznam.cz
Nově nastupující lékařka s moderním a aktivním přístupem ke stomatologii a pa-
cientům je zkušená, s velkým odborným rozhledem. Hledal jsem takovou dlouho 
a pečlivě. Jsem si jist, že Vás všechny, mé současné vážené klienty, i nové pacienty 
předávám do dobrých rukou. 
 Tímto se s Vámi loučím,

Váš zubní lékař MUDr. Petr Sinecký
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POZEMKY

www.pozemkypraha6.cz

LYSOLAJE
• Unikátní stavební pozemky na Praze 6
• Územní rozhodnutí na stavbu samostatných vil od 316–426 m2 podlažní plochy
• Bydlení v zeleni s výhledem na Pražský hrad

Landia Management s.r.o., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
T: 224 316 195, M: 731 309 091, E: obchod@landia-m.cz
www.landia-m.cz

POSLEDNÍSTAVEBNÍPARCELY!

3
inzerce
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   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 
                        � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   mobil: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �732 444 285, 732 359 126 
                           e-mail:  zamecnictvi@centrum.cz
                           www.sweb.cz/zamecnictvi-krejza

M. Buldra – autodílna
Opravy osobních a dod. automobilů všech značek 
a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Auto-
radia, autoskla, závěsy atd. Připravím a zajistím 

STK, emise a registr. prohlídky. Zajistím klempíře 
i opravu laku. Výměna olejů a prov. kapalin. 

Roční a další pravidelné prohlídky s razítkem. 
Odblokování servisních intervalů.

Pracovní doba dle dohody.

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

od   1100,- ��
od   1600,- ��
od   1600,- ��
od   2200,- ��

������������	
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�������	�����������������

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

Rozvoz jídel a nápojů

Rozvážíme celý týden 11:00 - 22:00

Nová jídla a pizzy

inzerce

POJÍZDNÁ MASNA 
Z HOROMĚŘIC

čas prodeje: každé úterý 8–17 hod.
místo: před ZŠ M. Alše, Suchdol

www.powerprint.cz
Praha 6-Suchdol, Brandejsovo nám.1219/1
telefon: 220 920 621, obchod@powerprint.cz

Nemáte čas na tvorbu vlastního kalendáře?
Přineste svoje fotky a my to uděláme za Vás.
…a dárky nemusíte řešit

Kalendáře z vlastních
fotek jako dárek!

A4

kalendář

149 Kč

vč. DPH
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Suchdolské náměstí 7/445, Praha 6 
tel.: 220 920 135, lekarna.suchdol@seznam.cz
otevírací doba: po – pá 7.30 – 18.00
listopad – leden prodloužená otevírací doba do 18.30

Nabízíme kompletní 
sortiment 
dermokosmetiky

Do centra nejezděte. Na Suchdole levněji.

698Kč
běžná cena
993,- Kč

podporuje hybnost kloubů, příznivě působí na 
strukturu chrupavky
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PROSTAMOL UNO
CPS 60x320 mg

GS CONDRO FORTE
tbl 120 + 60 + Dárek (kniha Rady Přemka Podlahy)

Pharmaton Geriavit
CPS 100
působí proti únavě, posiluje tělesné a duševní 
funkce

na potíže s močením způsobené zbytnělou 
prostatou

sleva 5% na kosmetiku
Akce trvá do 24. 12. 2012

Po předložení tohoto inzerátu

698Kč
běžná cena
872,- Kč 298Kč

běžná cena 
486,- Kč

Skvělá vánoční nabídka!
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