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Svět může být i jiný. 
Jak důležité je nebát 
se roztáhnout křídla.

Sergio Bambarén 
peruánský spisovatel (*1960)
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ZDARMA 

stojí  za  přečtení 

Bezbariérový přístup
na radnici  str. 4

Nový občanský 
zákoník  str. 17

stojí  za  zapsání 

 sobota 30. 11. – 15.30
Zahájení Suchdolského betlému
Suchdolské náměstí

 čtvrtek 5. 12. – 17.00 
Čertobraní
Suchdolské náměstí

 čtvrtek 12. 12. – 18,00
Mnichovská dohoda
(přednáška) – knihovna

 pátek 13. 12. – 18.00
Vánoční koncert pěveckých 
sborů – kaple sv. Václava

 pondělí 16. 12. – 18.00
Vánoční zpívání
ZŠ Mikoláše Alše

 sobota 11. 1. – 20.00
2. společný reprezentační 
ples Suchdola a Lysolají 
hotel Galaxie

 sobota 18. 1. – 20.00
123. hasičský ples
hotel Galaxie

Vánoce 1949

Blíží se konec roku 2013 a my mů-
žeme pomalu začít hodnotit, jaký to 
byl rok, co jsme v něm zažili… Dá se 
říct, že letošní rok byl poměrně ruš-
ný: na Hrad byl zvolen Zeman, padla 
Nečasova vláda, zažili jsme další po-
vodně, v naší základní škole nastou-
pila nová ředitelka, konaly se pocho-
dy holohlavých, volili jsme poslance 
do Sněmovny, či jsme v přímém pře-
nosu viděli lhaní některých z nich. 
Mnozí jsme ve svém osobním životě 
zažili šťastné a úspěšné chvíle jako je 
narození potomků, svatby svých dě-
tí, ale i nepříjemné okamžiky jako je 
ztráta zaměstnání, úmrtí rodičů nebo 
těžká nemoc. 

V druhé polovině letošního roku se 
na Suchdole při různých příležitostech 
setkáváme se jménem Rudolf Pernic-
ký, kterému bude 21. prosince odha-
len pomník. Také se setkáváme s ná-
zorem, proč se za těch 690 tisíc raději 
neopraví kus chodníku. Zastupitelstvo 

letos v létě rozhodlo postavit pomník 
našemu bývalému spoluobčanovi, no-
siteli Řádu Bílého lva I. stupně, před-
sedovi Konfederace politických vězňů, 
dělníkovi v cihelně, vězni komunistic-
ké diktatury, bojovníkovi proti nacis-
mu a prvorepublikovému důstojníkovi. 

Na přípravě pomníku se podílí řa-
da našich spoluobčanů, a to přede-
vším na organizování doprovodných 
akcí jako při Suchdolském posvícení, 
při přípravě výstavy v Alšově kabine-
tu nebo při organizování dobročinné 
aukce uměleckých děl. Při těchto ak-
cích se ve veřejné sbírce na pomník 
vybralo již přes 270 tisíc korun. 

Z vyprávění generála Pernického: 
„Po roce 1956 jsem zase šel dolo-
vat uran na Bytíz, kde jsem dělal až 
do amnestie v květnu 1960. Z Bytízu 
nás odvezli na nádraží do Příbrami 
a já jel po letech zase vlakem. 

pokračování na str. 5 

Vánoce 1949, Kamila Pernická se synem Rudolfem, manžel a táta má před 
sebou ještě 19 let bolševického lágru
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z radnice

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na 
svém 17. zasedání dne 19. září 2013:

 schválilo záměr úplatného naby-
tí části pozemku parc. č. 1627/1, k.ú. 
Suchdol, pozemek pod budoucí rozší-
řenou ulicí Sídlištní, o předpokládané 
výměře 550 m2, která bude upřesně-
na geometrickým plánem po rekon-
strukci komunikace Sídlištní v rám-
ci TV Lysolaje, za smluvní cenu 1 Kč 
za m2 od České zemědělské univerzity 
do vlastnictví hl. m. Prahy, správa ne-
movitosti ve vlastnictví obce svěřena 
MČ Praha-Suchdol.

 vzalo na vědomí předložené plnění 
a čerpání rozpočtu MČ Praha-Suchdol 
za 1. pololetí roku 2013.

 schválilo navýšení rozpočtu MČ 
Praha-Suchdol na rok 2013 o převod 
100% podílu MČ Praha-Suchdol na cel-
kové daňové povinnosti hl. m. Prahy 
na dani z příjmu právnických osob 
za rok 2012 ve výši 1 974 500 Kč.

 vyhlásilo záměr na prodej pozemku 
parc. č. 410 o výměře 290 m2, zapsa-
ného na LV č. 292 pro k.ú. Sedlec, po-
zemek při ul. Kamýcká.

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých 
zasedáních od 19. srpna do 30. říj-
na 2013 projednala kromě jiného 
následující body:

 vzala na vědomí předloženou zprá-
vu ve věci následného využití stano-
viska vydaného Ministerstvem životní-
ho prostředí na závěr posuzování vlivu 
záměru na rozšíření letiště v Ruzyni 
na životní prostředí (proces EIA) v na-
vazujících řízeních a informaci o velmi 
omezených možnostech nezávislého 
přezkoumání tohoto stanoviska.

 vzala na vědomí informaci o mož-
nostech posouzení konkrétních opat-
ření a vlivů na zdraví a majetek oby-
vatel vyvolaných rozšířením letiště 
v Ruzyni příslušným znalcem. Rada 
zváží využití tohoto postupu během 
dalších konkrétních kroků při projed-
nání tohoto záměru.

 souhlasila s výběrem dodavatele za-
kázky „Odstranění azbestu a likvidace 
azbestu z tělocvičny ZŠ M. Alše“, spo-
lečnosti Purum s.r.o., Národní 961/25, 
110 00 Praha 1. IČ: 62414402 za ce-
nu 418 875 Kč bez DPH.

 souhlasila s následujícím rozděle-
ním 2. kola grantové podpory pro-
jektů v oblasti sportu: Celkem bylo 

předloženo 6 žádostí o grant v cel-
kové výši 183 100 Kč, grantová pod-
pora byla vyhlášena pouze na částku 
ve výši 61 500 Kč.
    SDH Suchdol – doplnění spor-

tovní výstroje ve výši 3 000 Kč,
    TJ Slavoj Suchdol – letní fot-

balové soustředění dětí ve výši 
32 000 Kč,

    Žijeme tady o.s. na projekt Růžo-
vá kola částku ve výši 9 000 Kč,

    TJ Sokol Suchdol na letní sou-
středění Sokolských oddílů cel-
kem 12 500 Kč a na nákup 
sportovního náčiní pro oddíly 
celkem 5 000 Kč.

 souhlasila s tím, že na zákla-
dě žádosti ZŠ M. Alše byl předčas-
ně uvolněn neinvestiční příspěvek 
ve výši 564 300 Kč a na financová-
ní stavebních úprav a instalaci skří-
něk v šatně ZŠ.

 vzala na vědomí návrh nevyrov-
naného rozpočtu MČ Praha-Suchdol 
na rok 2014, kde příjmová strana či-
ní 26 mil. Kč a výdaje bez investic činí 
29 milionů Kč (zaokrouhleno).

 po provedeném průzkumu cen 
schválila objednávku č. 152/2013 
skladového kontejneru pro uložení 
elektroodpadů pro stanoviště kon-
tejnerů na Suchdolské ulici, doda-
vatel Metrans a.s., cena dodávky 
44 649 Kč včetně DPH.

 vzala na vědomí, že v druhém 
kole grantového řízení v oblas-
ti vzdělávání v organizacích zříze-
ných MČ Praha-Suchdol bylo podá-
no 9 žádostí o granty v celkové výši 
187 300 Kč. Rada schválila poskyt-
nutí následujících grantů:
    Mateřské škole Gagarinova na 

projekt Dřevíčkovo dřevohraní 
ve výši 7 500 Kč;

    Mateřské škole K Roztokům 
na projekt Historie ČR kří-
žem krážem ve výši 35 000 Kč 
a projekt 10 prožitkových se-
minářů pro rodiče dětí ve výši 
25 000 Kč;

    Základní škole M. Alše na projek-
ty: Didaktické pomůcky do výu-
ky 1. st. ve výši 25.000 Kč, Pro-
jektové dny MD Země – ADRA 
ve výši 22 600 Kč, 6 seminá-
řů RWCT pro vzdělávání peda-
gogů ve výši 25 200 Kč, Před-
školák ve výši 20 000 Kč, Lesní 
pedagogika pro žáky ZŠ ve vý-
ši 13 500 Kč, Blok všeobec-

né primární prevence ve výši 
13 500 Kč.

 vzala na vědomí zápis ze schůzky 
zaměřené na opatření pro omezení 
provozu motorových vozidel v chrá-
něném území Tiché údolí Roztocký 
háj.

 doporučila Zastupitelstvu projed-
nat a schválit přijetí daru od státu 
Palestina – novou komunikaci v čás-
ti ul. Májová – na příštím zasedání 
Zastupitelstva.

 vzala na vědomí výroční zprá-
vu Horizontu, penzionu pro seniory 
za rok 2012.

 poděkovala SDH Suchdol za uspo-
řádání akce „Den s hasiči“ dne 
1. 9. 2013.

 souhlasila se spoluúčastí MČ Pra-
ha-Suchdol na organizování na Me-
moriálu Františka Malého v požárním 
útoku dne 5. 10. 2013.

 po provedeném posouzení a hod-
nocení nabídek vybrala pro realizaci 
akce „Dodávka nového zdroje tepla 
(OZE) ZŠ M. Alše“ firmu ESPO Týniště 
s.r.o., nabídková cena 3 788 780 Kč 
bez DPH, jejíž nabídka se umístila 
na prvním místě celkového hodnoce-
ní nabídek.

 vzala na vědomí ukončení přijímá-
ní podnětů na změny územního plá-
nu hl. m. Prahy k 30. 11. 2013.

 schválila poskytnutí dalších gran-
tů podaných v I. kole grantového ří-
zení v oblasti podpory vzdělávání 
v organizacích zřizovaných MČ Praha-
Suchdol: Doučování žáků se sociálním 
znevýhodněním ve výši 18 900 Kč, 
Zážitkový kurz pro žáky 6. roční-
ku ve výši 40 300 Kč, Anglická kon-
verzace s rodilým mluvčím ve výši 
27 000 Kč.

 vyzvala ředitelku ZŠ M. Alše, aby 
vzhledem k tomu, že zástupcům ro-
dičů a pedagogů ve školské radě kon-
čí funkční období, zajistila v souladu 
s volební řádem řádné uskutečnění 
voleb do školské rady.

 schválila následující žádosti o gran-
ty z programu Letiště Praha a.s. Dob-
ré sousedství: za MČ Praha-Suchdol: 
Tělocvična pod širým nebem ve výši 
134 310 Kč, Lanová dráha pro mládež 
– ve výši 137 335 Kč, Turistické infor-
mační panely – ve výši 52 151 Kč, 
Dokumentární film o činech a osu-
dech generálmajora R. Pernického – 
ve výši 250 000 Kč; realizace pomní-
ku generálmajoru Pernickému ve výši 
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300 000 Kč; žádosti podané organi-
zacemi zřizovanými městskou částí 
– za Místní veřejnou knihovnu: Uni-
verzita všech věků ve výši 42 000 Kč. 
Rada ukládá starostovi zaslat žádosti 
Letišti Praha a.s. 

 vzala na vědomí, že plánovaná 
dotace hl. m. Praha městské čás-
ti Praha-Suchdol na rok 2014 činí 
16 001 tis. Kč.

 vzala na vědomí, že AK Dohnal při-
praví urgenci směřující k ukonče-
ní nyní přerušených územních řízení 
na uvedené stavby 518 a 519 SOKP.

 poděkovala všem spoluorganizá-
torům IX. Suchdolského posvícení 
za zdárný průběh akce: ZŠ M. Alše 
za přípravu a organizaci běhu pro 
Pernického, o.s. Suchdol Sobě za pří-
pravu a organizaci charitativního pe-
čení a vaření posvícenské polévky, Su-
chdolským Ochotníkům za divadelní 
představení, místní veřejné knihov-
ně za přípravu prezentace a výstavy 
o R. Pernickém a promítání ukázky 
dokumentárního filmu Stínoví vojá-
ci, MK Rybička za tvůrčí dílny a hry 
pro děti s vojenskou tématikou. Ra-
da schvaluje, aby výtěžek z posvíce-
ní v celkové výši 21 179 Kč (za běh 
pro Pernického 15 555 Kč, za posví-
censké pečení 4 813 Kč, na pomník 
811 Kč) byl věnován na sbírku na rea-
lizaci pomníku generálu Pernickému.

 vzala na vědomí ukončení staveb-
ních prací a vyklizení hřiště ze stra-
ny FAST střechy, s.r.o. k 9. 10. 2013 
s tím, že stavba byla předána a zko-
laudována 23. 9. 2013 a zjištěné va-
dy a nedodělky byly odstraněny ne-

bo řešeny formou slevy z ceny díla. 
Rada souhlasila po úpravách s před-
loženým dodatkem č. 2 smlouvy 
028/2013. Dodatek č. 2 stanovuje ce-
nu díla po požadovaných změnách 
v předmětu díla na 3 931 590 Kč 
(zvýšení o 194 598 Kč), potvrzuje 
sankce za nesplněné termíny ve výši 
170 000 Kč a úhradu škod vzniklých 
městské části v důsledku činnosti 
zhotovitele ve výši 130 095 Kč, úhra-
da škod a sankcí je řešena započtením 
proti konečné faktuře zhotovitele.

 vzala na vědomí, že dle zprávy ČZU 
se nepodařilo ve vyhlášeném výběro-
vém řízení prodat za stanovenou ce-
nu pozemky sousedící s parc.č. 410, 
k.ú. Suchdol. Rada doporučila Za-
stupitelstvu, aby revokovalo usnese-
ní č. 17/8/2013 ze dne 19. 9. 2013 
a záměr na prodej pozemku zrušilo, 
a pověřila starostu, aby navrhl ČZU 
vzájemnou směnu pozemků v této 
oblasti za účelem jejich scelení.

 poděkovala paní Zuzaně Krump-
holcové za organizaci a instalaci vý-
stavy Generálmajor Rudolf Pernický 
a Magdaleně Vovsové, Emilu Rývovi 
a Anně Hejlové za instalaci výstavy.

 vzala na vědomí, že Nejvyšší správ-
ní soud v Brně zrušil opatření obecné 
povahy – rozhodnutí o stavební uzá-
věře pro nadřazenou komunikační síť 
hl. m. Prahy.

 schválila předložený plán čištění 
komunikací v MČ Praha-Suchdol pro 
nově pořizovaný stroj CITY MASTER 
1250.

 schválila pořízení kamerových sys-
témů pro následující lokality: Su-

chdolská ulice – stanoviště kontej-
nerů, prostranství před ZŠ M. Alše, 
dvůr úřadu; cena za pořízení 1 kame-
ry včetně montáže bez DPH činí cca 
20 000 Kč.

 vzala na vědomí podklad pro Met-
ropolitní plán hlavního města Prahy 
– charakter území MČ Praha- Suchdol 
a požádala KÚRI o jeho projednání.

 vzala na vědomí návrh na přijetí 
obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy 
„O stanovení pravidel pro pohyb psů 
na veřejném prostranství na území 
hl. m. Prahy“ včetně ploch pro volný 
pohyb psů. Rada nepovažuje proble-
matiku pohybu psů pro MČ Praha-
Suchdol za natolik závažnou, aby po-
žadovala přijetí nové obecně závazné 
vyhlášky.

 souhlasila s umístěním komunitní 
sauny na travnaté ploše ve dvoře rad-
nice. Ostatní podmínky zajistí příjem-
ce grantu v rámci projektu Komunitní 
sauna v MČ Praha-Suchdol.

 poděkovala zaměstnancům Úřadu 
městské části Praha-Suchdol, kteří se 
aktivně podíleli na přípravě a zajiště-
ní předčasných voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, jmenovi-
tě Zuzaně Kučerové, Daně Stiborové, 
Aloisi Koryntovi, Evě Zeithamerové, 
Milanu Novotnému, Čestmíru Mu-
druňkovi, Jaroslavu Štůlovi, Jarmile 
Martincové, Marii Šimečkové, Micha-
ele Švarcové, Pavlu Ponkemu, Zdeňku 
Šímovi, Miloslavu Procházkovi a Fran-
tišku Řehákovi.

 schválila účast městské části Pra-
ha-Suchdol na akci Setkání u such-
dolského betlému dne 30. 11. 2013.

z radnice

 Jiřina Kádnerová  Jaroslav Doutnáč  Rudolf Filip  Margeta Kučerová  Markéta Šticzayová  Ivana 
Jarošová  Václav Kovář  Jana Schröpferová  Jiřina Labudková  Jaroslava Kodytková  Karel Vondra 

 Dana Loukotová  Marie Fišerová  Štěpán Hevák  Václav Kožíšek  Bedřiška Zemanová  Milena 
Domínová  Oldřich Slavata  Ivan Ciglín  Věra Levorová  Ladislava Vitásková  Pavel Pechač  Marie 
Čížková  Jana Hušková  Jiřina Blížencová  Vlastimil Brožek  Alenka Fídlerová  Irena Tomková 

 Bedřich Sedlák  Bohumil Suchý  Otakar Macháček  Věra Břicháčová  Miroslav Markvart  Emil 
Rýva  Jaroslava Dousková  Josef Dousek  Vlasta Došlíková  Helga Weiserová  Jiřina Švachulová 

 Jaroslava Zdražilová  Anna Žáková  Ludmila Hlavešová  Jitka Ohrablová  Marcela Tichá  Ludmila 
Bělčická  František Svoboda  Miroslav Pivoňka  Antonín Pomajzl  Emilie Andjeličová  Magdalena 
Klepišová  Erminia Dvořáková  Emilie Míková  Milena Prošková  František Torn  Marie Dvořáková 

 Ludmila Bouřilová  Vlastimila Mikolášová  Josef Borůvka  Ludmila Rysová  Jaroslav Torn  Jiří 
Dobiáš  Marta Zemenová  Antonín Skala  Antonín Brož  Věra Krulíková

GRATULACE
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 

slaví významné životní jubileum
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z radnice

Od 14. listopadu, kdy proběhla kolauda-
ce, mohou občané při návštěvě suchdol-
ské radnice využít výtah. Nejnižší zastáv-
ka s bezbariérovým přístupem v úrovni 
ulice je přístupná ze dvora za radnicí, 
nastoupit je možné také ve zvýšeném 
přízemí, kde je podatelna a lékařská or-
dinace. Nejvyšší zastávka v úrovni stáva-
jící půdy je nyní zablokována a bude vy-
užívána v budoucnu po opravě střechy 
spojené s úpravou a využíváním půd-
ních prostor. 

Zprovozněním výtahu byl odstraněn 
dlouhodobý problém s přístupem hů-
ře se pohybujících spoluobčanů do vyš-
ších pater radnice. Snadno dosažitelná 
bude zejména zasedací a společenská 
místnost v druhém patře nebo Alšův ka-
binet, kde se pořádají výstavy, svatby, 
různá setkání, zájmové aktivity a další 
společenské akce.

Václav Vik, 
zástupce starosty

Bezbariérový přístup 
do budovy radnice

Od 1. října jsou v provozu dvě no-
vé třídy družiny, které mají celko-
vou kapacitu 60 dětí. Společnost 

Fast střechy s.r.o. dokončila stav-
bu se zpožděním, které bylo způ-
sobeno mimo jiné vydatnými dešti 
na počátku stavby a v letních měsí-
cích. Voda si i přes dočasné zakry-
tí stropů do doby zřízení nové stře-
chy našla cestu do třídy mateřské 
školy – oddělení Soviček a zatekla 
až do knihovny v přízemí. Promá-
čeno bylo zejména obvodové zdivo, 
podlaha včetně koberce v odděle-
ní Soviček a část zařízení knihovny. 
Vzniklé škody byly vyřešeny s doda-
vatelem a jeho pojišťovnou, zbývá 
ještě konečné vymalování prostor 

chodby a oddělení mateřské školy 
po dokonalém vysušení stěn v příš-
tím roce o prázdninách.

Kromě rozšíření družiny o dvě tří-
dy v podkroví byla v rámci stavby za-
teplena celá budova, byla dokončena 
výměna oken v knihovně a v oddě-
lení mateřské školky byl vybudován 
přístřešek nad vstupním schodiš-
těm. Celkové náklady 
na stavební práce byly
4,76 mil. Kč.

Václav Vik, 
zástupce starosty

Nástavba družiny

Během srpna a září byl dokončen vý-
běr dodavatelů na jednotlivé části ce-
lé akce „Zateplení ZŠ a rekonstrukce 
kotelny“, která je podporovaná do-
tací z Operačního programu život-
ní prostředí. Společnost Marhold a.s. 
nyní dokončuje výměnu oken v nové 
budově ZŠ a v příštím roce bude bě-
hem letních prázdnin provádět také 
zateplení stěn a střechy. Rekonstruk-

ci kotelny, kde budou použity plynová 
tepelná čerpadla, bude také v příštím 
roce provádět společnost ESPO Týniš-
tě s.r.o. A dále od 20. června, kdy bu-
de ukončena výuka, začne společnost 
PURUM s.r.o. demontovat opláštění 
tělocvičny. Městská část na tuto stav-
bu  obdržela dotaci od hlavního měs-
ta ve výši 5,4 mil. Kč, předpokládaná 
výše podpory z Evropských fondů je 

ve výši 9,2 mil. Kč. Stavební i techno-
logické práce jsou nasmlouvány tak, 
aby byl od počátku září 2014 možný  
plný provoz celé školy a do konce zá-
ří 2014 mají být ukonče-
ny veškeré práce v oko-
lí školy. 

Petr Hejl, 
starosta městské části

Zateplení ZŠ 
a rekonstrukce kotelny
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dokončení ze str. 1

V Praze jsem šel rovnou domů (do 
Suchdola na Výhledy kde u rodičů 
bydlela jeho manželka – pozn. re-
dakce), a když jsem procházel kolem 
dětského hřiště, zrovna si tam hrál 
můj syn. Lekl se mě a utekl pryč. Se-
tkal jsem se s manželkou... Teď zača-
lo to úděsné období sžívání se. Bál 
jsem se i na Václaváku přejít ulici. 
Mému synovi bylo 11 let a navazo-
val jsem s ním pomalu kontakt, sna-
žil jsem se s ním sblížit. Když jsme se 
trochu dali dohromady, začal jsem 
ho podporovat ve sportu. Ale problé-
my pokračovaly. Pozval mě třeba ře-
ditel základní školy a řekl: ‚My pouš-
tíme vašeho syna na střední školu 
sice s obavou, ale jen proto, že si 
myslíme, že už teď nemůžete vyvíjet 
žádnou protistátní činnost.‘

Nastalo také rozhodování, co bu-
du dělat. Měl jsem dobrou vůli se 
něčemu naučit, nějakému řemeslu. 
Dostat se do nějakého lepšího za-
městnání nebylo pro mě vůbec mož-
né. Patřil jsem bydlištěm do Pra-
hy-západ, bydleli jsme tenkrát 
v Praze-Suchdole. A začal boj s ta-
jemníkem okresního výboru KSČ, kte-
rý mi řekl: ‚Soudruhu, komise o tobě 

rozhodla, že musíš pracovat v ci-
helně.‘ Já na to: ‚Tady u nás se sta-
ví vysoká škola zemědělská, praco-
val bych tam jako pomocník zedníka 
a chtěl bych se sám vyučit třeba zed-
níkem. Je to kousek od našeho domu 
a budu se moci více účastnit výcho-
vy svého syna.‘ ‚Heleď, soudruhu, 
komise o tobě rozhodla, že musíš jít 
do Libčic do cihelny, tak konec ře-
čí.‘ No tak jsem musel nastoupit 
do cihelny v Libčicích, vstával jsem 
ve čtyři hodiny ráno, abych chytil 
vlak a dostal se do práce. Tam jsem 
zavážel do pece. Pracovali jsme tam 
dva bývalí muklové. Byl jsem často 
nemocný s angínou. Ředitel cihelny 
mi na to jednou řekl: „Já vás odsud 
nikdy nepustím! Odsud nevyjdete!“ 
Trvalo to dva roky, než jsem se ze 
zdravotních důvodů dostal pryč. ...“

Nechceme zapomenout na osob-
nost Rudolfa Pernického, na jeho 
odvahu a činy. Pomníkem chceme 
připomenout jeho statečné posto-
je během odboje za II. světové vál-
ky a více než jedenáctiletého věz-
nění komunistickou mocí, chceme 
tak zapsat jeho jméno, činy i život-
ní příběh trvale do širokého veřejné-
ho povědomí.

Hledání pravdy ve vlastní historii, 
připomínání důležitosti hájení prin-
cipů demokracie a svobody, osob-
ní angažovanosti, to jsou důležité 
aspekty života ve svobodné společ-
nosti a je důležité tyto hodnoty učit 
mladou generaci. Osobní statečnos-
tí, odvahou, čestností a odpověd-
ností se dá čelit lhaní, korupci či ra-
sistické nesnášenlivosti. 

Znalost naší historie bude záru-
kou toho, že se nebudou opakovat 
doby, kdy o studiu rozhodovaly ulič-
ní výbory, kdy cestovat mohl jen ten, 
kdo spolupracoval s STB nebo kdy 
o vás rozhodovaly komise. 

Vzhledem k termínu vydání Such-
dolských listů již nyní zde děkuji všem 
suchdolským a sedleckým spoluobča-
nům, kteří během letošního roku ak-
tivně přispěli k našemu vzájemnému 
soužití. A přeji vám všem pokojné pro-
žití adventu a následných vánočních 
svátků, kdy se tradičně scházíme v ro-
dinném kruhu u štědrovečerního sto-
lu a kdy po příkladu mudrců, kteří 
narozenému Ježíši při-
vezli dárky, obdarová-
váme také naše děti.

Petr Hejl, 
starosta městské části

Vánoce 1949

Hlavní město opět navrhuje paralelní dráhu v Ruzyni 
a okruh kolem Prahy přes Suchdol
Hlavní město zahájilo řízení o vydání Aktualizace č. 1 
Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR 
HLMP). Veřejné projednání se bude konat ve středu 
11. 12. 2013 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sá-
le MHMP na Mariánském náměstí v Praze 1. Připomín-
ky k návrhu aktualizace může podat každý občan a to 
písemně do 18. 12. 2013 na adresu Magistrát hlavního 
města Prahy, Odbor stavební a územního plánu, Jung-
mannova 29, 111 21 Praha 1. 

Kompletní dokumentace je v listinné podobě připra-
vena k nahlédnutí na Magistrátu HLMP, Jungmannova 
ulice 29, Praha 1, (kancelář č. 343 a 335), v elektronic-
ké podobě je dostupná na www.praha.eu, sekce územ-
ní plánování a rozvoj nebo na www.praha-suchdol.cz.

Hlavní město se opět snaží umístit rozšíření letiště 
o paralelní dráhu a dálniční okruh v trase přes Such-
dol a Dolní Chabry do tzv. krajského územního plánu 
(ZUR HLMP). Oba tyto záměry mohou mít v případě 
jejich realizace významný negativní vliv na život v na-

ší městské části a jsou bohužel předkládány v podsta-
tě ve stejné podobě, v které byly z podnětu občanů 
v letech 2010 a 2011 zrušeny rozhodnutím Nejvyšší-
ho správního soudu. 

S ohledem na to, že přetrvávají obavy z negativnímch 
dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel v naší 
městské části a i v dalších okolních oblastech, je vhod-
né věnovat zvýšenou pozornost nyní zveřejněnému pro-
jednání změny aktualizace ZUR HLMP.

Každý může k oběma záměrům, jejich vyhodnoce-
ní z hlediska vlivu na životního prostředí a zdraví oby-
vatel i k celé aktualizaci ZUR HLMP podat v termínu 
do 18. 12. své připomínky.

Další aktuální informace k této proble-
matice naleznete na webových stránkách 
městské části.  

Václav Vik, 
zástupce starosty
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V Alšově kabinetu na suchdolské rad-
nici se v neděli 13. října od 18 ho-
din uskutečnilo slavnostní zaháje-
ní výstavy o generálmajoru Rudolfu 
Pernickém.

Výstava mapuje jeho životní cestu, 
trpký osud a neuvěřitelnou odvahu 
a vnitřní sílu, s kterou bojoval za svo-
bodu a demokracii. Takových hrdinů 
je málo a městská část Praha-Such-
dol společně s občany ve snaze ale-
spoň částečně splatit morální dluh 
vůči svému dlouholetému spoluob-
čanovi, realizuje pomník na Brandej-
sově náměstí, který bude slavnostně 
odhalen 21. prosince 2013.

Autorem výstavy je vojenský his-
torik plk. PhDr. Eduard Stehlík, 

který dohledal, sestavil a otexto-
val řadu krásných dokumentů a fo-
tografií mapující 2. světovou válku 
a vojenskou etapu života Rudolfa 

Pernického. Svým projevem při za-
hájení výstavy utvrdil, jak nelehký 
život generálmajor Pernický prožil 
a jakou měl vnitřní sílu bojovat pro 
svobodu.

Další krásné dokumenty poskytl 
Dr. Rudolf Pernický, syn pana generá-
la, který žije v Hamburku a bohužel 
se ze zdravotních důvodů nemohl ver-
nisáže osobně účastnit. Velmi zajíma-
vé fotografie z rodinných alb sester 
Rudolfa Pernického, které významně 
obohatily výstavu, poskytl pan archi-
tekt Šobora z Valašského Meziříčí.

A pan Bořivoj Klečka, jehož otce 
Vojtěcha  potkal podobný osud a byl 
dlouholetým přítelem Rudolfa Per-
nického, poskytl řadu osobních foto-
grafií z posledních let života generá-
la Pernického.

Poděkování také patří Doc. Mag-
daleně Vovsové, panu Emilu Rývovi 
a paní Zuzaně Krumpholcové, kte-
ří dokončili přípravu a instalaci vý-
stavních rámů.

Vernisáž obohatili svým hudeb-
ním vystoupením Matouš Hejl a Li-
sa Denysyuk, kteří zahráli a zazpívali 
oblíbené písně amerických a brit-
ských vojáků z války proti nacismu.

Výstava bude probíhat do konce 
roku 2013 a je přístupna v pracov-
ní době Úřadu městské části a nebo 
po dohodě v jiném termínu.

Petr Hejl, 
starosta městské části

Výstava o generálovi 
Pernickém zahájena
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Oslava IX. Suchdolského posvícení 
byla v duchu připomenutí a vzpo-
mínky na generálmajora Rudolfa 
Pernického, který bojoval za 2. svě-
tové války proti nacistům ve Fran-
cii a Británii. Velel operaci Tungsten, 
která byla vyhodnocena jako jedna 
z nejvydařenějších vojenských ope-
rací. Rudolf Pernický byl naším spo-
luobčanem, bydlel na Výhledech, 
v roce 2005 obdržel od preziden-
ta ČR nejvyšší státní vyznamenání – 

Řád bílého lva. Zemřel na den výro-
čí seskoku parašutistů na Vysočině 
– 21. 12. 2005. Městská část Praha-
Suchdol pro tohoto hrdinu realizuje 
pomník z mrákotínské žuly ve tvaro-
sloví padáku na Brandejsově náměs-
tí, kde byl již loni 21. 12. slavnostně 
odhalen základní kámen.

A co jsme si na posvícení uži-
li? Zahájili jsme tradičním během 
– okruh 400 m, kterého se účastni-
lo 95 běžců a vydrželi běhat skoro 

hodinu, ti největší borci uběhli až 
22 koleček a Filip Eliáš ze 4. třídy 
dokonce 27 koleček, což je 10,8 km! 
A kdybychom ho nezastavili, tak by 
snad běhal celé odpoledne! Díky 
sponzorům běžců se vybrala neuvě-
řitelná částka 15 555 Kč, z prode-
je posvícenských koláčů od našich 
občanů se vybralo 4 813 Kč a cel-
kovou částku městská část vloži-
la do veřejné sbírky pro pomník 
Pernickému.

Po náročném běhu se děti moh-
ly povozit ve vojenských autech 
z II. světové války. V atriu ZŠ Mikolá-
še Alše se rozezněl Dětský sboreček 
místní školy a následovalo divadelní 
představení Suchdolských Ochotní-
ků – zahráli Velkou kočičí pohádku. 
Na schodech jsme trsali s kapelou 
Faraday, vychutnávali jsme si výbor-
nou posvícenskou polévku, popíjeli 
kvalitní český burčák z Únětického 
sklepu nebo pivo Jeník z pivova-
ru ČZU. Děti s rodiči mohli v něko-
lika výtvarných dílnách vyrábět le-
tadla a na hřišti si zahrát leteckou 
bitvu nebo si něco koupit na památ-
ku v našem rukodělném jarmarku 
a nebo si vyzkoušet trochu akroba-
tických kousků ve skákajícím hradu 
od České pošty. Trochu odpočinout 
jsme si mohli v knihovně, kde byla 

IX. Suchdolské 
posvícení k uctění 
památky generálmajora 
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připravena krásná prezentace o generálmajoru Pernic-
kém a na závěr jsme shlédli dokument – Stínoví vojáci, 
kde se právě popisuje operace Tungsten.

Děkuji všem suchdolákům za dary na pomník, spo-
luorganizátorům, dobrovolníkům, prodejcům a základ-
ní škole za jejich snahu, aby vše bylo ke spokojenosti 
všech. Je krásné, když se všichni místní a okolní organi-
zace spojí a společně vytvoří zábavný den pro všechny. 
Mějte krásný podzim.

Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka      

Přijede sv. Martin 
na bílém koni?

Tato pranostika se váže 
ke sv. Martinovi, který má 
svátek 11. listopadu a říká 
se, že přinese mráz a sníh. 
Každý rok se těšíme, zda 
nám ten sníh nadělí už 
v listopadu nebo ne. Ra-
dost ze sněhu mají asi je-
nom děti a nadšení lyžaři, 
jelikož v Praze je sníh spíše 
na obtíž, nicméně tradice 
se mají dodržovat a dětská 
radost je k nezaplacení, tak 
proč se zimy bát...

I letos jsme se šli podívat, zda přijede na bílém ko-
ni nebo na hnědém (což jsme si spojili s tím, že bude zi-
ma spíše blátivá) a kde jsme mohli vidět sv. Martina, 
ptáte se? No přeci na Světélkovém průvodu, který už po-
třetí svítil sv. Martinovi na cestu, aby nezbloudil a neza-
pomněl na nás. Děti s lampionky, světélky a s písnička-
mi vyrazily naproti svatému rytíři. Cestou potkaly jeho 
zbrojnoše s pochodněmi, kteří jim vysvětlili, že brzy 
mráz a sníh pokryje naše pole i louky a zavládne zima. 
Proto je potřeba také myslet na zvířátka, která jen těž-
ko pod sněhem něco najdou. A tak děti donesly jablíčka, 
mrkvičky a tvrdý chléb a zavěsily je na stromek. A co to 
bylo slyšet v dálce? Podkovy cinkaly, to svatý Martin při-
jíždí! A tak děti radostně začaly zpívat písničku „Už Mar-
tin na bílém koni, už zase přijíždí k nám, vesele podkův-
ky zvoní, jede k nám zas bílý pán!“

Páni, zase na nás nezapomněl, hurá, zima bude 
a sníh taky! Svatý Martin poděkoval za dary pro zví-
řátka, a že je také štědrý se ukázalo po chvilce, když 
děti našly zanechaný pytel s dukáty a ovocem. 

Tak si hezky sviťte při dlouhých zimních měsících 
a až ten sníh napadne, mějte radost jako naše děti.

Děkuji všem pomocníkům sv. Martina a AJK Bran-
dejsův statek za poskytnutí zázemí.

Zuzana Krumpholcová, kulturní referentka
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Udělat přehlídku různých zájmových 
organizací se rozhodl zorganizovat 
Jan Zoubek, který je sám trenérem 
sebeobrany našich žáků v základní 
škole M. Alše a hlavně je místním ro-
dákem, takže název Alšoviny je oprav-
du jen pro hrdé Suchdoláky.

Městská část Praha-Suchdol pod-
pořila druhý ročník prezentace vol-
nočasových kroužků SUCHDOLSKÉ 
ALŠOVINY, které proběhly za krás-
ného počasí v sobotu 19. října 2013 
od 13 hodin v areálu Starosuchdol-
ské restaurace na zahradě pana Jo-
sefa Křena, jemuž tímto velmi děku-
jeme. Nejen, že nám poskytl zázemí, 
ale umožnil nám nahlídnout i do stá-
jí, kde se ráno v den akce narodilo 
malé osle. Tak možná, až se mu bude 
vybírat jméno, tak Alšenka či Alšánek 
bude pro něj jako dělané.

Pestrý program byl připraven až 
do večera. Prezentovaly se zájmo-
vé organizace, které provozují své 
kroužky u nás na Suchdole a v oko-
lí, jako např. DDM Rohová, který je 
zde více než 20 let a nabízí volnoča-
sové kroužky pro všechny věkové ka-
tegorie i pro dospělé, svůj stánek na-
zval Oáza volného času a návštěvníci 
zde vyráběli havajské květiny. Nebo 
Mateřský klub Rybička zase nabízí 
pravidelné  kroužky pro rodiče s mi-
minky a batolátky až po školkové dě-
ti. Svoji ukázku předvedla i taneční 
skupinka Rybí Speciál, která trénuje 
v MK Rybička. Protože cvičí a tancují 

na rytmické písničky, pozvali přítom-
né diváky, aby si zatancovali společ-
ně s nimi. 

V naší základní škole si děti mohou 
vybrat z pestré nabídky kroužků, jak 
pohybových, rukodělných, tak i vzdě-
lávacích. Pan Zoubek se svými trenéry 
předvedl sebeobranu WingTsun, kte-
rá není jen o fyzické obraně, ale sna-
ží se učit i bránit verbálně a využít sílu 
protivníka pro svoji obranu. Také zde 
funguje spolek nadšenců pro cyklo-
kros – Suchdol Bikers, kteří si vybudo-
vali cvičnou rampu a trénují na různé 
závody. Předvedli nám ukázku, jak se 
mají správně „houpat“ na kole a „vy-

Druhé suchdolské  
ALŠOVINY
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švihli“ i pár skoků a otoček. Nejen 
v zájmových kroužcích nacházejí dě-
ti zálibu, ale i dokonce v zodpověd-
nosti a pomoci druhým. To jsou naši 
mladí hasiči, pro které je práce hasičů 
opravdu posláním a dokazují svoji ob-
ratnost i na různých soutěžích.

Pro zpestření nám předvedli své 
umění šermíři, kteří svedli souboj 

o ruku krásné Marion. U středověku 
jsme mohli zůstat a naučit se staré-
mu kovářskému řemeslu nebo si vy-
zkoušet lukostřelbu. 

Kdo vydržel až do večera, tak mohl 
obdivovat tanec s ohněm, který před-
vedli kluci z Pyroterry, která již profe-
sionálně vystupuje se svojí světelnou 
či ohnivou show.

Děkuji organizátorům této akce za 
zpříjemnění podzimního odpoledne a za 
ukázku toho, že zájmová činnost je pro 
všestranný rozvoj našich 
dětí velmi prospěšná.

Zuzana 
Krumpholcová, 

kulturní referentka 

z radnice

Upozorňujeme tímto, že 30. listopa-
du končí běžná provozní doba sta-
noviště kontejnerů. Od prosince 
do března je otevřeno jen první so-
botu v měsíci od 9 do 12 hodin (te-
dy 7. 12., 4. 1., 1. 2. a 1. 3.) a není 
přistavován BIO kontejner! Odklá-
dání odpadu mimo provozní dobu 
je zakázáno a lze je postihovat jako 
přestupek podle § 47 odst.1 písm. i) 
zákona 200/1990 Sb. 

CELOROČNÍ PROVOZ mají Sběrné 
dvory hl. m. Prahy, nejbližší v Dej-
vicích, v Proboštské ulici, v zimě 
otev řeno v pracovních dnech od 
8.30 do 17.00, v sobotu od 8.30 
do 15.00 hodin (tel. 284 098 906). 

Kontejnery na OBJEMNÝ odpad 
– sobota 23. listopadu od 12.00 
do 16.00 hodin
V tomto roce naposledy budou přista-
veny kontejnry na obvyklá stanoviště: 

 Výhledské náměstí
 Suchdolská u sběrných surovin
 K Roztokům / K Drsnici.

Zeleň přesahující ze soukromých 
pozemků a zahrad
Znovu bychom rádi požádali maji-
tele pozemků sousedících s veřejný-
mi komunikacemi, aby zkontrolova-
li, jestli přesahující zeleň neomezuje 
chodce či průjezd čistícího stroje, 
nezakrývá veřejné osvětlení nebo 
dopravní značky. Nezapomeňte, že 

přesahující větve se v zimě pod tí-
hou sněhu a ledu ohýbají. 

Bližší informace k výše uvedeným bo-
dům rádi podáme na tel.: 222 361 425.

Milan Novotný, 
Úřad MČ Praha-Suchdol

Stanoviště kontejnerů 
Suchdolská jen 
do konce listopadu

Selský trh na Suchdole každý 
čtvrtek až do Vánoc 

Každý čtvrtek až 
do Vánoc pokračují
na Brandejsově ná-
městí pravidelné Sel-
ské trhy na Suchdole. 

Po letním období se plocha opět 
více plní stánky prodejců, přijďte 
se podívat, co nového nabízí. 

Veřejná zkouška na štědrovečerní zpívání u Suchdolského betléma bude 
ve středu 18. prosince 2013 v 18 hodin v Místní veřejné knihovně Praha-Suchdol, 
Suchdolská 360/59. Vítáni jsou všichni, kdo mají chuť si oprášit lidové koledy, 
aby nám to na Štědrý večer lépe znělo.

Setkání s Biblí a koledami
U BETLÉMA NA SUCHDOLSKÉM NÁMĚSTÍ 

24. PROSINCE 2013 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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Prázdninová fotosoutěž 
má své výherce

Městská část Praha-Suchdol vyhlási-
la prázdninovou fotosoutěž pro dě-
ti na téma: Léto se zvířátky. Soutěž 
byla ukončena 30. září 2013 a v jed-
notlivých kategoriích zvítězili tito 
účastníci:

1. kategorie – Příroda a zvířátka
Výherce: Petra Míková a její Vel-
ký Bad

2. kategorie – Děti a zvířátka
Výherce: Petr Jareš a jeho fen-
ka Eli

3. kategorie – Vtipné zvířecí 
momentky
Výherce David Malaťák – fotka 
ze ZOO

Všem účastníkům velmi děkujeme 
za jejich snímky. 

Jednotlivé výherce jsme pozva-
li na radnici, abychom jim po-
gratulovali, a vyzvídali jsme, kde 
ke krásným snímkům přišli. Ško-
lák Petr pořídil snímek, jak mu je-
ho fenka Eli nese cvičku, a nazval 
jej „Péťo, nezapomeň na tělocvik!“ 
Tak jsme se ho zeptali, kolikrát ten 
tělocvik zapomněl? Prý ani jednou. 
Tak to fenka Eli plní roli velmi zod-
povědně a dokonce ani žádnou bo-
tu ještě nerozkousala. 

Pejsek Bad je zase velký přítel Pe-
try, která ho cvičí. Jelikož je to pes 
s pasteveckým pudem, Petra s ním 
tráví mnoho času běháním na lou-
kách a v přírodě, čemuž také na-
svědčovaly pořízené snímky. 

Zato desetiletý Davídek, který zví-
řátko doma nemá, musel pro krás-
né a zajímavé snímky do pražské 
ZOO. Podařilo se mu vyfotit pasou-
cí se pruhované antilopy za stro-
mem a momentka se mu krásně 
spojila do zajímavé kuriozitky. Sní-

mek nazval „Koho jsem to vlastně 
fotil?“. Na otázku: „Jaký je to druh 
zvířete?“, Davídek nevěděl odpověď, 
a tak to dostal za úkol při nejbližší 
návštěvě zoologické. 

Školáci obdrželi blahopřání od 
starosty a dárečky v podobě foto-
alb. Nezapomněli jsme 
ani na dobrůtky pro je-
jich zvířecí mazlíčky. 

Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

foto: David Malaťák, kuriozita ze zoo

foto: Petra Míková a její Velký Bad foto: Petr Jareš a jeho fenka Eli
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Městská část Praha-Suchdol pořá-
dá pravidelně dvakrát do roka Vítá-
ní malých občánků. Letošní druhé 
podzimní setkání proběhlo v sobo-
tu 19. října a na radnici jsme přiví-
tali 14 malých občánků, jejich rodi-
če, sourozence a prarodiče. Potěšit 
nás přišly i starší děti, které už cho-
dí do mateřské školy u lesa a připra-
vily si krásné básničky a písničky. 
Vystoupení vzaly vážně – bylo vidět, 
jak pilně trénovaly a jak se své role 
krásně zhostily. Za to jim patřil za-
sloužený dlouhý potlesk.

Pak už přišli na řadu rodiče, kte-
ří obdrželi od starosty městské čás-
ti blahopřání, maminky kytičku a ta-
tínkové knížku s pohádkou a zapsali 
se nám do pamětní knihy. Děkujeme 
rodičům, kteří se na vítání přihlásili 

a mateřské škole K Roztokům za pří-
pravu kulturního vystoupení. 

Další vítání je plánováno na du-
ben příštího roku. Sledujte prosím 
naše informační tabule a webové 
stránky.

Tak jako vítáme malé občánky, tak 
gratulujeme i našim jubilantům, kte-
ří oslaví své životní jubileum. Letos 
jsme pozvali 242 jubilantů na slav-
nostní oběd do hotelu Galaxie, kte-

rý se uskutečnil 12. listopadu 2013. 
Těm, kterým zdravotní stav neu-
možňuje účastnit se oběda, doda-
tečně osobně předáváme blahopřá-
ní od starosty a sladkou pozornost. 

Všem letošním jubilantům přejeme 
hodně zdraví a životního optimismu. 

Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

Podzimní vítání 
malých občánků

Slavnostní oběd 
pro jubilanty

Fo
to
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Městská část Praha-Suchdol je part-
nerem projektu EPTA – evropský mo-
del organizace veřejné dopravy. Vý-
stupem projektu je zpracování Studie 
proveditelnosti, kterou zpracovala 
Česká zemědělská univerzita v Praze. 

Ve středu 25. září 2013 jsme 
uspořádali regionální setkání k pre-
zentaci zpracované Studie prove-
ditelnosti projektu EPTA, na které 
jsme pozvali zástupce organizací za-
jišťujících veřejnou dopravu v Praze 
(DP hl. m. Prahy, ROPID), zástupce 
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a zástup-
ce městské části Praha 6. Vedoucí tý-
mu zpracovatele studie Ing. Vladimír 
Zdražil, který společně s projektan-
tem Ing. Arch. Lejčarem a Ing. Pav-
lom Ondovčákom seznámili zúčast-
něné s navrženou studií. 

Zpracovatelé studie vytyčili hlav-
ní kritéria, čemu by se měla studie 
věnovat. Návaznost na dotazníkový 
průzkum, na okolní území a pláno-
vané trasy – rozvoj obcí a středočes-
kého kraje, SOKP a Letiště. Porovná-
valy se dvě báze dopravního řešení 
– nekolejový – autobus (trolejbus) 
– metrobus – optimalizace sou-
časného stavu a kolejový systém 
– tramvaj – prodloužení tramvaje 
z Podbaby až na Výhledy.

Ing. Arch. Ivan Lejčar a Ing. Pavol 
Ondovčák prezentovali možné va-
rianty řešení prodloužení tramvajové 
trasy z Podbaby na Suchdol po Ka-
mýcké ulici až na Výhledy, kde by 
bylo záchytné parkoviště P+R. Pre-
zentovali i možné srovnání moderní 
výstavby tramvajových tratí v zahra-
ničí. Moderní technologie umožňují 
cí nízkou hlukovou zátěž, gumové va-
ny eliminují otřesy a zelené trávníko-
vé pásy ekologické řešení. Navíc z hle-
diska kapacity přepravovaných osob 
vede jednoznačně tramvaj, kapacita 
je hlavní problém stávající dopravy, 
kdy ve špičkách autobusy nezvládají 
pobrat davy studentů ČZU, i když se 
intervaly stáhly na minimum. 

Zástupci odborníků vznesli své při-
pomínky, které by se měly ještě do ná-
vrhu zapracovat, a tato studie by měla 
být výstupem pro návrh změny územ-
ního plánu hl. m. Prahy. Připomínky 
se musí předložit do 31. 10. 2013.

Abychom slyšeli názory i našich 
občanů, které projekt tramvaje zají-
má či se jich přímo dotýká, připravili 
jsme na úterý 15. října 2013 veřejné 

setkání pro občany. Tentokrát pre-
zentoval studii Ing. Keken z ČZU a se-
známil přítomné občany s vedením 
trasy okolo blízkých domů, jednotli-
vé řezy ukazovaly, jak by se pás tram-
vaje včlenil do stávající komunikace.

Následovala diskuse s občany, kte-
ří se dotazovali hlavně na vedení 
tramvajové trasy okolo přilehlých do-
mů na Kamýcké, otřesy, hluk... Dneš-
ní novostavby tramvajového těle-
sa umožňují nové technologie, kdy 
se např. tramvajová tělesa ukláda-
jí do gumových van, které eliminují 
otřesy atd. Zda šířka stávající vozov-
ky je dostačující pro dva jízdní pruhy, 
tramvajový obousměrný pás a cyk-
lostezku či chodník, to vše odborní-
ci vysvětlili přítomným a ukazova-
li na výkresech. Také jsme upozornili 
na to, že obsah studie vychází ze za-
dání projektu Epta a musí se k tomu 
přizpůsobit, takže některé detaily 
a finanční nákladovost případné no-
vostavby tramvajové tratě se budou 
řešit operativně. Nyní záleží na tom, 
zda se prosadí návrh změny územní-
ho plánu rozvoje hl. m. Prahy.

Děkujeme odborníkům za prezen-
taci Studie i místním občanům, kteří 
přišli diskutovat nad op-
timálním řešením míst-
ní dopravní obslužnosti.

Zuzana Krumpholcová, 
administrátor projektu

Projekt EPTA je připravován v rám-
ci Operačního programu meziregio-
nální spolupráce INTERREG.IVC a je 
financován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (ERDF). Více infor-
mací k projektu naleznete na strán-
kách www.praha-suchdol.cz/epta.

Prezentace Studie 
proveditelnosti 
projektu EPTA
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ze suchdolské knihovny

Rozhodli jsme se, že v tomto čísle 
otiskneme tituly a autory, které si 
naši čtenáři nejčastěji půjčovali. Vě-
říme, že vám to pomůže nejen snáze 
vybrat četbu pro nastávající dlouhé 
večery, ale třeba i poskytne inspiraci 
při rozhodování, co nejblížším pod 
stromeček.

Nejčastěji žádaným titulem se 
stal první díl erotické trilogie Pade-
sát odstínů šedi. Světový bestseller 
od autorky Eriky Leonard píšící pod 
pseudonymem E.L.James. Filmové 
zpracování knihy se pomalu rozbí-
há. Hned v závěsu je další trilogie, 
jejíž první díl byl již natočen, a to 
Hunger Games: Aréna smrti americ-
ké autorky Suzanne Collins. Napína-
vý příběh o boji na život a na smrt 
před televizní kamerou. 

Další tituly najdete níže. Nejob-
líbenějším žánrem jsou detektivky 
od českých i světových autorů. 

        
 Meg Cabot: Velikost XL, Kila navíc
 Stanislava Chmelanová: Potíže v ráji
 Jeferry Deaver: Lekce smrti
  Annie Downey: Značka: Šílená se 
závazky

  Martina Formanová: Snědla dě-
tem sladkosti

 Robert Fulghum: Opravdová láska
  Naďa Horáková: Kletba marko-
manské královny

 Simona Monyová: Matka v krizi
 Jo Nesbø: Sněhulák
 Ian Rankin: Stížnosti
  Vlastimil Vondruška: Letopisy 
královské komory 6, 7

  Hana Whitton: Sedmý hřích se 
trestá smrtí

  Černucká Veronika: Právo 
na vraždu

 Michal Ajvaz: Lucemburská zahrada

Dětské čtenáře nadchly nejvíce 
Šmoulové, sebrané příběhy Čtyřlíst-
ku, knížky s žabími hrdiny Kvakem 
a Žluňkem a Žirafí příběhy. V komik-
sech pro starší čtenáře jasně kralo-
vali Simpsonovi, japonská manga 
Naruto a grafický román Stmívání.

JÓGA 
SMÍCHU 

úterý 3. prosince od 18.00
úterý 14. ledna od 18.00
úterý 4. února od 18.00

CESTOVÁNÍ

pondělí 25. listopadu od 18.00 
Magdaléna Radostová 
Aljaška divoká a krásná

Autorský pořad cestovatelky a foto-
grafky Magdalény Radostové ke stej-
nojmenné knize, s promítáním fo-
tografií a zajímavým vyprávěním. 
Autorka své povídání obohacuje o po-
pisy navštívených lokalit a praktické 
informace, které na svých cestách na-
sbírala. V pořadu přiblíží Aljašku jako 
rozlehlou, dech beroucí krajinu nedot-
čenou civilizací.

pondělí 9. prosince od 18.00
Bernardetta Fernando Mary
Ze Srí Lanky do Čech a zpět
Bernardetta Fernando Mary se na-
rodila ve velké rodině na Srí Lan-
ce. Je zdravotní sestrou a vstoupi-
la do kongregace „Sester dobrého 
pastýře“. Kongregace je zaměřena 
hlavně na pomoc chudým, vykořis-
ťovaným a zneužitým ženám a dě-
tem. Působila v Africe a posledních 
7 let žila a pracovala v Čechách 
v Ostravě a Praze. Po novém roce se 
vrací domů do mateřského kláštera 
na Srí Lance.

Srí Lanka (dříve Cejlon) je demo-
kratickou socialistickou republikou 
v rámci Commenwealthu. Země zís-
kala samostatnost v roce 1948, pro-
šla občanskou válkou – při níž bě-
hem 25 let zemřelo 70 000 lidí. 
Od roku 2009 je zde příměří.

PŘEDNÁŠKY

čtvrtek 28. listopadu od 18.00 
Robert ďábel a středověké legendy
Představíme si legendy jako speci-
fický typ středověké literární fikce. 
Legendám blízký, ale žánrově neza-
řaditelný je veršovaný román o Ro-
bertu ďáblovi ze 13. století. Ocitá 
se na pomezí duchovně vzdělavají-
cí legendy a dobrodružného romá-
nu. Co středověkému publiku jeho 
příběh sděloval? A co sděluje nám 
o středověkých čtenářích?

čtvrtek 12. prosince od 18.00 
Pavel Hlavatý – Mnichovská dohoda
Mnichovská dohoda – neuralgický bod
moderních českých dějin. Kapi tu la ce 
demokracie před totalitou. Možnos-
ti a důsledky obrany první republiky.   
Pavel Hlavatý – nezávislý publicis-
ta a externí spolupracovník Českého 
rozhlasu. Mimo jiné se zabývá mo-
derní českou historií a fungováním 
totalitních režimů.

čtvrtek 19. prosince od 18.00 
Uspávání Ježíška
Koncert pěveckého sboru Medvědi 
band MŠ Gagarinova. 

Kateřina Lahodová 
Turchichová,

vedoucí knihovny

Co nového v knihovně
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suchdolští hasiči

Kdy že vyšlo poslední číslo Suchdol ských listů? 28. srp-
na. Je až k neuvěření, kolik toho naši hasiči a mladí hasi-
či za ty dva měsíce stihli. Titulek mluví za vše: pořád se 
něco děje. A nutno dodat, že je také pořád co dělat. 
Nemluvě o četných soutěžích, memoriálech a účastech 
na různých akcích tu jsou také aktivity na domácí pů-
dě a pro zpestření i nějaký ten výjezd. Práce je spousta, 
a víte co? Všichni hasiči do jednoho ji dělají rádi.

Vezměme to pěkně popořádku. První zářijový den 
patřil Dnu s hasiči. Myslím, že můžeme s uspokojením 
říct, že na druhý pokus to opravdu vyšlo (kdo vzpome-
ne na červnové povodně, je mu jasné, proč se musel pů-
vodní Den s hasiči přesunout do paradoxně více mokré-
ho měsíce). Na Suchdolském náměstí toho bylo k vidění 
skutečně mnoho. Byla tu hasičská a vojenská technika 
(tank nebylo chvílemi pod nánosem dětí ani vidět), při-
jeli také hasiči-lezci s třicetimetrovým žebříkem, viděli 
jsme požární útok našich mladých hasičů, tradiční au-
tonehodu s oblíbeným požárem auta a nemohla chy-
bět ani všudypřítomná bílá mokrá pěna (situace opačná 
k tanku – tentokrát nebyly vidět děti).

Další významnou akcí pořádanou na Suchdole byl 
Memoriál Františka Malého, noční pohár v požárním úto-
ku. V sobotu 5. října si sem přijelo zasoutěžit 21 družstev, 
z toho 5 ženských. Třetí místo obsadili muži z Dolních 
Měcholup, druhé vybojovaly ženy z D. Měcholup a na prv-
ním místě stanulo mužské družstvo ze Slavětína. Naši se 
umístili na 9. a 17. místě. Taky potlesk!

V pátek 18. října proběhl v základní škole Den se zá-
chranáři, kde hasiči ukazovali vybavení hasičského au-
ta a vysvětlovali dětem práci hasičů v terénu. Kromě 
ukázky v ZŠ se naši hasiči spolupodíleli na organizaci 
Závodu požárnické všestrannosti (ZPV), který probíhal 
v okolních lesích a kterého se zúčastnila i dvě družstva 
našich mladých hasičů.

Když už jsme u mladých hasičů, ani ti si o víken-
dech příliš neodpočali. Včetně již zmíněné ukázky po-
žárního útoku na Dnu s hasiči a suchdolského ZPV, kde 
to ve výsledku jistily ze zadních pozic, se děti zúčast-
nily celkem šest akcí. Ze soutěží to byl krom ZPV ta-
ké Memo riál Jos. Holečka v Třebonicích a Letňanský 

srandamač. Poháry sice nebyly, ale ani poslední mís-
ta. Z nesoutěžních akcí to byla ukázka požárního úto-
ku na Slavnostech Levého a Pravého břehu v Roztokách 
a prezentace činnosti kolektivu mladých hasičů na such-
dolských Alšovinách. A co dál? Přes zimu odpočívat? To 
tak! Trénovat na únorovou soutěž v uzlování a prohlu-
bovat teoretické znalosti.

Na závěr ještě jedna příjemná pozvánka, resp. po-
zvánka na příjemnou událost. Tou je již 123. Hasičský 
ples, který se koná v sobotu 18. ledna 2014 od 20 ho-
din v hotelu Galaxie. Všichni jste srdečně zváni!

Pavla Bradáčová

Pořád se něco děje

Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole

Vás srdečně zve na tradiční

123. HASIČSKÝ PLES
který se koná 

v sobotu 18. ledna 2014 
od 20 hodin 

v hotelu GALAXIE 
na Suchdolském náměstí.

K tanci i poslechu hraje skupina BONUS.

Společenský oděv žádoucí
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mohlo by Vás zajímat

Sousedské vztahy
Tato oblast vztahů byla dnešním záko-
níkem upravena spíše kuse, zato nový 
právní předpis ji upravuje dosti zevrub-
ně, v desítkách paragrafů (snad i díky 
možnosti využít právě v této oblasti to-
lik tradičních už zapomenutých pravi-
del i názvosloví, jež má hlavní autor zá-
kona ve zvláštní oblibě).

Zákon bude pamatovat na podrob-
nou úpravu „padaného ovoce“, 
když z vašeho stromu napadá ovoce 
na sousedův pozemek. Jeden para-
graf, a to § 1016 říká, že plody spad-
lé ze stromů a keřů na sousední po-
zemek náleží vlastníkovi sousedního 
pozemku. (To neplatí, je-li soused-
ní pozemek veřejným statkem – tedy 
veřejným prostranstvím). Pokud však 
souseda obtěžuje, že mu padají z va-
šeho pozemku na jeho pozemek va-
še jablka apod. má právo zkrátit vět-
ve vašeho stromu tak, aby nad jeho 
pozemek nezasahovaly. Samozřejmě, 
že vzájemná dohoda je vždy lepším 
řešením. Nový zákoník dokonce myslí 
i na to, pokud by kořeny vašeho stro-
mu začaly negativně působit na sou-
sedův pozemek. Zákoník doslova ří-
ká: „Neučiní-li to vlastník v přiměřené 
době poté, co ho o to soused požá-
dal, smí soused šetrným způsobem 
a ve vhodné roční době odstranit ko-
řeny nebo větve stromu přesahující 
na jeho pozemek, působí-li mu to ško-
du nebo jiné obtíže převyšující zájem 
na nedotčeném zachování stromu. Je-
mu také náleží, co z odstraněných ko-
řenů a větví získá.“ Části jiných rost-

lin přesahující na sousední pozemek 
může soused odstranit šetrným způ-
sobem bez dalších omezení.

Obdobně současné úpravě nový zá-
koník stanoví, že se musí soused zdr-
žet takového jednání, které vám ne-
přiměřeně omezuje užívání vašeho 
pozemku, ale dokonce pamatuje vý-
slovně i na stín (§ 1017)! Stromy vyš-
ší než 3 metry by se neměly vysadit 
blíže jak 3 metry od plotu.

Dosud byl dosti častým problémem 
stékání vody ze střechy nebo okapu 
tak, že stékala na sousedův pozemek. 
Sice se to dalo řešit právě pomocí 
ustanovení o „neobtěžování soused-
ního pozemku emisemi”, ale neby-
lo to dále konkrétně upraveno. No-
vý zákoník na tuto otázku pamatuje 
v § 1019, podle kterého máte nárok 
na to, aby soused upravil svou stav-
bu tak, aby na váš pozemek nestéka-
la voda či nepadal sníh z jeho stavby. 
Nevztahuje se to na na stékání vody, 
která pramení, pochází-li z deště nebo 
oblevy, ale jen z nevhodně umístěné-
ho nebo rozbitého okapu.

Upravuje i problematiku chovných 
zvířat, která se zatoulají na sousedův 
pozemek. Majitel zvířete je oprávněn 
si pro něj na sousedův pozemek do-
jít, soused je povinen mu zvíře vydat, 
a pokud zvíře způsobí u souseda ně-
jakou škodu, musí ji chovatel zvířete 
uhradit (přednostně uvedením v pře-
dešlý stav nikoli v penězích). A aby zá-
koník neopomněl žádnou možnost, 
je jeho § 1014 věnován ulítnutí roje 
včel. Musí jít o roj, nikoli jednu vče-

lu, pak si může jeho majitel na cizí po-
zemek pro roj dojít, když ale roj vletí 
sousedovi do jeho úlu a usadí se tam, 
stává se vlastnictvím souseda.

 Ploty, zdi, meze, strouhy a jiné po-
dobné přirozené nebo umělé oddělení 
mezi sousedními pozemky se dnes na-
zývá „rozhradou“ (§ 1024-1028). Ty-
to rozhrady jsou společné. Společnou 
zeď může každý užívat na své stra-
ně až do poloviny její tloušťky a zřídit 
v ní výklenky tam, kde na druhé straně 
nejsou. Nesmí však učinit nic, co zeď 
ohrozí nebo co sousedovi překáží v uží-
vání jeho části. Vlastník není povinen 
znovu postavit rozpadlou zeď, plot ne-
bo obnovit jinou rozhradu, musí ji však 
udržovat v dobrém stavu, hrozí-li ná-
sledkem jejího poškození sousedovi 
škoda. Dojde-li však k takovému na-
rušení rozhrady, že hrozí, že se hrani-
ce mezi pozemky stane neznatelná, má 
každý soused právo požadovat opravu 
nebo obnovení rozhrady. Jsou-li hrani-
ce mezi pozemky neznatelné nebo po-
chybné, má každý soused právo poža-
dovat, aby je soud určil podle poslední 
pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí 
soud hranici podle slušného uvážení. 
Co to znamená – na to si budeme mu-
set bohužel řadu let počkat, dokud ne-
bude k problému dostatek soudních 
rozhodnutí (judikátů). Ale to se netýká 
jen rozhrad, ale desítky ji-
ných otázek v novém zá-
koníku, jimž se budou vě-
novat další pokračování.

JUDr. Zlata Kohoutová

Nový občanský zákoník: 
jaké změny přinese?

Den otevřených dveří 
v ZŠ Mikoláše Alše
Zveme všechny zájemce k návštěvě naší školy 

ve středu 15. ledna 2014
Zápis do 1. tříd na školní rok 2014/2015: 

20. a 21. ledna 2014
pro bližší informace sledujte prosím www.zssuchdol.cz

VÁNOČNÍ TRHY 
A ZPÍVÁNÍ 

v pondělí 16. prosince  
16.00–18.00 trhy, 18.00 zpívání 

v ZŠ Mikoláše Alše
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V sobotu 28. září se za krásného 
počasí konalo před naší školou tra-
diční Suchdolské posvícení. Při bě-
hu generálmajoru Pernickému se 
zaregistrovalo 95 běžců a vybralo 
pěkných 15 555 Kč. Každý běžec 
měl svého sponzora, který za uběh-
nuté kolečko okolo bloku v délce 
400 m zaplatil zvolenou finanční 
částku. Běh ve 13.30 hod. zahájila 
přestřižením startovní pásky a ná-
sledným čestným kolem ředitelka 
základní školy se starostou a za-
končila ve 14.30 hod. jízda tanků. 
Absolutním vítězem se opět stal Fi-
lip Eliáš ze IV.A (27 kol = 10,8 km). 
Mezi nejlepší běžce se zařadil ta-
ké jeho spolužák Matěj Orszulik 
(25 kol = 10 km) a dále Jan Bartoš 
ze II.A (17 kol = 6,8 km). Z dívek 
naší školy uběhly nejvíc Johanka 
Vápenková ze II.A a Ája Guffi ze III.B

 

(15 kol = 6 km) a také Šárka Svo-
bodová ze III.A (13 kol = 5,2 km). 
Blahopřejeme všem běžcům k jejich 
výkonům, děkujeme za sponzorské 

příspěvky na stavbu pomníku a tě-
šíme se za rok zase na shledanou!

Michaela Haluzová

ze suchdolských škol

V pátek 18. října 2013 jsme si nes-
li do školy místo učení jen svačinu. 
Čekal nás totiž neobyčejný den. Den 
s Integrovaným záchranným sys-
témem odstartoval belgický ovčák 
Myšák, desetiletý policejní cvičený 

pes. Pod vedením policejních psovo-
dů všem třídám ukázal různé způso-
by dopadení pachatele. Po skončení 
ukázek výcviku policejního psa se po-
licistů z Městské policie hl. m. Prahy 
děti ptaly na to, co je zajímalo. Napří-

klad zjistily, že výcvik policejních psů 
trvá 2–3 roky. Pak už se třídy rozdělily 
a střídaly se na různých stanovištích.

Žáci prvního stupně zhlédli v gym-
nastickém sále ukázky juda a moh-
li si vyzkoušet i jednoduché hmaty 
a chvaty. Dozvěděli se i něco o zakla-
dateli a historii juda. Potom se zú-
častnili besedy s policistkou a poví-
dali si o tom, jak se správně chovat 
na silnicích. Další část dopoledne 
se odehrávala venku. Děti si nasadi-
ly cyklistické přilby a projely na kole 
jízdu zručnosti. Na vyznačeném úse-
ku zdolaly několik překážek. Nakonec 
na ně u školy čekali hasiči ze Sboru 
dobrovolných hasičů Praha-Suchdol. 
Ukázali jim, jaké mají vybavení při ha-
šení požáru. Děti si vyzkoušely hasič-
ské masky na obličej i kyslíkové bom-
by na záda. Kdo to dokázal, sestřelil 
kužel proudem vody z hadice.

Na druhém stupni se věnovali kro-
mě ukázek práce hasičů také dalším 

Začalo to Myšákem 
aneb Den s Integrovaným záchranným systémem 
v ZŠ Mikoláše Alše

Běhali běžci, běhali
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 V září nastoupilo do naší školy 
307 žáků.

 Ve druhém zářijovém týdnu ab-
solvovali šesťáci třídenní zážitkový 
kurz u Máchova jezera, který byl dí-
ky grantu MČ Praha-Suchdol veden 
odbornými lektory společnosti Se-
beSpolu.

 Na Suchdolském posvícení 28. zá-
ří učitelé zorganizovali „Běh pro Ru-
dolfa Pernického“, vystoupil školní 
pěvecký minisbor a proběhly výtvar-
né dílny.

 Zájmovou odpolední činnost nabí-
zíme v 18 kroužcích. Pro zájemce se 
otevřela bezplatně anglická konver-

zace (vedená lektory jazykové školy 
English Link) hrazená z grantu MČ 
Suchdol.

 Díky péči MČ došlo k navýšení ka-
pacity školní družiny a od října byly 
otevřeny dvě nové učebny pro školní 
družinu.

 18. října proběhl ve škole „Den s in-
tegrovaným záchranným systémem“.

 Navázali jsme na spolupráci s ČZU 
v oblasti „lesní pedagogiky“. Všech-
ny třídy 1. stupně se během školní-
ho roku zúčastní tematických akti-
vit připravených Fakultou lesnictví 
a dřevařství. Program je podpořen 
grantem MČ.

 Vzdělávají se také pedagogové. 
Probíhá cyklické školení RWCT (Čte-
ním a psaním ke kritickému myš-
lení) hrazené z grantu MČ Suchdol 
a dále se v době podzimních prázd-
nin uskutečnily semináře na téma 
„Využití interaktivní tabule ve výu-
ce“ a „Práce s dětmi s poruchami 
učení a chování“.

 Spustili jsme novou podobu škol-
ních webových stránek.

 Pod dohledem MČ probíhá po-
stupná výměna oken nové budovy 
školy.

 „Den otevřených dveří“ se usku-
tečnil ve středu 13. listopadu.

ze suchdolských škol

aktivitám. Po vyplnění dopravního 
testu se některé třídy zúčastnily be-
sedy se zástupcem Policie ČR. Mezi 
nejpoutavější okamžiky patřilo set-
kání se záchranářem z Občanského 
sdružení Helpík Černošice. Nejdříve 
nám připomněl, jak správně přivolat 
záchrannou službu a jak zjistit, jestli 
je člověk v bezvědomí a potřebuje re-
suscitaci. Potom na figurínách před-
váděl masáž srdce. Každý měl mož-
nost si ji sám vyzkoušet.

Po náročném programu nám vy-
hládlo, a tak už zbyl jen čas na oběd. 
Den s Integrovaným záchranným 
systémem se nám líbil; byl zajímavý, 
vtipný a dozvěděli jsme se hodně no-
vých a užitečných informací.

Redakce školních novin ALŠÍK 
při ZŠ Mikoláše Alše

Stručná zpráva o dění 
v ZŠ Mikoláše Alše
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ze suchdolských škol

MŠ K Roztokům zve rodiče na PRO-
ŽITKOVÉ SEMINÁŘE zaměřené na 
rodičovskou veřejnost, jejichž cílem 
je získat nové poznatky z oblasti ro-
dinných vazeb a vztahů, nahlédnout 
do svých „třináctých komnat“ a také 
sjednotit nejdůležitější výchovné zá-
sady, podle nichž pak mohou postu-
povat ve shodě jak pedagogové, tak 
i rodiče (případně jiné vychovávající 
osoby).

Rodiče i pedagogové se prožitko-
vou formou dozvědí a naučí používat 
správné a funkční metody výchovy. 
Rodiče si vymění své zkušenosti, se-
známí se s novými poznatky a tvůr-
čím způsobem se naučí nacházet 
řešení konfliktních situací, vztahů, 
vzájemných vazeb, příčin a následků.

Poznatky lékařů, psychologů a pe-
dagogů dokazují, že většinu toho, 
co dítě v raném věku prožije a co 

z podnětů okolního prostředí při-
jme, je trvalé a že tyto zkušenosti, 
které dítě získá v rodinném a mimo-
rodinném prostředí se v jeho živo-
tě, třeba i daleko později, zhodnotí 
a najdou uplatnění. 

Proto je dalším přínosem seminá-
řů, napomáhajících orientovat se lé-
pe v tématu „dobrý rodič“, umožnit 
dítěti, aby prožilo (pro výchovu nej-
důležitější) období jeho života bez 
zbytečných stresů a nejistot, vyvola-
ných neznalostí souvislostí výchov-
ně vzdělávacího procesu a rozdílný-
mi požadavky vychovávajích osob 
(zejména rodičů a pedagogů). Příči-
nou potíží bývá i neznalostí sebe sa-
mých nejen v roli rodiče, ale i jako 
individuální bytosti. 

Průběh prvních dvou seminářů 
(začali jsme v září) ukázal, že se ro-
diče zajímají i o další návazná téma-

ta, vycházející z metody „one brain“. 
Např. co na nás prozrazují naše rysy 
a jakým způsobem tuto genetickou 
výbavu vhodně ve výchově používat. 
Sami rodiče také mohou klást otáz-
ky, na které hledají odpovědi. Pro-
běhlé semináře doprovázela bohatá 
diskuse i smích přítomných. 

Semináře probíhají každý po-
slední čtvrtek v měsíci od 17 hodin 
ve třídě SOVIČEK (nad knihovnou). 
Na teoretickou část může navazovat 
část praktická na základě požadav-
ků rodičů, pedagogů. Lektorkou je 
Laďka Fricová. Vstupné 50 Kč. Má-
me připraveno pohoštění. Doba tr-
vání cca 2 hodiny. Tyto semináře 
podpořila v rámci uděleného grantu 
suchdolská radnice. Vřelý dík!

Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům

DĚTI - VZTAHY - RODIČE
aneb jak být dobrým rodičem

Témata seminářů:
1. Archetypální vzorce rodiny

 historický vývoj a funkce rodiny 
 současná rodina a její potřeby 
  rodinné vazby a vzájemné 
ovlivňování 
 hierarchie v rodině 
 dítě jako rodič, rodič jako dítě

2. Nejnovější poznatky o funkci 
a vývoji mozku

  kontinuita vývoje člověka je da-
nost, kterou můžeme ignorovat, 
ale draze platíme vždy, když ji 
narušíme 
  fungování mozku dítěte do tří let 
po narození = základ našeho dal-
šího vývoje v mentální a emoční 
rovině

3. Rodinné vazby 
 postavení sourozenců 
  popisy „práce“ prvorozený, dru-
horozený, třetí, čtvrtý potomek  
a z toho vyplývající vlohy 
  „složená“ rodina, moje děti – tvoje 
děti, naše děti (složitý život rozve-
dených rodičů a jejich dětí) a úcta 
k bývalým partnerům

4. Děti, rodiče a prarodiče
  psychologické hledisko, potřeba 
kontinuity, znalost svých kořenů, 
předávání poznatků, rozdílné jed-
nání rodičů a prarodičů 

 všichni se učím 
  sociální dovednosti začínají v rodině

5. Děti, důslednost a řád
 sebejistý rodič = sebejisté dítě?
 příčina a důsledek 
 zodpovědnost a svoboda 
  samostatná láska na výchovu nestačí

6. Psychosomatika
  citový vývoj a potřeby dítěte 
podle věku 

  jsem z vás nemocný – vnitřní rov-
nováha matky a otce ovlivňující 
dítě 

  disharmonie ve vztahu a somati-
zující dítě 

 nemoc se vyplácí

7. Vliv skrytých rodinných traumat 
na dítě

  vnitřní nevyřešené konflikty rodi-
čů mohou rezonovat v dítěti 

  co to je přenos, jak rozpoznat sou-
visející chování 

  dělat chyby je přirozené, ale jen 
hlupák dělá stejnou chybu znovu 
a znovu

8. Zvládání emocí
  v dětství jsme výrazně emocionál-
ní a bez zábran 

 jak zacházet s emočními projevy 
  učit se říkat-poznat, co cítím a jak 
se cítím 

 už vládnu emocím a ne ony mně

9. Komunikace ve vztazích
 co je cílem 
 já způsob 
 co otevírá možnosti domluvit se 
 co brání možnosti domluvit se 
  fakta a emoce nepatří do stejného 
„prostoru“

10. Zlobivé dítě
 různé příčiny „zlobení“ 
 trestání dětí? 
 umíme si hrát? 
 zákon akce a reakce
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ze suchdolských škol

Naše mateřská škola si na každý 
školní rok vybírá nové téma, které se 
průběžně promítá do všech činností 
od podzimu až do léta.

Letos jsme zvolili téma, kterým 
chceme jednoduchou a přitažlivou 
formou vzbudit zájem dětí o historii 
českého národa, vytvářet v dětech 
pomocí prožitkové metody základní 
povědomí o sounáležitosti s českou 
zemí a také procítit a posílit pozitiv-
ní vztah ke svému domovu a k sobě 
samým jako Čechům. 

To téma zní STARÉ POVĚSTI 
ČESKÉ. 

Abychom mohli naplnit náš záměr 
– obohacovat děti o nové prvky výu-
ky, které by podpořily další metodu 
prožitkového učení, rozvíjely tvůr-
čí schopnosti dětí, jejich poznává-
ní, představivost, obrazovou paměť 
a fantazii – zúčastnili jsme se gran-
tového řízení, které v srpnu vypsala 
radnice a požádali o finanční dotaci 
na nakoupení multifunkčního zaří-
zení (projektor, plátno a notebook), 
které nám bude pro naplňování výše 
zmiňovaného záměru důležitým po-
mocníkem. V grantovém řízení jsme 
byli úspěšní.

Věříme, že včasné seznámení se
s historií českého národa povede
i k uvědomění si jeho základních cha-
rakteristik a převzetí poučení (zpo-

čátku do dětského povědomí ve for-
mě pocitů a prožitků), které nám 
historie předává do přítomnosti 
i budoucnosti.

Dětem bude toto téma předáváno 
jak obvyklou čtenou a vypravovanou 
formou, tak i absolvováním výletů 
po ČR a vycházek po Praze (zvl. nej-
starší děti), které zdokumentujeme 
vlastními fotografiemi a videi. Multi-
funkční zařízení umožní dětem pře-
dat téma i obrazovou formou – na-
př. promítnutí známých ilustrací Ji-
řího Trnky ve velkoplošném formátu 

(na plátno), přehrání loutkových pří-
běhů ze Starých pověstí českých ne-
bo části z dokumentu Kronika udat-
ného národa českého. Společně si 
prohlédneme fotografie a připome-
neme si na velkoplošném formátu 
zážitky z výletů a cest. Také se aktiv-
ně zapojili i někteří rodiče – zapůj-
čením či nákupem knížek, které se 
k tématu vztahují. 

Od tohoto projektu si slibujeme, 
že pro děti předškolního věku re-
lativně náročné téma naší historie 
Staré pověsti české – O Čechovi, 
O Krokovi a jeho dcerách, O Libu-
ši a Přemyslovi, O Bivojovi, O Hory-
mírovi a Šemíkovi, O divoké Šárce, 
O králi Ječmínkovi, O blanických ry-
tířích, O Daliborovi, O Staroměst-
ském orloji bude předáno zajíma-
vou prožitkovou formou, a proto si 
je v základních obrysech budou pa-
matovat po celý život.

V září jsme začali naplňovat té-
ma školního roku prvními krůčky – 
vykročili jsme s praotcem Čechem 
na horu Říp. Výšlap do kopce byl 
pro některé náročný, a to jsme při-
pomínali, že praotec se musel pro-
dírat houštinami a hustým lesem, 
neměl pohodlné boty, ani mu výš-
lap nezpříjemňovala asfaltová cesta. 

Po stopách 
našich předků
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Pohled z výšky na rozlehlou rovinu 
českého středohoří však stál za to. 
Pro nás dospělé byla věta Čechova 
„To je ta země zaslíbená…“ oboha-
cena i o emocionální prožitek.

Hodně zajímavý byl výlet za kněž-
nou Libuší. Autobusem jsme dojeli 
do vesničky Buková u Příbrami, kde 
nás ve velké stodole kněžna Libu-
še provedla našimi dějinami. Na vel-
koplošných obrazech či trojrozměr-
ných exponátech děti prošly našimi 
dějinami během 30 minut. Poznaly, 
jak vypadala obydlí starých Čechů, 
pohladily si Bivojova kance a ob-
divovaly, jak jej mohl Bivoj unést 

na zádech jen držením za uši. Viděli 
jsme střevíce z lýčí či bělouše kněž-
ny Libuše, který našel cestu k Pře-
myslovi. Také hrdinný Bruncvík 
v boji s drakem a lvem děti zaujal. 
Příběh malého krále Ječmínka v ru-
kou maminky, kterého budeme hle-
dat na škole v přírodě (pššt, to je ta-
jemství) děti dojal. Libuše děti také 
zkoušela z toho, co jim vyprávěla, či 
co už znaly ze školky. Každé z dětí 
si odneslo odměnu. Na konci cesty 
českými dějinami musely děti projít 
jeskyní, kde byl v sádře zalitý draho-
kam, který si buď ponechaly, nebo 
jej mohly vyměnit za obrázky z dě-

jin. Málo dětí nevyužilo výměnný 
obchod.

A protože byl krásný slunečný 
den, užili jsme si zbylý čas do od-
jezdu na zahradě, kde stála stodo-
la – seznámili jsme se s prasátkem 
Žofinkou, s králíčky, pejskem i ko-
zičkami. Děti se sklouzly na skluzav-
ce, pohrály v domečku, který vypa-
dal jako dýně či pozorovaly, jak se 
ze skutečné dýně dlabe strašidýlko. 

Kráčet po stopách našich předků 
bude zábava! A to celý rok!

Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům

… a proto je ve školce neodkládáme, 
dokončil bych větu z nadpisu v po-
někud odlehčeném tónu. K čemu 
směřuji tímto začátkem? Chtěl bych 
se společně s vámi čtenáři zamyslet 
nad smyslem toho, proč naše děti na-
vštěvují mateřskou školu? Zda tím ře-
šíme onu nerudovskou otázku „kam 
s ním“, když musíme do práce nebo 
očekáváme něco víc? Pravděpodobně 
se tyto otázky prolínají a v různém po-
měru se týkají každého z nás. Jaký zá-
kladní smysl má tedy mateřská škola?

Mateřská škola nebo chůva
Již z názvu vyplývá, že se jedná o ško-
lu, byť lidově jí říkáme „školka“. Jedná 
se tedy o místo, kde se naše děti mají 
něco naučit, k něčemu být vychovává-
ny. Přestože výchova je především zá-
ležitostí rodiny, škola se snaží na tuto 
výchovu navázat a smysluplně ji roz-
víjet. Odborně mluvíme o cílech před-
školního vzdělávání. 

Než se podrobněji podíváme na cí-
le vzdělávání udělejme si malou ety-
mologickou procházku po slově „ško-
la“. Vladimír Šmilauer píše: „Původ 
slova škola samého je dobře znám. 
A nejeden rozhorlený pedagog užil 
této etymologie k důrazné aplika-
ci na daný případ. Neboť řecké slo-
vo scholé znamená „odpočinek, vá-
havost, zahálku“, dativ scholé pak 
„liknavě, zdlouhavě“. Jak vidíte, pří-
mo skvělá příležitost mluvit s uzná-
ním o etymologické znalosti a věrnos-
ti pánů studentů. Vnější dějiny slova 

škola jsou prosté. Od Řeků je přejali 
Římané a v dnešním významu je ode-
vzdali všem národům evropského kul-
turního okruhu. Je to jedno z nejme-
zinárodnějších našich slov. Všechny 
slovanské jazyky mají podobu škola. 
V češtině se to slovo vyskytá od dob 
nejstarších; již v prvních evangeliá-
řích se jím překládá výraz „synago-
ga“. Zajímavější a na první pohled 
velmi záhadný je onen přechod od vý-
znamu „odpočinek, prázdeň“ k vý-
znamu „škola“. Pochopení se nám 
podstatně ulehčí, když si uvědomí-
me, že řecká škola nebyla zprvu nut-
ným zlem pro mládež, nýbrž ušlechti-
lou duševní potěchou a zábavou pro 
ty, kdož měli dosti prázdně k tomu, 
aby se mohli oddávat svým duchov-
ním sklonům. To se změnilo již v době 
antické, a proto už v II. stol. po Kr. měl 
gramatik Festus za nutné vykládat, 
že „školy nemají své jméno podle ne-
činnosti a úplné prázdně, nýbrž pro-
to, že se hochům má dostat prázdně 
od ostatních věcí, aby se mohli věno-
vat svobodným studiím“.

Tato procházka historií nás při-
vádí přímo ke Komenskému a je-
ho škole hrou, kdy vzdělávání má 
být potěcha a zábava, tedy musí-
me neustále hledat způsoby podá-
ní hodnot a informací tím nejlep-
ším „hravým“ způsobem. To je alfou 
a omegou dobrého učitele a školy. 
Toto „hravé“ podání skloubit s kázní 
je veliké umění. Osobně to nazývám 
„laskavá autorita“. 

Mateřská škola 
neřeší sociální problém
Přestože životní nutnost mnohé rodi-
če nutí svěřit své děti do péče mateř-
ských škol z důvodů nástupu do za-
městnání, nemělo by se to stát tím 
hlavním důvodem. Jak jsem trochu 
odlehčeně napsal na začátku „děti 
nejsou kabáty“, proto je do mateř-
ské školy nemůžeme odkládat, ale 
s důvěrou je svěřujeme odborníkům 
za účelem výchovy a vzdělání. 

Dle dokumentu, který se nazývá 
Rámcový vzdělávací program (RVP) 
pro mateřské školy se dozvídáme, že 
cíle vzdělávání jsou tyto: „doplňovat 
rodinnou výchovu, zajistit dostatek 
přiměřených podnětů, smysluplně 
obohacovat denní program a posky-
tovat odbornou péči, rozvíjet osob-
nost dítěte, vytvářet předpoklady pro 
pokračování vzdělávání, podporovat 
individuální rozvojové možnosti dě-
tí, podílet se na diagnostice vývojo-
vých obtíží a postižení, poskytovat 
včasnou speciálně pedagogickou pé-
či“. Pokud bychom chtěli jít dále, tak 
z hlediska dítěte v období 3–6 let (ev. 
7 let) zahrnuje výchova a vzdělávání 
široké spektrum oblastí: „komunikač-
ní schopnosti, hrubou a jemnou mo-
toriku, koordinace pohybu, grafomo-
toriku, smyslové vnímání, rozlišování, 
paměť, orientaci v čase a prostoru, 
pracovní návyky, soustředění a po-
zornost, sebeobsluhu, samostatnost, 
sebeuvědomění, schopnost učení, lo-
gické myšlení, představivost, předma-

Děti nejsou kabáty...
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tematické představy, vytváření sociál-
ních vztahů, respektování pravidel 
a další.“ Pomalu se tedy dostávám 
k tomu, co je prakticky obsahem a cí-
lem vzdělávání dětí v mateřské škole.

Smysl, cíl a obsah předškolního 
vzdělávání
Abychom se nepohybovali jen na 
půdě teoretické, byť ona dává pev-
ný základ praxi, uvedeme si něko-
lik konkrétních příkladů. Každý tý-
den program pro děti rámujeme 
nosným tématem, mohli bychom to 
odborně nazvat integrovaný blok. 
Tento blok může trvat týden, ale 
i déle. O tom rozhoduje velikost ob-
lasti, o kterou se s dětmi zajímáme, 
ale i to, jak téma samotné děti za-
ujme a přitáhne. V rámci integrova-
ných týdenních bloků se snažíme 
vstupovat do všech dílčích oblastí 
světa dítěte – biologické, psycholo-
gické, interpersonální, sociálně-kul-
turní a enviromentální. 

Uveďme si příklad. Máme integro-
vaný blok s názvem „Děti poznávají 
svoji zemi“. V rámci tohoto tématu si 
s dětmi budeme na mapě ukazovat, 
jak vypadá naše země, povíme si o ní 
nejzákladnější informace, děti se se-
známí s naší vlajkou, budou si ji na-
příklad malovat. Poznají náš státní 
znak a povíme se o Bruncvíkovi, kte-
rý dle pověsti přivedl do Čech lva, 
kterého máme ve znaku. Zazpíváme 
si hymnu a třeba si ji budeme malo-
vat. Zabrousíme do multikulturní vý-
chovy, kde si něco povíme o okolních 
národech a národnostech, které ži-
jí na našem území, abychom se učili 
toleranci a snášenlivosti k jinakosti. 

Tyto všechny činnosti budeme dě-
lat ve skupině, ale i ve dvojicích. Za-
hrajeme si pohybovou hru na barvy, 
třeba naše národní. Na vycházce mů-
žeme hledal lípu v našem okolí, která 
je národním stromem. Učíme naše dě-
ti především hodnotám a schopnosti 
vnímat a pozorovat svět kolem sebe. 

Ukazujeme jim, jak je rozmanitý a za-
jímavý, jak jej lze pozorovat a vnímat. 
Cílem není zahltit je informacemi. Dě-
ti mají nezatíženou mysl, proto si vel-
mi rychle pamatují řadu věcí, ale stej-
ně tak rychle je zapomínají. Hlavním 
smyslem předškolního vzdělávání je 
dát dětem kompetence, česky schop-
nost v oblastech – učení, řešení pro-
blémů, komunikace, vztahů a vnímání 
okolí. Domnívám se, že je mnohem lé-
pe v nich budovat lásku a úctu k dru-
hému člověku, než dravou soutěživost. 
Tvrzení, že holt taková je dnešní spo-
lečnost, jen tuto společnost dál tímto 
směrem budujeme a potvrzujeme. Jak 
zformujeme naše děti do 6 let, takové 
po zbytek života budou. Budou cito-
vě frustrované nebo pevné v lásce, bu-
dou rozmazlené dárky nebo vymazle-
né naším zájmem a láskou? Největším 
darem pro naše děti jsme my sami.

Stanislav Zelený, 
MŠ Gagarinova

V pátek 15. listopadu 2013, kdy si 
připomínáme 30. výročí otevření 
mateřské školy Gagarinova, se v no-
vé nástavbě naší mateřské školy ko-
nala malá oslava s občerstvením, 
vystoupením dětí a představením 
divadla Cirkus Anpu. 

Připomeňme ve stručnosti histo-
rii mateřské školy Gagarinova. Ro-
ku 1977 zpracovává ČVUT Praha 
projekt na mateřskou školu. Stav-
ba byla zahájena v roce 1978 jako 
„akce Z“ Místního národního výboru. 
Původní rozpočtové náklady se bě-
hem stavby zvedly ze 6 000 000 Kčs 
na 7 033 000 Kčs. Skutečné nákla-
dy však byly pouze 5 100 000 Kčs, 
protože bylo zdarma odpracováno 
65 116 hodin pracovníky a studenty 
VŠZ, ČSAV a občany Suchdola. Slav-
nostní předání objektu mateřské ško-
ly školské správě ONV Praha 6 bylo 
dne 15. 11. 1983. 

Pravidelné vyučování začalo 2. led-
na 1984. K docházce byly zapsány 

děti ze dvou zrušených mateřských 
škol z MŠ Rohová 540 (objekt v ma-
jetku ŠS byl dán do užívání Domu pi-
onýrů) a z MŠ K Roztokům 220 (ob-
jekt vrácen majiteli domu). Provoz byl 
pouze ve třech odděleních s koneč-
ným stavem 100 dětí. V roce 1984 by-

lo zapsáno 117 dětí, otevřelo se čtvr-
té oddělení. 

Ve školním roce 1987/1988 kle-
sl počet přijatých dětí na 98 a z roz-
hodnutí ONV byla jedna třída zavře-
na. Jednotlivé třídy měly tedy 32, 32 
a 35 dětí. Jako zajímavý se ukazuje 

MŠ Gagarinova 
slaví 30. výročí

V roce 1983 byly v rámci akce-Z postaveny dva pavilony se čtyřmi třídami
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zápis v kronice o zdravotním sta-
vu dětí: „Během školního roku pro-
dělaly děti neštovice a několik pří-
padů příušnic. Školní lékařka byla 
ve škole 3x. Byla zavedena některá 
ozdravná opatření, aby se předchá-
zelo u dětí akutním onemocněním 
horních cest dýchacích. V době zvý-
šeného výskytu rýmy byly používá-
ny papírové kapesníky. Prohloubilo 
se otužování vzduchem – děti cviči-
ly ve cvičebních úborech venku až 
do teploty 10 stupňů C a využíva-
ly k tomu účelu i studené spojova-
cí chodby.“

Ve školním roce 1989/1990 bylo 
zapsáno 101 dětí a byl žádán škol-
ský odbor Prahy 6 o otevření 4. od-
dělení. Tato žádost byla zamítnuta. 
Dne 3. 5. 1990 byl požárem zničen 
pavilón ZŠ M. Alše, kde bylo umístě-
no 6 tříd. Proto bylo od 14. 5. 1990 
využito volných prostor pro výuku 
1. A a 1. B ZŠ. Revoluční rok zasáhl 
i do života školky. Opět si dovolím ci-
tovat kroniku: „Tento školní rok byl 
přirozeně poznamenán bouřlivými 
listopadovými událostmi roku 1989. 
Jako ženy a ve většině jako ženy – 
matky jsme byly děním na Národní 
třídě 17. listopadu velice pobouřeny. 
Manifestačně jsme se 27. listopadu 
připojily ke stávce studentů. Studen-
ty jsme finančně podpořily částkou 
300 Kčs. Všechny pracovnice školy 
také rády zaplatily potraviny na se-
kanou, kterou pro studenty VŠZ 
upekly naše kuchařky.“

Ve školním roce 1990/1991 by-
lo zapsáno 85 dětí do třech odděle-
ní. Ve čtvrtém oddělení zůstaly prv-
ní třídy základní školy M. Alše. Opět 
malé zastavení u kroniky: „Pedago-
gická práce v 1. oddělení byla ve-
lice náročná. V jeslích byl k 1. 11. 

ukončen provoz. Na oddělení přešly 
tři děti, z toho dvě netříleté, později 
další dvě děti. Tato skutečnost prá-
ci v oddělení ztěžovala, vždy znovu 
bylo nutno učit tyto děti sebeobslu-
ze, věnovat se jim individuálně.“

Ve školním roce 1991/1992 by-
ly v provozu jen dvě třídy mateřské 
školy. V těchto třídách bylo zapsáno 
po 29 dětech. Tento rok byla 1. bu-
dova využita pro tři první třídy a jed-
nu druhou třídu.

Ve školním roce 1993/1994 by-
la otevřena nová budova základ-
ní školy a MŠ byly vráceny prostory 
1. budovy. Byla otevřena třetí tří-
da v 1. budově v prvním patře. Do-
hromady bylo přijato 75 dětí, tedy 
25 dětí na jednu třídu. Přízemí bu-
dovy zůstalo k dispozici MÚ a slou-
žilo celý rok jako sklad inventáře 
ze zrušené MŠ v Sedlci. S adapta-
cí těchto prostor na denní stacio-
nář pečovatelské služby se začalo 
1. července.

Ve školním roce 1994/1995 byl 
v 1. budově slavnostně otevřen den-
ní stacionář dne 25. 10. 1994. 

K 30. 6. 1998 odešla do důchodu 
dosavadní ředitelka Irena Dvořáko-
vá a konkurzem byla od 1. 7. 1998 
ustanovena nová ředitelka paní Jit-
ka Kabelová ze Suchdola. 

Mezi lety 1999 – 2006 chybí 
v kronice zápisy. Sedm let se střída-
ly děti, učitelky, uklízečky a kuchař-
ky. Mateřská škola chátrala a množily 
se stížnosti z řad rodičů, personá-
lu a hygieny. Od 1. 7. 2006 byla MČ 
Praha-Suchdol jmenována do funkce 
ředitelky paní učitelka Bohunka Mi-

nárová (toho času zástupkyně). Tu-
to funkci dočasně vykonávala až 
do 1. 7. 2007.

Od 1. 7. 2007 byla na základě 
konkurzu jmenována do funkce paní 
Marcela Hanáková. V tuto chvíli byla 
škola 3 třídní. Z důvodů převisu ne-
umístěných dětí v dubnu 2007 jed-
nala MČ Praha-Suchdol s nájemníky 
4. oddělení – Domen dětí a mláde-
že a zubařem o vrácení třídy v příze-
mí. V té době tam již denní stacionář 
nefungoval. Proběhla rekonstrukce 
a od 1. 3. 2008 se opět mateřská ško-
la rozšířila na 4 třídy po 25 dětech.

Ve školním roce 2010/2011 pa-
ní malířka Marcela Alfonsová vyma-
lovala na čelní stěny obou budov 
sluníčko a měsíc, aby byly budovy 
dobře pojmenovatelné. A 1. 7. 2011 
byla zahájena výstavba 2 nových 
tříd nad hospodářskou budovou pro 
dalších 50 dětí. 

Rok 2011/2012 je rokem velkých 
změn. Od 1. 2. 2012 jsou otevře-
ny dvě třídy v nové nástavbě. Ma-
teřská škola se rozšiřuje na 6 tříd 
o 150 dětech. 

Od 1. 7. 2013 se na základě 
konkurzu ujímá ředitelské úlohy 
Mgr. Stanislav Zelený.

Přehled ředitelek:
Irena Dvořáková  1983 – 1998
Jitka Kabelová  1998 – 2006
Bohunka Minárová 2006 – 2007
Marcela Hanáková 2007 – 2013 
Stanislav Zelený  2013 –

Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

KONTEJNER 
NA TEXTIL

Charita umístila v Mateř-
ské škole Gagarinova velko-
kapacitní kontejner na tex-

til. Kontejner je umístěn 
u brány ze Stehlíkovy ulice. 

Do kontejneru je možné vha-
zovat staré oblečení, deky, 

záclony, boty...
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Klub Rybička nabízí už několikátým 
rokem kromě volnočasových pro-
gramů pro rodiny také psychologic-
ké služby dětské klinické psycholož-
ky Mgr. Kamily Wawroszové, a to 
formou besed a individuálních kon-
zultací. Besedy se konají zpravidla 
jednou měsíčně. Zatímco besedy mí-
vají vždy úvodní odbornou část a pak 
společnou diskuzi, konzultace je pří-
ležitost řešit své problémy v soukro-
mí. V roce 2013 tuto službu finančně 
podpořilo nejen Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí v dotačním pro-
gramu Rodina a ochrana práv dě-
tí (80 dotovaných konzultací využilo 
51 rodin), ale i Magistrát hl. města 
Prahy, který v programu podpory ro-
diny dotuje dalších 60 konzultací; ce-
na hodinové konzultace pro klienta 
je 200 Kč. Tyto konzultace jsou Vám 
až do vyčerpání k dispozici, v přípa-
dě zájmu kontaktujte Mgr. Kamilu 
Wawroszovou na tel.: 606 357 775, 
e-mail: wawroszova@centrum.cz.

Jedním z častých problémů rodi-
čů jsou potíže s učením u jejich dě-
tí. Jedná se nejen o specifické po-
ruchy pozornosti a učení, ale také 
nepřipravenost dětí na školu. Včas-
ná péče a rozvoj potřebných do-
vedností kreativním způsobem, 
který dítě bude bavit a zároveň bu-
de smysluplný, může velmi pomo-

ci. Proto jsme od září 2013 nabíd-
li v Klubu Rybička novou službu: 
grafomotorické kurzy. Lektorkou 
je PhDr. Pavla Majerová, psycholož-
ka a pedagožka, pro kterou je práce 
s dětmi nejen povoláním, ale i ko-
níčkem. Protože je Pavla v našem tý-
mu novou tváří a není ani ze Such-
dola, ráda bych Vám ji představila. 

Co jsi vystudovala, na co se speci-
alizuješ, s jakými dětmi a v jakých 
oborech jsi pracovala?
Vystudovala jsem Český jazyk a litera-
turu s doplňkem Čeština v komunika-
ci neslyšících na FF UK, k tomu jsem 
přidala Učitelství a později jednoobo-
rovou psychologii tamtéž. Nakonec 
jsem při práci ve Středisku výchovné 
péče absolvovala třísemestrální kurz 
PedF UK Speciální pedagogika se za-
měřením na poruchy chování.

Pracovala jsem jako odborná vy-
chovatelka ve Středisku výchovné 
péče v Praze, později jako učitelka 
a školní psycholog na základní ško-
le. Poté, co se mi narodily děti, jsem 
začala spolupracovat s několika ro-
dinnými centry formou besed a po-
radenství. Zaměřuji se převážně 
na práci s rodinami a dětmi. V po-
slední době se věnuji hodně proble-
matice kolem vstupu dětí do školy 
a školní připravenosti.  

Kde všude momentálně pracuješ 
a co tam děláš?
Mám svou poradenskou praxi. Za-
měřuji se převážně na rodinné po-
radenství, ale také pracuji napří-
klad s dětmi, které mají specifické 
potřeby (např. autistické rysy ne-
bo také výrazné nadání). V MŠ Sed-
mikrásky v Kralupech, RC Havránek 
ve Veltrusech vedu kurzy zaměře-
né nejen na rozvoj grafomotoriky, 
ale i na celkový rozvoj kognitivních 
schopností dětí. Externě spolupra-
cuji se společností Scio.

V září jsme v Klubu Rybička zahá-
jili dva grafomotorické kurzy, a po-
kud vím, jsou již naplněny a otví-
ráš třetí skupinu. Pro které děti je 
kurz určen? 
Kurzy pro předškoláky jsou urče-
ny jak pro děti, které mají problé-
my například s kreslením, držením 
tužky nebo se necítí dobře v kolek-
tivu, tak i pro děti, které problémy 
nemají, ale rodiče jim chtějí usnad-
nit vstup do první třídy. 

Pro děti, kterým psycholog do-
poručí intenzivnější a speciálně za-
měřené vedení, chci v roce 2014 
nabídnout v Klubu Rybička indivi-
duální lekce za přítomnosti rodičů. 

Je k zařazení do kurzu potřeba ně-
jaké doporučení, nebo stačí, když 
to rodič uzná za vhodné? 
Je možné obojí. Buď rodičům do-
poručí např. učitel, logoped nebo 
psycholog, že by bylo vhodné s dí-
tětem zapracovat na některé do-
vednosti potřebné pro úspěšný 
vstup do školy, nebo rodič sám 
uzná za vhodné dítě přihlásit, což 
je v pořádku, zná své dítě samozřej-
mě nejlépe a také ví, v čem mu mů-
že pomoci sám a co raději svěří ně-
komu jinému. 

Jak často a jak dlouho je třeba kurz 
navštěvovat?
Kurz je vhodné navštěvovat jed-
nou týdně, aby byly správné návyky 
upevňovány. Jak dlouho, to je těžká 
otázka a může to být velmi individu-
ální. Asi tak dlouho, dokud to dítěti 
něco dává. 

Grafomotorické kurzy
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Co může rodič od pravidelné do-
cházky do kurzu čekat a jakou roli 
hraje sám rodič ve vývoji problému?
Díky malému počtu dětí ve skupin-
ce snadno zjistím, které dovednosti 
nejsou optimálně rozvinuty, a mo-
hu se dítěti věnovat přesně v oblas-
ti, kde je to třeba. Po kurzech kon-
zultuji s rodiči, na jaké oblasti se 
zaměříme, co mohou v případě zá-
jmu trénovat doma a samozřejmě 
také to, co dítě zvládlo. 

Někdy se mi zdá, že žijeme v době 
idolu schopných a krásných lidí, 
a ovlivněni touto „filozofií“ očeká-
váme i u svých dětí, že budou per-
fektní. Když ovšem dítě nesplňuje 
tyto požadavky, bývají rodiče roz-
laděni a zklamáni. Prozraď mi, jak 
se díváš na děti ty?
Každý jsme jiný a každému jde ně-
co lépe a něco hůř. Pracovat se dá 
na lecčem, ale myslím si, že nejdůle-
žitější je podpora rodičů, vědomí, že 
mne mají rádi takového, jaký jsem, 
a i když se mi zrovna něco nedaří, 
pro ně jsem nejdůležitější – bez dal-
ších podmínek. Děti jsou spontánní 
a mají úžasné originální nápady, kte-
rým stojí za to naslouchat!

S jakými potížemi se u předškol-
ních – školkových dětí setkáváš 
nejčastěji?
Nejčastěji se asi setkávám u dětí se 
špatným úchopem psacího náčiní, 
který se později velmi obtížně přeu-
čuje. Často také mají problém s ori-

entací na stránce a řazením zleva 
doprava, hodně dětí má problémy 
se stříháním a celkově s jemnou 
motorikou. 

Zaujalo mě, že si pomůcky pro výuku 
vyrábíš většinou sama. Kam chodíš 
na nápady?
V tom mě inspirují samy děti. Vi-
dím, s čím má dítě problém, a sna-
žím se vymyslet mezikroky, které 
povedou k cíli. Pomůcky a pracov-
ní listy vytvářím na míru, aby za-
padly do zájmů dítěte. Grafomotori-
ka i další dovednosti se dají rozvíjet 
stejně dobře na tematice princezen 
i fotbalu. Nejde mi jen o to, aby dí-

tě zvládlo, co mu dělá těžkosti, ale 
hlavně o to, aby z toho mělo i ra-
dost. Často se mi stává, že děti po-
můcky tak zaujmou, že si je půjču-
jí domů nebo jim je rodiče vyrobí.

Přemýšlím, co tě na této práci baví 
a osobně tě naplňuje…
Ráda improvizuji a vymýšlím nové 
cesty, které vedou k cíli. Vím, kam 
směřuji a co přesně chci prací s dí-
tětem dosáhnout, ale cesty, které 
nás tam dovedou, jsou často netra-
diční, dítě se na nich aktivně podí-
lí a tato různorodost mě opravdu 
baví. Dobíjí mě pohled na dítě, kte-
ré za mnou rodiče přivedou s tím, 
že nevezme do ruky nic, co kreslí, 
a pak postupně vidím, že nejen ma-
luje, kde se dá, ale hlavně, že ho to 
baví a přináší mu to uspokojení.

Děkuji, že s tebou v MK Rybička mů-
žeme spolupracovat a přeji hodně 
pokrok činících a spokojených dětí.
V případě zájmu o účast v kur-
zu můžete kontaktovat přímo Pa-
vlu Majerovou e-mailu: pavla@psy-
cholog-majerova.cz nebo na tel.: 
775 669 960. Další informace na 
www.psycholog-majerova.cz. 

Celkový přehled služeb, které Klub 
Rybička nabízí, najdete na strán-
kách www.klubrybicka.blog.cz.
Těšíme se na Vás.

Jitka Kafková, 
MK Rybička

Mateřský klub Rybička, Roztocká 5/44, Praha 6 –Sedlec
www.klubrybicka.blog.cz, klubrybicka@centrum.cz

Zveme Vás do Mateřského klubu Rybička na zajímavé akce:
Podrobné informace a rezervace najdete na www.klubrybicka.blog.cz

pátek 29. listopadu 
od 17 hodin

Výroba adventních 
věnců a vánoční 
dekorace

Již tradiční vánoční dílna. Vyrobíme nádherné a jedinečné adventní 
věnce, v ceně 150 Kč základní set (jedlový věnec, mašle, přírodniny, 
ozdoby). S sebou vlastní svíčky a bodce.

čtvrtek 5. prosince 
od 17, 18 a 19 hod.

ČERTOBRANÍ 
na Suchdolském 
náměstí

Mikulášská nadílka a čertovské hrátky zakončené světelnou show - 
videomappingem.

úterý 10. prosince 
od 17 hodin

Přáníčka 
a kalendáře 
s enkaustikou

Výtvarná dílna pro děti i dospělé. Seznámíte se s enkaustikou - 
malování voskem. Tato technika Vás zcela okouzlí a výsledek je vždy 
ojedinělý a potěšíte krásným dárkem své blízké.

sobota 14. prosince 
od 16 hodin

1. SPOLEČNÝ 
VÁNOČNÍ VEČÍREK

MK Rybička a sbor CASD zvou na svůj 1. Vánoční večírek plný 
radosti. Vystoupí děti a rodiče z klubu, taneční skupina Rybí Speciál, 
zpívání vánočních písní, hudební vystoupení a vánoční překvapení 
pro všechny.
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Když už máme na Suchdole betlém, 
bylo by škoda, abychom tu neměli 
světlo z Betléma. Na štěstí tu obo-
jí míváme pravidelně každé Váno-
ce. O betlém se stará Betlém o.s. 
a o Betlémské světlo zase penzion 
Horizont. 

Nejinak tomu bude i letos. Pokud 
skauti do Prahy dopraví světlo po-
koje z Jeskyně Narození Páně v Bet-
lémě, tak je zaměstnanci Horizontu 
dopraví do Suchdola a od odpo-
ledních hodin 23. 12. bude v pen-
zionu k dispozici všem zájemcům, 
kterým není jeho symbolika cizí, 
a kteří se mohou  ztotožnit s anděl-
ským zpěvem „Sláva na výsostech 
Bohu a na zemi pokoj, lidem dob-
rá vůle“. 

Letos světlo pokoje z Betléma 
slaví 27. „narozeniny“. Už v ro-
ce 1986 se totiž v Rakouském roz-
hlasovém studiu zrodil nápad do-
pravit do celého světa plamínek 
zapálený v Jeskyni Narození Pá-
ně v judském Betlémě. Nápad se 
rozšířil do mnoha zemí a od roku 
1990 přivážejí skauti a skautky to-
to světlo i k nám. 

Kéž ve vašich domovech září po-
koj i až vám plamínek zhasne a svá-
teční nálada odezní.  

6. ročník adventní dílničky 
v HORIZONTU
Zveme všechny činorodé lidi bez 
rozdílu pohlaví, věku, národnosti, 
barvy pleti, barvy vlasů, přesvěd-
čení, vysvědčení, vzdělání, nadá-
ní, fyzické kondice, vkusu – prostě 
všechny, kdo mají čas a chuť –
ke společné výrobě adventních věn-
ců, případně i jiných dekorací. 

Scházíme se v Horizontu již tra-
dičně v sobotu před první advent-
ní nedělí. 

Bývá nás tu deset až patnáct. Cho-
dí štamgasti, ale i nové tváře. Kaž-
dý si vyrobí a odnese svůj věnec či 
svícen. Výhodou je, že je zde dosta-
tek chvojí a rozmanitých dekorací. 
Dalším bonusem je to, že se může-
me vzájemně inspirovat a obohaco-
vat svými nápady, případně chlubit 
svými výrobky, nebo se posmívat ci-
zím neúspěchům. Mnozí ocení také 
to, že si nezaneřádí svůj byt a uklí-
zet po nich bude někdo jiný.

A úplní začátečníci oceňují i to, že 
dílnička probíhá pod vedením zkuše-
né lektorky. Zájemci bez zkušenos-
tí se tedy nemusí ostýchat – mnozí 
z nás svůj první adventní věnec vy-
robili právě v Horizontu v době, kdy 
už byli několik desetiletí plnoletí. Vý-
hod je tedy dost, a proto pokud máte 
zájem se k nám (opět anebo poprvé) 
přidat, neváhejte a přihlaste se.

Dílnička bude probíhat v neděli 
1. 12. od 13 hodin. Hlásit se mů-
žete na tel. čísle 233 101 421 ne-
bo mailem na adrese info@domo-
vhorizont.cz. Pokud máte základ 
(korpus) na věnec a držáky svíček 
apod. z předchozích let, přineste 
si je s sebou – budete mít jistotu, 
že to nejdůležitější se na vás dosta-
ne. Ostatních dekoraci bude dost. 
Účastnický poplatek činí 100 Kč. 

PODĚKOVÁNÍ KOČKOMILŮM

V předchozím čísle jsme otiskli žá-
dost o příspěvek na kastraci zdi-
vočelých koček, které se usídlily 
na zahradě Horizontu a staly se tak 
kočkami ne přímo domácími, ale 
aspoň zahradními. 

A hned v následujícím čísle mů-
žeme s radostí oznámit, že článek 
přinesl plody, resp. peníze. Celkem 
se od personálu Horizontu, jeho 
obyvatelek, klientů stacionáře a pe-
čovatelské služby, návštěvníků na-
šich kulturních akcí, ale i anonym-
ních dárců, kteří reagovali na naši 
výzvu v posledním čísle Suchdol-
ských listů, vybralo 4 777 Kč. 

Dvě kočky už jsou šťastně vykas-
trované a prodělali úspěšnou re-
konvalescenci. Další dvě to ještě 
v brzké budoucnosti čeká. 

Všem vám, kteří jste nám pomoh-
li, patří velký dík. Jmenovitě musí-
me poděkovat naší kolegyni Han-
ce Novotné, která s celým nápadem 
na zorganizování „kastrační sbírky“ 
přišla. Právě ona také akci, do kte-
ré bylo zapojeno poměrně dost li-
dí, dokonale zorganizovala. Velmi jí 
v tom pomohla slečna Milada Mráz-
ková, která nejenže na operace při-
spěla dosti vysokou částkou, ale po-
skytla nám kontakt na místního vete-
rináře MVDr. Radima Dudu. I tomu 
patří náš mimořádný dík. Spoluprá-
ce s ním byla velmi dobrá a příjem-
ná a navíc operace provedl pou-
ze za provozní náklady bez nároku 
na vlastní honorář. Nejen my, ale jis-
tě i vykastrované kočky na něho bu-
dou s vděčností vzpomínat. Tak slad-
ce, jako po jím aplikované narkóze, 
se jim ještě nespalo. 

A na závěr nemůžeme nezmínit 
místní obchod se zvířecími lasko-
minami Jofi krmiva, který posky-
tl „našim“ kočkám velké množství 
granulí nejvyšší kvality a nejjem-
nější chuti, jimiž operovaným koč-
kám zpříjemnil náročné pooperační 
období. Kočičí pacientky je strávi-
ly na jednotce intenzivní péče, kte-
rou kolegyně Hanka pohotově zří-
dila v jedné z provozních místností 
Horizontu a kde o ně spolu s ostat-
ními kolegyněmi a dobrovolnicemi 
pečovaly vskutku intenzivně.

Na závěr vám všem ještě jednou 
posíláme VELKÝ DÍK. 

Jiří Přeučil,
penzion Horizont

Betlémské světlo
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zveme Vás

Klub aktivních seniorů se schází pra-
videlně 1x za 14 dní vždy v úterý 
od 15 hodin ve velké zasedací míst-
nosti budovy suchdolské radnice 
ve 2. patře s výjimkou letních prázd-
ninových měsíců. 

V letošním roce jsme se ve 2. po-
loletí sešli až 1. října, neboť v budo-
vě radnice probíhala výstavba výta-
hu, na jehož spuštění jsme netrpělivě 
čekali, jelikož šlapat do druhého pat-
ra je pro některé z nás dosti náročné.  

I přesto jsme v září nezaháleli 
a vydali jsme se na zájezd do Hor-
šovského Týna.

A jak to u nás chodí? Na každé set-
kání je zajištěn program, myslím, že 
ku spokojenosti přítomných. Nachys-
táme si drobné pohoštění a nezapo-
mínáme ani na jubilanty, kterým pře-
dáme krásnou kytici a blahopřání. 
Poté se už těšíme na sjednaný pro-
gram. V letošním roce jsme napří-
klad uspořádali několik zajímavých 

besed s promítáním o české historii 
či o zajímavém cestováním po svě-
tě. Zazpívali jsme si melodické písně 
Modrého Jadranu s paní Annou Kor-
dičovou či mezi nás přišli manželé Fi-
šerovi se svými harmonikami. To se 
pak krásné písně rozléhaly po celém 
Suchdolském náměstí. 

V listopadu nás přijdou potěšit 
děti z mateřské školy K Roztokům 
a při druhém setkání se dozvíme ně-

co zajímavého o Indii, kterou nám 
představí a promítne Pavel Beneš. 
A v prosinci se těšíme na manžele 
Mrázkovy a jejich studenty při oper-
ním zpěvu. Jste srdečně zváni, přijď-
te se podívat, jak to u nás chodí! Sle-
dujte kulturní přehledy radnice, kde 
jsou uvedena data našich setkání.

KLAS také společně navštěvu-
je divadlo Semafor, divadlo Pod Pal-
movkou či Fidlovačku. Využíváme 
i spolupráci s denním stacionářem 
Horizont, kde se někteří z nás účast-
ní přednášek, koncertů a jiných kul-
turních akcí. 

Na závěr děkujeme zastupitelstvu 
a především panu starostovi za po-
skytnutí finančních prostředků, z kte-
rých  můžeme uskutečnit alespoň dva 
zájezdy ročně. 

Dagmar Járová,
členka KLAS

Jak to chodí v klubu 
aktivního stáří – KLAS

k Smutnému zamyšlení Pavla Beneše 
v Suchdolských listech č. 4/2013

V minulých Suchdolských listech se 
nad situací v našem veřejném prosto-
ru zamyslel Pavel Beneš. Těžko najít 
energičtějšího organizátora, aktivněj-
šího občana, většího znalce suchdol-
ského společenského života. Tento-
krát s ním ale nemohu souhlasit.

Chápu smutek Pavla Beneše nad 
jarním zničením růžových kol, všech-
ny nás to tehdy zaskočilo. Přesto si 
myslím, že to není hlavní zpráva o celé 
akci – tou je spíš to, že projekt ani po-
té nepřestal existovat, že se podařilo 
shromáždit ještě víc kol od ochotných 
dárců a růžová kola dál slouží oby-
vatelům. Projekt vyvolal velký ohlas 
u zdejších lidí, našel si cestu do mé-
dií, své sympatie mu vyjádřil napří-
klad primátor Tomáš Hudeček, v Pra-

ze vznikají další iniciativy inspirované 
úspěchem růžových kol v Suchdole. 

Asi bych se neozval, kdyby Pavel 
Beneš ve své smutné úvaze nepokra-
čoval ještě dál a neobvinil nově při-
stěhované, že se místních akcí nezú-
častňují, a nepodezíral je z lenosti 
a sobectví. To je zbytečně silná ká-
va. Sám jsem různé akce organizoval 
a vím, jak je frustrující, když po vel-
ké námaze a zařizování přijde málo 
lidí, když se zkrátka nenaplní očeká-
vání. Možná bylo toto očekávání pře-
mrštěné, možná je velká konkurence 
v nabídce, nepřál termín… možností 
je hodně.  Tak to zkrátka chodí a ob-
viňovat ty, co nepřišli, je ta nejméně 
vhodná reakce. Přiznávám, že se také 
– sám „náplava“ – mnoha zajímavých 
akcí neúčastním, že musím oprav-
du pečlivě vybírat, kam jít. Když ale 
někam na Suchdole přijdu, vidím jak 

starousedlíky, tak naše nově přistě-
hované sousedy, když už to P. B. chce 
takhle rozlišovat, a zdá se mi, že roz-
dělení celkem odpovídá zákonům sta-
tistiky. Celé to dělení ale nemá moc 
smyslu. Někteří lidé se více zapoju-
jí do života místní komunity, někteří 
méně, ale ani to neznamená, že jed-
ni jsou lepší než druzí. Jsme součás-
tí Prahy, takže místní život nebude ni-
kdy tak autonomní jako v odlehlém 
městečku stejné velikosti. Ale právě 
proto sem mnozí šli – ať to bylo před 
rokem nebo před padesáti lety. 

Máme obrovskou výhodu, že vedle 
nabídky akcí z bližší i vzdálenější Pra-
hy máme ještě naše vlastní aktivity 
a každý si tak může vybrat podle své-
ho. V tomhle ohledu žádný důvod 
ke smutku.

Karel Kuna

Ne tak smutná odpověď
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Je něco po půl třetí odpoledne, v ka-
lendáři námi tak očekávané datum 
– 4. října. Soukáme se do tylových 
sukének a ve dveřích se začínají obje-
vovat nedočkaví návštěvníci. Hurááá! 
Dnes slavnostně otvíráme! Před námi 
je náročné odpoledne a večer… v hla-
vě nám běží obavy, očekávání, ra-
dost… Na náměstí připravují chůda-
ři svou pohádku, kávovar spokojeně 
vrní a vaří jednu kávu za druhou, na-
rážíme nový sud, v koutku to ševelí… 
všichni jsou na větvi. Snad…

Ano, snad byli. Celý den se nesl 
ve slavnostním duchu. Na náměstí se 
sešla spousta dětí a rodičů, pohádka 
i počasí bylo na jedničku. K večeru se 
všichni přesunuli dovnitř. Kavárna byla 
plná od podlahy až ke stropu…doslo-
va. O pořádný kravál se postaralo duo 
Vasilův Rubáš. Bylo hezké pozorovat 
posluchače - hopsající děti, nohou po-
klepávající si babičky a studenty u pi-
va. Průřez generacemi, všichni na jed-
nom místě, ve stejný čas …. milé.

Den se s námi loučil poklidným 
jam session všech přítomných muzi-
kantů i náhodných zpěváků. Na ple-
chu zbýval poslední kousek domácí-
ho štrůdlu a pár koláčků. Na stolech 
hořely svíčky a velká okna kavárny 
svítila do tmy…

Byl to povedený den a my se těšíme 
na mnoho takových, které přijdou. 

Vaše kraválnice 

Otevřeli jsme!

27. 11. v 18.00 ADVENTNÍ DÍLNA sváteční tvoření pro malé i velké. Přijď-
te si vytvořit svůj adventní věnec, originální ozdoby na stromeček, nasát 
atmosféru nadcházejících Vánoc. 90 Kč
29. 11. v 19.30 DUO LA BOHEM koncert Nataša Burger a Andraž Polič 
francouzský, český, slovinský de luxe fusion chanson. 50 Kč

5. 12. v 17.00 ČERTOBRANÍ boj dobra se zlem... čertovské hrátky 
na Suchdolském náměstí, světelná šou... v 18.00 MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA v kavárně (rezervace na baru) Čert, Anděl, Mikuláš zahrají, 
zazpívají, nadělí! 
13. 12. v 18.00 PÁNSKÝ KLUB Muži tvoří dějiny? Chlapi a chlapci, 
přijďte o tom podebatovat, zahrát si šachy, karty, domino...nebo se jen 
beztrestně bavit o tom, co vás zajímá, ženy, fočus, pivo:) 
18. 12. v 19.00 BEZ_SÍTKA ALIAS MLADÍ A NEKLIDNÍ PRYŠTÍ divadlo. 
Pásmo scének, skečů a písní. Veselé, potrhlé, hravé. Nevhodné pro děti. 
50 Kč 
21. 12. v 16.00 VÁNOČNÍ POHÁDKA O SMOLÍČKOVI divadlo pro děti 
Klasická pohádka zasažená kouzlem Vánoc. Hrají Lucie Schubertová 
a Vojtěch Morava. 50 Kč, v 19.00 VÁNOČNÍ KONCERT živá hudba 
Předvánoční posezení s písněmi, cukrovím a punčem:) 
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Pozvánka 

na ADVENTNÍ DÍLNU
pátek 29. listopadu 2013 od 17 hodin

Chcete mít doma krásně voňavý vánoční věnec, vyro-
bený do vašeho stylu? Přijďte na již tradiční advent-
ní dílnu, která se koná v Mateřském klubu Rybička 
v Sedlci. Velký výběr dekorativního materiálu, přírod-
nin a ozdob. Cena za základní sestavu 150 Kč (neob-
sahuje svíčky a bodce).

Rezervujte si místo: Zuzana Krumpholcová, tel. 
720 145 435,  z.krumpholcova@seznam.cz

OS BETLÉM, MČ PRAHA-SUCHDOL, 
SDH SUCHDOL, OS SUCHDOL SOBĚ

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI 
U SPOLEČNĚ VYTVOŘENÉHO

SUCHDOLSKÉHO 
BETLÉMU

V SOBOTU 30. LISTOPADU 2013 v 15.30 HODIN

U SMRKŮ PŘED RADNICÍ NA SUCHDOLSKÉM 
NÁMĚSTÍ V PRAZE-SUCHDOLE
VYSTOUPÍ 
MEDVĚDÍ BAND S PÍŠŤALKAMI MŠ GAGARINOVA
PĚVECKÝ SBOR ZŠ MIKOLÁŠE ALŠE
BETLÉMSKOU POLÉVKU PŘIPRAVÍ A BUDOU 
PODÁVAT VLASTA VALEŠOVÁ A MARIE ZICHOVÁ

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ

2. společný reprezentační  PLES 
  SUCHDOLA A LYSOLAJÍ 
v sobotu 11. ledna 2014 od 20 hod.
v hotelu Galaxie na Suchdolském náměstí.

K tanci a poslechu zahraje hudební skupina CAROLINE BAND,
předtančení, vystoupení orientální skupiny MataHari, bohatá tombola.

Vstupné 200 Kč, vstupenky od prosince k zakoupení na radnici.

  Městská část Praha-Suchdol ve spolupráci se sdružením Roztoč vás zve na

  VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
dne 13. 12. 2013 od 18 hod. 

kaple sv. Václava v Suchdole
 PROGRAM: adventní hudba od středověku až po současnost
 ÚČINKUJÍ:  Suchdol zpívá 2013, Velmi smíšený sousedský příležitostný sbor 

pod vedením Katky Nepustilové, Local Vocal, 
Komorní smíšený sbor Roztoky pod vedením Martina Šmída
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Občanské sdružení Žijeme tady srdečně zve 
občany Prahy 6, ale i ostatní veřejnost, 
na panelovou diskusi s názvem 

 
Diskutovat se bude 
v rámci doprovodného 
programu ke stejnojmenné 
výstavě probíhající v centru 
současného umění DOX. 

Akce se koná 28. 11. 2013 
od 18 hodin v kavárně Potrvá
(Srbská 2, Praha 6-Dejvice). 

S pěti hosty budete mít možnost diskutovat na téma: 
Co je doma? Uvnitř nebo venku, v Praze nebo mimo ni?

Těšíme se na vaši návštěvu i Vaše příspěvky do diskuse.

Více na www.zijemetady.cz
Děkuji Martin Petřík      

zveme Vás

Městská část Praha-Suchdol, Kravál na větvi, 
MK Rybička a firma NAUSUS zvou na 

ČERTO
  BRANÍ 
boj dobra se zlem...
ve čtvrtek 5. prosince 2013 
od 17 hodin 
na Suchdolském náměstí
Venkovní program na Suchdolském náměstí:
17.00   zahájení čertobraní – Veronika Žilková, 

kraválnice a čertice, Mikulášovo pohlazení, 
čertovské hrátky a andělské pusinky, souboj 
mezi dobrem a zlem, soutěžní disciplíny

17.30 Vánoční videoprojekce 
17.45 Čertovský tanec na zahřátí
18.00  Mikulášská besídka v kavárně, ďábelské 

občerstvení a pekelný svařák
18.30 Vánoční videoprojekce
18.45  Mikulášovo pohlazení, čertovské hrátky 

a andělské pusinky, Souboj mezi dobrem 
a zlem, soutěžní disciplíny, Hodnocení nej-
povedenějších čertovských masek

19.00 Čertovský tanec na zahřátí
19.15 Závěrečná vánoční videoprojekce
20.00  Mikulášovo zpívání a hraní v kavárně Kravál 

na větvi

VIDEOMAPPING – ojedinělá světelná show na budo-
vě s vánoční tematikou
Můžete se těšit na 3x se opakující projekci a k tomu 
doprovodný program čertobraní pro možnost ná-
vštěvy malých i velkých čertíků, na které se čertice 
už moc těší! Masky na sebe!
V kavárně Kravál na větvi si můžete udělat rezervaci 
na Mikulášskou nadílku, kde se bude hrát, zpívat 
a nadělovat!

Projekt videomapping – světelná show obří velikosti, 
vznikla z dobrovolné iniciativy našeho spoluobčana 
Ing. Lukáše Skuhravého z firmy NAUSUS, který je 
autorem projekce a na technickém a zvukové zajiš-
tění se podíleli Zdeněk Krýsl, Panasonic Marketing 
Europe, GmbH a Václav Šimek, FAST ČR, a.s. 

Z důvodu bezpečnosti bude po dobu akce zajišťěn 
odklon automobilové dopravy a posun zastávek auto-
busů v ul. Internacionální. Děkujeme za pochopení.

Ve dnech 4. – 12. ledna 2014, tj. od soboty do neděle 
se na Suchdole uskuteční Tříkrálová sbírka.

Výtěžek bude využit na sociální služby a humanitní 
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 Suchdo-
le 8 943 Kč. Z toho 65 %, tj. 5 813 Kč bylo svěřeno míst-
nímu domovu seniorů Horizont, který tím uhradil část 
nákupu thermoportů pro dovoz obědů klientům pečo-
vatelské služby. Zbývajících 35 % sbírky použila Chari-
ta Praha jako příspěvek na péči o lidi s alzheimerovým 
onemocněním. 

Celkem se vybralo letos v lednu v ČR 76,9 mil. Kč, tj. 
téměř o 3 mil. více než loni.

Všem suchdolským dárcům Charita srdečně děkuje. 
Poděkování náleží také našim koledníkům a jejich ve-
doucím, kteří jsou ochotni ve svém volnu a v zimě za-
zpívat v ulicích koledy s tradičním zaměřením a pomoci 
neznámým lidem v nouzi.

Marie Ryantová,
www.trikralovasbirka.cz
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 Hledám uplatnění v administrativní činnosti, popří-
padě hlídání dětí a péči o domácnost v dopoledních 
hodinách od 1/2014. Nabízím dlouhodobé zkušenosti 
v obou oborech. Kontaktujte mne prosím na e-mailu 
verkadon@seznam.cz případně na tel.: 603 154 473

 Slušná rodina s dětmi koupí domek na P6 Suchdole 
nebo v Ruzyni, na stavu nezáleží. Nabízíme solidní jedná-
ní. RK prosíme nevolat. E-mail: mmarkovaCZ@gmail.com, 
tel.: 608 926 721. Děkujeme za nabídky.

 Rizikové kácení stromů, štěpkování větví, pojištění 
proti případným škodám. Tel.: 732 879 368

 Nabízím zdarma starší sjezdové lyže zn. Dynastar 
a lyže zn. Fischer, oboje s vázáním. V dobrém stavu. 
Lyže jsou pro postavu vysokou 175–180 cm a nejsou 
carvingové. Suchdol - mobil 603 191 711.

 Pronajmu vnitřní garážové stání v Májové ulici, prosím 
volejte na tel. 725 796 365

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Milé děti,

Po prázdninách nám začal nový 
školní rok 2013/2014 a opět je tu 
možnost od měsíce října navštěvo-
vat Dům dětí a mládeže, který síd-
lí v Rohové ulici č. 7/540 v Suchdo-
le. Naše zařízení pro vás připravilo 
v tomto novém školním roce mnohá 
překvapení. I v letošním školním ro-
ce máme dvě detašovaná pracoviš-
tě v pravidelné činnosti a to v are-
álu MŠ v Gagarinově ulici č. 1103 
a v ZŠ M. Alše v Suchdolské ulici 
č. 360. Na těchto všech třech pra-
covištích budete moci krásně vyu-
žít svůj volný čas v různých zájmo-
vých kroužcích a také se lecčemu 
přiučíte. Je z čeho vybírat: kroužek 
mluveného slova – divadlo, hudební 
kroužek – klavír, flétna, violoncello, 
kytara, keybord a individuální zpěv; 
ale i ve sboru, pohybový kroužek – 
moderní tanec, gymnastika, aerobic 
– step, břišní tance, klasický tanec 
balet, pohybová cvičení, klub rodi-
čů s dětmi, jóga pro děti i dospě-
lé, kroužky estetického zaměření – 
kroužek ručních prací (batikování, 
výroba vlastních módních doplňků), 
keramika (práce s hlínou), kreslení 
(malování vodovkami, temperami, 
uhlem, křídami), indiánský kroužek, 
kroužek aranžování.

Samozřejmě, že nezapomínáme 
na milovníky přírody a technické fan-
dy. Zábavu i zajímavou práci najde-
te v kroužcích: pěstitelé (práce na za-
hradě, skleník exotických rostlin, 
vycházky do okolí, návštěvy výstav) 
přírodovědci, chovatelé (botanika 
a zoologie, hry v přírodě a zajímavé 
pokusy), turistika s historií (toulky 
po historických památkách), hrátky 

se zvířátky (práce se zvířátky a ži-
vot s přírodou). Teď něco pro techni-
ky: 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. 2013 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, kteří 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 otevíra-
cí dobu v „CPD DDM“ ve školním 
roce 2013/2014 od 1. 10. 2013 
do 15. 2. 2014 jako 1. pololetí 
a od 16. 2. 2014 do 28. 6. 2014 ja-
ko 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 43 tisíc návštěv-
níků, nabízí nepravidelnou a spon-
tánní 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 včetně jeho bez-
drátového vybavení a stále platí, že 
můžete uspořádat vaše „Narozeni-
nové Párty“ u nás! Vstup je zdarma, 
pokud se nejedná o nadstandardní 
službu a je umožněn i pro dospělé.

OTEVÍRACÍ DOBA V KLUBU DDM
Stehlíkova č.p. 928, Praha-Suchdol
tel.: 220 920 936
Dům dětí a mládeže má otevíra-
cí dobu v „CPD DDM“ ve školním 
roce 2013/2014 od 1. 10. 2013 
do 15. 2. 2014 jako 1. pololetí 
a od 16. 2. 2014 do 27. 6. 2014 ja-
ko 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 
podle zájmu a potřeb dětí, mládeže 
a dospělých.

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

Roman Benýšek,
 ředitel DDM 

Dům dětí a mládeže Praha-Suchdol
Rohová 7/540, Praha- Suchdol

tel.: 220 921 776      

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

PO, ÚT, T, PÁ 9.00 – 18.00 
ST 12.00 – 18.00 

tel.: 212 249 792 
e-mail: optikasuchdol@centrum.cz

www.optikasuchdol.cz

Široký sortiment optického zbo í 
Brýle dioptrické, d tské, slune ní, 

polariza ní 
Antireflexní a multifokální skla 

Opravy 
Dopl ky 

M ení zraku 

dodejte fotky - doplníme je do našich vzorů
Praha Suchdol - copycentrum poweprint

www.powerprint.cz

kalendá e 2014 
z Vašich fotek
cena od 149 K

labut_0513_CYK.indd   33 25.11.2013   2:49:41



S U C H D O L S K É  L I S T Y  5 / 2 0 1 334

inzerce

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

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

Rozvoz jídel a nápojů

Rozvážíme celý týden 11:00 - 22:00

Nová jídla a pizzy
Tel.: 777 208 491  e-mail: info@har.cz  www.har.cz

Dlouholetá praxe–20 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž přímo 

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

od výrobce! Dodání od 3 do 7 dnů! 
Záruka 42 měsíců!

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

Instalatérství SOKOL – Jan Sokol
provede kvalitně rekonstrukce a opravy

VODA, PLYN, TOPENÍ, 
KANALIZACE…

www.sokkol.webnode.cz
e-mail: sokoljan9@seznam.cz

facebook: Sokkol
tel. zázn.: 224 316 239

mobil: 606 855 446, 723 951 848

   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.zamecnictvi-krejza-praha.cz

  
Praha 1, Václavské nám. 18 
tel. 224 211 567, 800 20 10 20 
krivan@pokorny.cz 
www.pokorny.cz 

 

KAMÝCKÁ UL., PRODEJ BYTU 3+KK SE ZAHRADOU 
 

standardní  provedení, užitná  plocha 
71 m2, zahrada 177 m2, krytá  terasa, 
garáž.  stání, sklepní kóje. Kompletní 

areál se vzrostlou zelení. 
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