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Naše historie

Počátkem května tradičně a s úctou 
klademe věnec k pomníku před zá-
kladní školou, na kterém jsou vytesá-
na jména suchdolských občanů, kteří 
byli popraveni, umučeni či násilně ze-
mřeli během druhé světové války. Ale 
komu patřila jména třech žen a deva-
tenácti mužů, co dělali, proč je gesta-
po zatklo, co zažili během války a ja-
ký osud potkal jejich rodiny? Bohužel 
většině z nás, kteří jsme na Suchdo-
le toto období nezažili nebo zde naše 
rodiny tehdy nežily, tato jména mno-
ho neříkají.

Již několik měsíců plní pan Jánský 
webové stránky o historii Suchdo-
la (www.historiesuchdola.cz) popisy 
událostí, dopisy, fotografiemi a dal-
šími dokumenty. Můžete se zde do-
číst o paní Benetkové, pánech Bahen-
ském, Boučkovi, Francovi, Kozákovi, 
Palasovi a dalších, kteří se účastnili 
odbojové a ilegální činnosti, pomáha-
li vězňům na útěku a pod. Za vytesa-
nými jmény na pomníku tak můžeme 

vidět jejich hrdinské činy i dramatic-
ké osudy.

Na webu o historii Suchdola se ta-
ké můžeme dočíst vzpomínku paní 
učitelky Jany Burianové, která v břez-
nu roku 1990 napsala v dopise své 
bývalé žačce o Lípě svobody a střel-
bě z vrtulníku na naši základní školu:

„Však i ta lípa zasazená u konečné 
autobusu 107 už je pořádný strom, 
převyšuje ostatní okolní vzrostlé ke-
ře. Mnohokrát jsem si při pohledu 
na ni vzpomněla na říjen 1968 – 50. 
výročí vzniku Československa, kdy 
se při malé školní slavnosti tato lípa 
sázela. Pamatuji si, že ať jsem se teh-
dy bránila sebevíc, nešlo to potlačit 
a slzy se mi řinuly. Vidím dodnes va-
še vážné a trochu udivené tváře při 
pohledu na mne.

… Pamatuji si, že když zemřel Jan 
Palach, drželi jsme v tělocvičně minu-
tu ticha a já vám říkala – a to si pa-

pokračování na str. 5
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z radnice

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městské části Pra-
ha-Suchdol na svém 21. zasedání 
dne 24. dubna 2014 schválilo:

 účetní závěrku městské části Pra-
ha-Suchdol za rok 2013.

 přijetí daru Letiště Praha a.s. 
městské části Praha-Suchdol ve vý-
ši 913 220 Kč na projekty zaměřené 
na prevenci ochrany životního prostře-
dí v rámci programu „Žijeme zde spo-
lečně“ a použití daru na financování 
následujících projektů: v oblasti Péče 
o zeleň – údržba zeleně na obecních 
pozemcích, ošetřování stromů a re-
generace parků v oblasti Odpadové-
ho hospodářství – příspěvek na zave-
dení a provoz systému třídění odpadů, 
příspěvek na „sběrné dvory“ odpadů 
od občanů, zajištění odstranění „čer-
ných skládek“ na obecních pozemcích.

 přijetí účelové investiční dotace 
od hlavního města Prahy na rea-
lizaci akce „Instalace OZE a sníže-
ní energetické náročnosti budovy 
ZŠ M. Alše, Praha-Suchdol“ ve výši 
4 998 559,50 Kč.

 přijetí účelové investiční dotace 
od hlavního města Prahy na reali-
zaci akce „Nástavba sociálních za-
řízení ve 3. NP ZŠ M. Alše“ ve výši 
2 500 tis. Kč.

 stanovilo v souladu s ustanovením 
§ 88 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
počet členů Zastupitelstva městské 
části Praha-Suchdol pro volební ob-
dobí 2014 až 2018 na 15 členů.

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých za-
sedáních od 2. dubna do 28. květ-
na 2014 projednala kromě jiného ná-
sledující body:

 po provedeném průzkumu cen vy-
brala dodavatele přípravy projektové 
žádosti o dotaci z OPŽP na akci „Za-
teplení budovy radnice“ TNT Consul-
ting, s.r.o. za následujících finančních 
podmínek: 12 000 Kč bez DPH za pro-
jektovou žádost, 9 500 Kč bez DPH 
za energetický audit, v případě při-
znání dotace 5 000 Kč bez DPH za ad-
ministraci výběrového řízení na reali-
zátora, 5 % z přiznané dotace (90 % 
ceny díla), tedy 135 000 Kč při od-
hadnuté ceně zateplení 3 000 000 Kč 
za administraci záměru po dobu reali-
zace až do závěrečného vyhodnocení.

 vzala na vědomí, že na základě zjiš-
tění z revizních zpráv elektroinstala-
ce v budově hasičské zbrojnice je tře-
ba provést její celkovou opravu. Rada 
na základě provedeného průzkumu 
cen vybrala zhotovitele opravy elek-
troinstalace hasičské zbrojnice: firmu 
Pavel Komenda – Elektro WIKO, celko-
vá cena díla činí 153 988 Kč bez DPH.

 projednala s ředitelkou MŠ K Roz-
tokům Mgr. Jaroslavou Barkovou-He-
šíkovou a s ředitelem MŠ Gagarino-
va Mgr. Stanislavem Zeleným počty 
přihlášených dětí a prázdninový pro-
voz v mateřských školách, který bu-
de zajišťovat MŠ Gagarinova, platba 
za 1 dítě bude ve výši 100 Kč/dítě/
den + 35 Kč/dítě/den za stravné.

 vzala na vědomí nezbytnost pro-
vedení úpravy venkovního požární-
ho schodiště v ZŠ M. Alše zjištěnou 
v průběhu akce „Zateplení ZŠ+OZE“, 
která je vyvolána požadavkem zajistit 
bezpečnou požární únikovou cestu 
z budovy, pravidelnou údržbu a kon-
trolu schodiště. Předpokládané cel-
kové náklady této stavby jsou ve výši 
do 974 000 Kč včetně DPH a zahrnu-
jí náklady na projekční práce, inžený-
ring, demontáž, dodávku a montáž 
schodiště včetně povrchových úprav 
a zabezpečení schodiště. Rada uklá-
dá OHSOM požadovat při přípravě, 
projektování a zadávání stavby ma-
ximální využití stávajících konstruk-
cí a materiálů a minimalizovat nákla-
dy na úpravu schodiště.

 souhlasila, aby část pozemku parc. 
č. 2280/1 k.ú. Suchdol o výměře cca 
4000 m2 byla využita pro projekt 
Veřejná přírodní zahrada Suchdol 
a aby provoz zajišťovalo o.s. Ekodo-
mov; souhlasí s podáním grantové 
žádosti Nadace Partnerství – Nestlé 
pro vodu v krajině 2014.

 vzala na vědomí, že náklady 
na akci „Revitalizace vodoteče Keltů“ 
podle rozpočtu dle projektu jsou od-
hadovány na 5 633 997,79 Kč. Rada 
požádala finanční výbor o projednání 
navýšení výdajů na projekt a doporu-
čila zastupitelstvu věc projednat.

 vzala na vědomí žádost obyvatel 
domů z ulic Stehlíkova a Gagarinova 
o vyznačení přechodu pro chodce – 
zastávka Česká zemědělská univer-
sita v ulici Internacionální s tím, že 
projekt je již projednáván s dotčený-
mi orgány státní správy.

 po provedeném průzkumu cen 
vybrala dodavatele projektové do-
kumentace a inženýringu na akci 
„Rekonstrukce požárního schodiště 
u nové budovy ZŠ M. Alše“: Ing. Mar-
ka Richteru, za cenu 10 000 Kč bez 
DPH za zpracování návrhu řešení 
stavby + 55 000 Kč bez DPH za vy-
hotovení PD + 12 000 Kč bez DPH 
za inženýring, t.j 77 000 Kč bez 
DPH, tedy 93 170 Kč vč. DPH 21 %. 
Výběr zhotovitele projektové doku-
mentace byl proveden s ohledem 
na jeho podrobnou znalost situace 
(zpracovatel zateplení budovy z roku 
2013) a cenovou výhodnost při po-
rovnání s cenovou nabídkou atelieru 
Len+K architekti s.r.o. (architekt pů-
vodního návrhu budovy). 

Podél Kamýcké ulice upravila městská část souběžnou pěšinu na okraji pole, 
umožňující bezpečnější pohyb chodců a cyklistů od čerpací stanice ke Kozím 
hřbetům. Je to reakce na jeden z podnětů nálepek „Chci, aby tady bylo“.
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 schválila podání žádosti MČ Praha-
Suchdol na Úřad práce o příspěvek 
na vytvoření pracovní příležitosti 
v rámci veřejně prospěšných prací 
k umístění uchazečů o zaměstnání 
pro 2 osoby na údržbu veřejných 
prostranství, úklid a údržbu veřej-
ných budov a komunikací, další ob-
dobné práce ve prospěch obcí.

 schválila podání žádosti na Úřad 
práce ČR o příspěvek na podporu 
aktivizace uchazečů o zaměstnání 
dlouhodobě vedených v evidenci 
Úřadu práce ČR formou podpory 
krátkodobých pracovních příležitos-
tí – aktivizační pracovní příležitost 
a to pro 1 osobu, která bude prová-
dět práce spočívající ve zlepšování 
životního prostředí v MČ, údržbě 
čistoty ulic a jiných veřejných pro-
stranství, pomoci v oblasti kulturní-
ho rozvoje ap. 

 souhlasila se zadáním provedení 
vyhodnocení vlivů SOKP na okolní 
Evropsky významné lokality (EVL) 
u alternativní varianty SOKP v oblasti 
přechodu této komunikace přes údolí 
Vltavy v úrovni odpovídající požadav-
kům na hodnocení těchto lokalit v Zá-
sadách územního rozvoje a následné 
srovnání vlivů na okolní EVL u alter-
nativní a jižní varianty okruhu kolem 
Prahy u Mgr. Ondřej Volfa, autorizo-
vané osoby pro hodnocení dle § 45i 
a 67 zákona č. 114/1992 Sb. Předpo-
kládaná maximální cena je 25 000 Kč 
vč. DPH, termín předání požadova-
ných výstupů v písemné a elektronic-
ké podobě je do 15. 7. 2014.

 požádala OMI MHMP o podání 
žádosti o dotaci na dostavbu kanali-
zace v MČ Praha-Suchdol na základě 
výzvy Ministerstva životního prostře-
dí k podávání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci OŽP podporovaných 
z Fondu soudržnosti – výstavba, re-
konstrukce a dostavba stokových 
systémů sloužících k veřejné potřebě 

na akce v rámci TV 3106 (úseky sve-
dené do ČOV Roztoky). 

 souhlasila s prodloužením pronáj-
mu plochy na střeše budovy ZŠ 
M. Alše na základnovou stanici ve-
řejné telekomunikační sítě Telefónica 
Czech Republic, a.s. do 31. 3. 2019 
a s uzavřením dodatku nájemní 
smlouvy.

 schválila poskytnutí následujících 
grantů z uvedeného grantového pro-
gramu na podporu vzdělávání zřizo-
vaným příspěvkovým organizacím:
  podpora pedagogů a vychova-

telů škol zřizovaných městskou 
částí 500 tis. Kč;

  MŠ K Roztokům: 10 000 Kč „Při-
tažlivá síla magnetů“; 28 000 Kč 
„Naše Země maličká ve Vesmíru 
kulička“;

  MŠ Gagarinova: 30 000 Kč „Filmo-
vá a estetická výchova“

  ZŠ M. Alše: 67 400 Kč „Týmo-
vá sborovna“; 54 000 Kč „An-
glická konverzace s rodilým 
mluvčím“; 22 500 Kč „Doučo-
vání žáků se sociálním znevý-
hodněním“; 16 200 Kč „Bloky 
všeobecné primární prevence“; 
13 500 Kč „Za tajemstvím le-
sa“; 20 400 Kč „Zdravá výživa 
ve škole“. Grantová komise při-
praví návrh formuláře na vy-
hodnocení projektů z hledis-
ka úspěšnosti, z hlediska toho, 
kolik dětí se do projektu zapo-
jí a s ohledem na zpětnou vaz-
bu od dětí a rodičů.

 schválila ukončení školní výuky 
v ZŠ ve školním roce 2013/2014 
ke dni 20. 6. 2014 z důvodu zahájení 
stavebních prací na akci: „Instalace 
OZE a snížení energetické náročnosti 
ZŠ M. Alše“.

 vzala na vědomí, že městská část 
ve výběrovém řízení na realizaci 
stavby „Nástavba sociálních zaříze-
ní ve 3. NP ZŠ M. Alše“ s jediným 

hodnotícím kritériem „výše nabídko-
vé ceny“ obdržela nabídky od šesti 
uchazečů. Rada na základě vyhod-
nocení výběrového řízení určila do-
davatelem společnost B & P INTE-
RIÉRY s. r. o., která nabídla nejnižší 
cenu za požadovaný rozsah díla. Ce-
na stavby včetně DPH 21 % činí dle 
nabídky 2 449 637 Kč.

 vzala na vědomí, že městská část 
ve výběrovém řízení na realizaci stav-
by  „Rekonstrukce požárního schodiš-
tě u nové budovy ZŠ M. Alše“ s je-
diným hodnotícím kritériem „výše 
nabídkové ceny“ obdržela nabídky 
od čtyř uchazečů. Rada na základě 
vyhodnocení výběrového řízení určila 
dodavatelem společnost A-Z HUT NÍ 
s. r. o, která nabídla nejnižší cenu 
za požadovaný rozsah díla. Cena 
stavby včetně DPH 21 % činí dle na-
bídky 722 007 Kč.

z radnice

Zápisy ze zasedání rady městské 
části od počátku letošního roku 
jsou nově k dispozici i na webo-
vých stránkách MČ Praha-Such-
dol. Přečíst si zápis on-line může-
te i v Místní veřejné knihovně,       kde 
městská část poskytuje přístup 
k internetu občanům zdarma.

Prosíme, nehlučte sousedovi 
k nedělní kávě 
travními sekačkami...NEDĚLE
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z radnice

Splašková kanalizace 
na Suchdole
Městská část Praha-Suchdol jako sou-
část hlavního města jednoho ze stá-
tů Evropské unie má bohužel i nadále 
na svém území vybudovanou splaško-
vou kanalizaci pouze pro část do-
mácností. Podle aktuálních údajů ne-
ní na splaškovou kanalizaci napojeno 
cca 500 rodinných domů. Při přepoč-
tu na počet domácností včetně byto-
vých domů není na splaškovou kana-
lizaci napojeno asi 25 % domácností 
na Suchdole. 

Tato nepříjemná situace má samo-
zřejmě další dopad na životní pro-
středí, protože, kde není vybudová-
na kanalizace, nemůže být proveden 
ani rozvod zemního plynu. V těch-
to částech se pak topí většinou tu-
hými palivy, což znečišťuje ovzduší. 
Rovněž zásadní opravy a rekonstruk-
ce komunikací včetně odvodnění po-
strádají smysl, protože při pokládání 
kanalizace a dalších sítí je nutno ko-
munikaci z větší části rozbourat. Do-
končení splaškové kanalizace je velký 
problém, který se bezúspěšně táhne 
již mnoho let. Proč tomu tak je?

Důvodů je několik, ale základním 
problémem jsou pravděpodobně pe-
níze spolu s nezájmem hl. m. Prahy si-
tuaci řešit. Podívejme se na tyto důvo-
dy a jejich souvislosti poněkud blíže.

Především je nutné uvést, že inves-
tice do infrastruktury jako jsou kanali-
zace a komunikace řeší od konce deva-
desátých let přímo hlavní město, resp. 
jeho magistrátní odbor městského in-
vestora (dále MHMP OMI). Pokud by 
městská část Praha-Suchdol chtěla ře-
šit dokončení kanalizace samostatně, 
musela by investici sama financovat. 
Odborné odhady na celkovou inves-
tici vybudování kanalizace přesahu-
jí 200 mil. Kč. I kdyby se tuto investici 
podařilo rozdělit na ucelené menší čás-
ti, náklady se stále pohybují pohybu-
jí v násobcích desítek milionů Kč. Běž-
né příjmy a výdaje rozpočtu městské 
části se v posledních letech pohybu-
ji v rozmezí 25–30 mil. Kč a v podsta-
tě tak vylučují financování z vlastních 
prostředků nebo z případného úvě-
ru. I v případě využití dotace z fondů 

EU na základě žádosti městské části 
(s předchozím souhlasem Rady hlav-
ního města) by bylo nutné zajistit de-
sítky milionů Kč na spolufinancování, 
protože podmínkou dotací je, že urči-
té procento nákladů musí být uhraze-
no z vlastních zdrojů. V úvahu je nut-
né vzít i otázku finančních prostředků 
na průběžné financování, protože do-
taci obdrží žadatel až zpětně po dů-
kladné kontrole podkladů.

Z uvedených důvodů je u investi-
ce tohoto rozsahu pro městskou část 
nezbytně nutné žádat o financování 
hl. město, což se opakovaně děje, leč 
zatím bez úspěchu. 

Pro využívání dotačních progra-
mů EU platí náročné a komplikované 
podmínky jako např. uzavření smlou-
vy na provozování kanalizace splňují-
cí podmínky pro poskytnutí dotace, 
výběrové řízení, průběžná adminis-
trace žádosti, následuje kontrolní čin-
nost během výstavby i po dokončení 
staveb ze strany Státního fondu život-
ního prostředí (SFŽP). Možnost zís-
kat dotace na vybudování kanaliza-
ce v Suchdole byla potvrzena v roce 
2010, kdy se podařilo realizovat část 
etapy kanalizace 006 Starý Suchdol. 
Naše městská část uvedla smlouvu 
na provoz kanalizace s 1. vodohospo-
dářskou společností do souladu s po-
žadavky SFŽP a vytrvale upozorňu-
je hlavní město na možnost získání 
dalších dotací. Bohužel žádosti o do-
taci z dalších výzev vyhlášených v le-
tech 2012 až 2014 nebyly již ze strany 
hlavního města podány.

Proč nechtějí požádat o dotaci? 
Investice se musí nejdříve dostat 

do rozpočtu hlavního města Prahy 
a teprve po jeho schválení Zastupitel-
stvem hl. města může MHMP OMI in-
vestici realizovat z prostředků města 
a nebo podat žádost o dotaci z evrop-
ských fondů. Ovšem zařazení investi-
ce na dokončení splaškové kanalizace 
v Suchdole do rozpočtu HMP a podá-
ní žádostí o dotaci se v současnosti 
jeví jako velmi komplikované a to pře-
devším vzhledem k celkové napjaté fi-
nanční situaci hl. města, které staví 

metro, tunely Blanka, nakupuje tram-
vaje, provozuje Opencard… 

Dalším důvodem je minimální chuť 
zabývat se problémy městské čás-
ti Praha-Suchdol, protože na Such-
dole žije jen necelých 5000 voličů 
a magistrátním úředníkům možná 
komplikuje práci vyplňování formu-
lářů a tabulek, které dotace vyžadují. 
V neposlední řadě, jak zde na jedná-
ní Zastupitelstva v roce 2004 dekla-
roval tehdejší primátor Pavel Bém, 
městská část neobdrží dotace na ka-
nalizaci, protože odmítá druhou ran-
vej na letišti Ruzyně a dálniční okruh 
skrz Suchdol. Realizace obou těchto 
záměrů by ovšem představovala tr-
valou degradaci životního prostře-
dí na Suchdole, přičemž existují jiná 
a i levnější řešení.

K výše uvedeným problémům se 
bohužel řadí i komplikace s vybudová-
ní nové ČOV Troja. Hlavní město dota-
ci z fondů EU na tuto stavbu neobdr-
ží kvůli zpackané dlouhodobé smlouvě 
na provozování ČOV s firmou Veo-
lia. Kvůli hříchům minulých vedení hl. 
města tudíž veškeré úpravy jako re-
konstrukce ČOV v Troji či budování ka-
nalizace zůstávají pouze na rozpočtu 
Prahy a na prostředcích získaných ze 
stočného. Špatná smlouva tedy způ-
sobuje, že Praha a ani Suchdol nemo-
hou obdržet z evropských fondů dota-
ci okolo 50 až 60 mil. Kč na výstavbu 
kanalizace v části Budovce, která by 
měla být připojena na ČOV Troja.

Dílčí dobrou zprávou jsou informa-
ce, že SFŽP připravuje další operač-
ní program na financování kanalizace 
a že územní rozhodnutí, stavební i vo-
doprávní povolení potřebné k dokon-
čení splaškové kanalizace na území Su-
chdola je nadále platné. Věřím, že se 
dočkáme i dalších dobrých zpráv ohled-
ně kanalizace a že nové zastupitelstvo 
hlavního města umožní alespoň čer-
pání dotací z fondů EU 
na dokončení kanaliza-
ce na Suchdole. Držme 
si palce.

Jan Šefránek, 
zastupitel 
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matuji doslova: ,Pamatujte si, děti, 
že brzy bude všechno úplně naopak, 
to, co si teď říkáme, nebude prav-
da, černé bude bílé a bílé bude čer-
né, ale nezapomeňte nikdy na to, co 
jste viděly vlastníma očima‘. Tenhle 
výsek mi nějak utkvěl v paměti.

Vzpomínám také, jak jsme ma-
lovali ,vzpomínku na prázdniny‘ 
a Vláďa Luxík namaloval moc pěk-
ně helikoptéru, která ostřelovala 
československou vlajku, která vlá-
la na škole. Zásah přitom dostalo 
okno na chodbě školy na schodiš-
ti, střely ustřelily kus rámu dvojité-
ho okna a část vitríny pod oknem, 
včetně skla. Patronu našla paní 
Švecová až dole pod schodištěm 
u lítaček.

Nedovedeš si, Marcelko, předsta-
vit ty pocity, když jsem vás musela 
učit základy ruštiny. Honza Fučík 
pořád říkal ,iditě damoj‘ a podob-
ná hesla. Vím dobře, že jste měli 

v tomto předmětu další rok meze-
ry, moc mě to mrzelo, že jsem vám 
způsobila tím potíže, ale nešlo to 
do vás hustit.“

Pomozte nám zdokumentovat ži-
vot a osudy všech dvaadvaceti sta-
tečných spoluobčanů, jejichž jmé-
na jsou vytesána na pomníku před 
školou. Je důležité uchovat v pamě-
ti události, které se přímo dotýkaly 
Suchdola a Sedlce. 

Mezi suchdolské a sedlecké spo-
luobčany, kteří spoluvytvářeli naši 
historii, patřil také dlouholetý uči-
tel matematiky a výtvarné výcho-

vy v naší základní škole pan Rado-
van Papež, dále flétnista a pedagog 
profesor Václav Žilka, který učil hrát 
na flétnu na př. také astmatické dě-
ti s jejich rodiči nebo i vězněné ženy. 
Jistě k nim patřil i nedávno zesnu-
lý výtvarník mistr Jaroslav Šerých. 
Suchdolské zastupitelstvo bude na 
svém červnovém jednání těmto třem 
osobnostem udělovat 
čestné občanství in 
memoriam.

Petr Hejl, 
starosta městské části

Naše historie
dokončení ze str. 1 V červnu 

přibydou 
mezi suchdolské 
čestné občany 
in memoriam 
(zleva): Radovan 
Papež, Václav 
Žilka a Jaroslav 
Šerých

Zateplení základní školy 
pokračuje i o prázdninách
Na konci května byla dokončena první 
etapa zateplení základní školy M. Alše 
– výměna oken nové budovy, která 
probíhala za provozu školy s nezbyt-
ným přerušením prací v zimním ob-
dobí. Další stavební práce budou po-
kračovat již po 20. červnu, kdy bude 
v základní škole předčasně ukončena 
výuka, a to s ohledem na odstraňová-
ní azbestových desek na tělocvičně 
a na nutnost demontáže požárního 
schodiště. Práce spojené s výměnou 
oken i prováděním fasády byly a na-
dále budou bohužel komplikovány ne-
kvalitním provedením původní stavby 
z 90. let. O prázdninách budou pro-
váděny mj. následující práce:

 Zateplování průčelí budovy do 
Suchdolské ulice, jižní fasády a stře-
chy, následně zbývajících stěn a na-
konec tělocvičny. Tyto práce, stejně 
jako výměnu oken, provádí společ-
nost Marhold a.s.

 Odstraňování desek s obsahem 
azbestu z opláštění tělocvičny; ty-
to práce včetně odvozu a řádného 
uložení tohoto nebezpečného od-
padu zajišťuje společnost PURUM 
s.r.o. Někdejší použití azbestových 
desek nynější rekonstrukci bohužel 
zkomplikovalo, prodloužilo a v nepo-
slední řadě i zdražilo, ale bez jejich 
likvidace nelze zateplení tělocvičny 
provést.

 Demontáž požárního ocelového 
schodiště a zřízení nového požární-
ho schodiště v souladu s požárními 
předpisy. Práce realizuje suchdolská 
společnost AZ Hutní, s.r.o., která 
v květnu uspěla ve výběrovém řízení 
na dodavatele schodiště.

 Instalace nové kotelny doplněné 
o obnovitelný zdroj tepelné ener-
gie – plynová tepelná čerpadla, tu-
to část stavby dodává společnost 
ESPO Týniště nad Orlicí s.r.o.

Barevné provedení fasády nové 
budovy a celkový výsledný vzhled 
školy se průběžně konzultuje s ar-
chitekty z atelieru LEN+K, kte-
ří provádí architektonický dohled 
z hlediska původního autorského 
návrhu budovy. Řeší a upřesňují se 
zejména detaily, barevné provede-
ní jednotlivých prvků a bezpečnost-
ní hlediska (nízké parapety, požár-
ní schodiště apod.). Průčelí budovy 
bude uspořádáním nového schodiš-
tě i barevností včetně oken respek-
tovat původní návrh. Po skončení 
stavebních prací bude provedeno 
též nové osázení truhlíků rostlina-
mi v průčelí budovy, návrh řešení je 
připravován ve spolu-
práci s ČZU.

Václav Vik, 
zástupce starosty

labut_0314_CYK.indd   5labut_0314_CYK.indd   5 16.6.2014   12:38:0316.6.2014   12:38:03



S U C H D O L S K É  L I S T Y  3 / 2 0 1 46

z radnice

Suchdol, paralelní 
dráha a dálniční okruh 
Změny ve vedení Prahy, ani volby 
do poslanecké sněmovny se zatím 
bohužel žádným způsobem nepro-
jevily v přístupu Magistrátu hl. m. 
Prahy a ministerstva dopravy k ře-
šení kumulace dopravních problémů 
na Suchdole. Bohužel nadále pokra-
čovaly a pokračují snahy o přípra-
vu realizace paralelní dráhy v Ruzy-
ni i dálničního okruhu přes Suchdol, 
které se svými nemalými negativ-
ními dopady týkají obyvatel Such-
dola. Přistávací koridor pro paralel-
ní dráhu, umístěný spolu s okruhem 
do středu Suchdola, tak stále vzbu-
zují oprávněné obavy. Tunely prová-
děné v otevřeném výkopu, přivaděč 
„nalepený“ na zástavbu Rybářky, tři 
velké křižovatky na území Suchdo-
la, výduchy vzduchotechniky z tune-
lů a dopravní zátěž během výstavby 
spolu s leteckým hlukem by velmi 
výrazně zasáhly území Suchdola, 
charakterizované stále jako oblast 
pro bydlení a vzdělávání (ČZÚ, ško-
la, školky) s významnými chráněný-
mi přírodními oblastmi v okolí. 

Vzhledem k přetrvávající neú-
stupnosti hlavního města, letiště, 
ŘSD i ministerstva dopravy, bylo 
nutné, kromě snahy o dialog, vyví-
jet i jednostranné aktivity směřují-
cí k zachování přijatelného bydlení 
na Suchdole. Níže uvádím alespoň 
některé aktuální informace o vývoji 
přípravy realizace uvedených staveb 
a o výsledcích snahy o udržení pod-
mínek pro bydlení:

PARALELNÍ DRÁHA V RUZYNI
 rozsudkem Nejvyššího správního 

soudu bylo rozhodnuto o vypuštění 
letiště jako celku ze Zásad územního 
rozvoje hlavního města Prahy, což 
omezuje následné změny územního 
plánu Prahy,

 paralelní dráha byla v loňském 
roce na základě rozsudku Krajského 
soudu v Praze vyškrtnuta i ze Zásad 
územního rozvoje Středočeského 
kraje a v roce 2014 Nejvyšší správ-
ní soud potvrdil správnost tohoto 
rozsudku,

Namísto snahy tuto záležitost od-
povědně řešit, znovu posoudit odů-
vodněnost záměru a hledat nejméně 
škodlivá řešení z hlediska obyvatel 
i přírody:

 Magistrát hl. m. Prahy pracuje 
na aktualizaci Zásad územního roz-
voje Prahy s cílem opět umístit tuto 
stavbu do tohoto základního územ-
ně plánovacího dokumentu a připra-
vuje tzv. metropolitní plán (územní 
plán), ve kterém nadále počítá s vý-
stavbou paralelní dráhy,

 letiště nadále postupně připravuje 
dokumentaci pro územní rozhodnutí 
k této stavbě.

To vše za situace, kdy se letiš-
tě rozsahem provozu vrátilo o cca 
10 let zpět a není tedy aktuální po-
třeba nové dráhy, zvláště když letiš-
tě ve Vodochodech obdrželo sou-
hlasné stanovisko EIA k rozšíření 
tohoto letiště o mezinárodní pře-
pravu. Opravdu za tohoto stavu věcí 
nyní Praha a Česká republika nejví-
ce potřebuje novou přistávací dráhu 
(investici do betonu) za peníze stát-
ní akciové společnosti?

V reakci na výše uvedené se v sou-
časné době zvažuje jednak podání 
podnětu na přezkoumání stanoviska 
EIA k paralelní dráze a v případě, že 
by byla vydána nějaká územně plá-
novací dokumentace, tedy zejména 
aktualizace Zásad územního rozvo-
je či metropolitní plán, které budou 
na úkor obyvatel Suchdola obsaho-
vat tento záměr, budeme pokračovat 
v odporu proti jeho realizaci a bude-
me opětovně žádat vyškrtnutí para-
lelní dráhy z těchto dokumentů.

SILNIČNÍ OKRUH
Stejně jako v případě paralelní dráhy 
byl i dálniční okruh přes Suchdol 
soudy vypuštěn ze Zásad územního 
rozvoje Prahy i Středočeského kra-
je. Rozhodnutím Nejvyššího správ-
ního soudu byla v roce 2014 dále 
zrušena stavební uzávěra na Such-
dole, která bezdůvodně blokovala 
výstavbu i dostavbu rodinných do-
mů v místech, kde by ani potenciál-

ní okruh a navazující stavby neměly 
být v Suchdole umisťovány.

Magistrát se bohužel k této věci 
staví obdobně jako k paralelní dráze:

 v rámci aktualizace Zásad územ-
ního rozvoje Prahy je opětovně a bez 
řádného posouzení reálných variant 
navrhován okruh přes Suchdol, 

 metropolitní plán je nadále připra-
vován s trasou SOKP přes Suchdol,

 vedení města připravuje obnovení 
stavební uzávěry pro SOKP,

V reakci na to pokračujeme v ar-
gumentaci o ekonomické i ekolo-
gické výhodnosti severní varianty 
a snažíme se prokázat proveditel-
nost severní varianty mimo Such-
dol. Nabízí se otázka, zda se při pří-
pravě okruhu kolem Prahy začnou 
konečně šetřit veřejné omezené fi-
nanční prostředky, zdraví obyvatel 
i příroda. A proč vlastně neustále 
chce vedení hlavního města okruh 
přes Prahu a nikoli okruh kolem 
Prahy?

Dále v souvislosti s okruhem přes 
Suchdol zpochybňujeme správnost 
vymezení oblasti Natura 2000 z hle-
diska evropských předpisů, proto-
že vynechání koridoru pro okruh 
v chráněném území se jeví jako ne-
přípustné porušení předpisů EU. 
V této závažné věci bude podán 
podnět přímo Evropské komisi.

U obou těchto záměrů opakova-
ně odmítáme argumenty typu „ji-
nak to nejde“ či „není čas změnit 
plány“ případně „blokuje to bezdů-
vodně Suchdol“, což je zjevně pou-
ze odvádění pozornosti od neschop-
nosti nalézt a obhájit dobré řešení 
a snaha o zakrývání chyb návrhů 
a posuzování těchto záměrů. Bude-
me nadále pokračovat v naší snaze 
o změnu těchto nesprávných řeše-
ní letecké a silniční dopravy na úkor 
obyvatel Suchdola, je-
jich zdraví, majetku 
a životního prostředí.

Václav Vik,
zástupce starosty
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Závěrečná konference 
projektu EPTA 
Pro jekt EPTA v červnu končí, závě-
rečná konference projektu proběhla 
27. a 28. května v Bruselu za účasti 
zástupců a pracovních skupin part-
nerů projektu, zástupců JTS z Lille, 
kteří organizují program Interreg IVC 
a představitelů Evropského ekono-
mického a sociálního výboru regionů. 

Městskou část Praha-Suchdol za-
stupoval na konferenci starosta Petr 
Hejl se zastupitelem Pavlem Benešem 
a manažerka projektu Ivana Poláko-
vá. Zúčastnili se i zástupci společnos-
ti ROPID a ČZU v Praze.

Cílem projektu EPTA je podpora 
rozvoje veřejné dopravy, a to přede-
vším v podmínkách malých a středně 
velkých měst. Městská část Praha-Su-
chdol využila projekt ke zpracování 
Studie proveditelnosti, která řešila or-

ganizování veřejné dopravy v Suchdo-
le v návaznosti na městskou dopravu, 
na spojení s centrem města a okol-
ními obcemi s cílem omezení průjez-
du osobních aut územím Suchdola. 
Studie byla prezentována na závěreč-
né konferenci společně se studiemi 
ostatních partnerů projektu.

Pro městskou část nepředstavuje 
Studie proveditelnosti jediný výsledek 
práce na projektu. Významné je i na-
vázání úzké spolupráce s ČZU a spo-
lečností ROPID. Výsledkem této ko-
munikace je například úprava polohy 
autobusových zastávek tak, aby lé-
pe vyhovovala cestujícím nebo zřízení 
nové autobusové linky 359 re sp. 160.

Projekt EPTA bude ukončen spo-
lečnou výstavou s projektem D-AIR, 
kterého se účastní obce v okolí letiš-

tě a zabývá se problematikou dopra-
vy v okolí letišť. Vernisáž společné vý-
stavy bude v úterý 24. června 2014 
od 18 hodin v Alšově kabinetu na su-
chdolské radnici. Výstava, která potr-
vá do konce srpna, zmapuje dvouleté 
období projektu EPTA, jeho dopady, 
přínosy a výsledky pro organizaci hro-
madné dopravy. 

Více informací o obou projektech 
naleznete na webech:
www.praha-suchdol.cz/epta
www.eptaproject.eu
www.airportregion.cz
www.dairproject.eu

Zuzana Krumpholcová, 
administrátor 
projektu EPTA

Nové informační 
tabule na Suchdole
MČ Praha-Suchdol zrealizovala z daru získaného od Le-
tiště Praha, a.s. v rámci programu Dobré sousedství 
2013 turistické informační cedule. Jedná se o tři dře-
věné stříšky se skleněnou vitrinou, které jsou umístě-
ny na vstupních bodech turistických tras. Na začátku ul. 
Na Rybářce, ul. Ke Kozím hřbetům na rozcestí před kaplí 
sv. Václava a poslední v ul. V Údolí před vstupem do lesa 
k Tichému údolí. V rámci lepší informovanosti místních 
občanů a turistů jsme připravili novou mapu s turistic-
kými trasami, novými linkami autobusů, cyklotrasami, 
významnými historickými památkami, ale i třeba dět-
skými hřišti, restauracemi či bankomaty. Dále zde budou 
informace o městské části a o výletní okružní procházce 
po Suchdole a okolí, které budou doplněny fotografiemi 
a popisy zajímavých lokalit.

Do svých vycházek po krásách suchdolských také ne-
zapomeňte zapojit i hru questing – hledačku pokladů 
na Suchdolském náměstí. Dozvíte se něco z historie da-
ného místa, budete pátrat po indíciích k vyluštění tajen-

ky a nakonec vás čeká poklad! Nová mapa, informační 
plakáty i pravidla a podklady questingu budou ke staže-
ní na webu městské části v sekci historie – O Suchdole.

Přejeme vám krásné toulky.

Zuzana Krumpholcová, 
kulturní referentka
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Jarní vítání občánků

Již tradiční vítání občánků uspořádala 
v sobotu 12. dubna MČ Praha-Suchdol 
v zasedací síni radnice. Přivítali jsme 
celkem 15 suchdolských občánků, 
z toho 9 děvčátek a 6 chlapečků. Krás-
né pásmo písní a básniček předvedly 
děti z předškolního oddělení Soviček 
MŠ K Roztokům, následovala gratula-
ce pana starosty, zapsání do pamětní 
knihy a upomínkové dárky pro rodiče 

dětí včetně krásných fotografií. Pře-
ji malým občánkům, ať mají spokoje-
né a radostné dětství, a rodičům, aby 
společný čas s jejich nejmilejšími pro-
žili co možná nejpříjemněji.

Příští podzimní vítání občánků chys-
táme na sobotu 18. října 2014. Prosí-
me proto rodiče dětí s trvalým poby-
tem v naší městské části, kteří mají 
zájem se zúčastnit se svými dětmi slav-

nostního vítání občánků, aby se přihlá-
sili na suchdolské radnici. Své údaje 
– jméno a příjmení dítěte, datum na-
rození, adresu trvalého bydliště, zákon-
ného zástupce a kontakt můžete zaslat 
na e-mail kultura@praha-suchdol.cz.

Těším se na setkání.

Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka
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V dalším pokračování představová-
ní nového zásadního právního před-
pisu upravujícího soukromoprávní 
postavení každého občana bych se 
tentokrát ráda podělila o několik do-
tazů a odpovědí, souvisejících s ob-
čanským zákoníkem:

Může si nezletilý samostatně vydělá-
vat peníze?
Nezletilý, který ukončí povinnou škol-
ní docházku a dovrší 15 let, může 
být zaměstnáván v pracovním po-
měru. Před šestnáctým rokem může 
za nezletilého ukončit pracovní po-
měr jeho rodič, pokud by to bylo nut-
né v zájmu vzdělávání, vývoje nebo 
zdraví nezletilého.

Nově však může nezletilý již i sa-
mostatně podnikat (§ 38), a to na zá-
kladě souhlasu rodičů (nebo jiného 
zákonného zástupce), který potvr-
dí soud, když si ověří, že podnikání 
je v zájmu nezletilého a odpovídá je-
ho schopnostem. Pokud soud žádos-
ti vyhoví, bude moct nezletilý požádat 
o vydání podnikatelského oprávnění 
jako kdokoli jiný a vykonávat veškerou 
činnost, která se s podnikáním pojí, 
například pronájem kanceláří, uzaví-
rání smluv nebo založení bankovního 
účtu. Ani zde nesmí být věk nezletilé-
ho nižší než nejnižší věk skončení po-
vinné školní docházky a v žádném pří-
padě nižší než 15 let. 

Přináší zákon něco nového pro oso-
by trpící některými chorobami 
(Al zheimerovou nebo Parkinsonovu 
chorobou)?
Dříve za takovéto situace, pokud do-
spěla choroba do pozdějšího stádia, 
byl nemocnému soudem ustaven opa-
trovník, jehož volbu nemohl nemoc-
ný již vůbec ovlivnit. Dnes nová právní 
úprava přináší novinku – tzv. předběž-
né prohlášení, na jehož základě osoba 
ještě se zdravou myslí může sama roz-
hodnout, jak mají být v budoucnosti 
spravovány její záležitosti, kdo má být 
jejím opatrovníkem. Takovéto před-
běžné prohlášení musí být sepsáno pí-

semně a buď potvrzeno dvěma svědky 
nebo sepsáno notářem. Soud k němu 
dokonce přihlédne, i když nebylo se-
psáno správně, pokud se z něho dá 
dovodit vůle osoby, která jej učinila.

Zákoník rovněž zavádí institut ná-
pomoci a podpory (§ 45 a další), kdy 
potřebné osoby mohou uzavřít s jinou 
osobou smlouvu o nápomoci (schva-
luje ji soud). Tento podpůrce pomáhá 
nemocnému třeba s orientací a řeše-
ním věcí na úřadech, v bance, u sou-
du. Podpůrce je oprávněn být s pod-
porovaným přímo u jednání, nahlížet 
do dokumentů, na místě se s ním ra-
dit apod. Podpůrce není zástupcem, 
nesmí za podporovaného jednat, nic 
podepisovat (nemá-li k tomu řád-
nou plnou moc), ale jen mu pomá-
há. Podporovaný nemá omezenou 
svéprávnost.

Kdo je osobou blízkou?
V dřívější právní úpravě byli za oso-
by blízké považováni příbuzní v řadě 
přímé (předci-potomci), sourozenci, 
manželé a další osoby, jež by důvod-
ně pociťovali újmu jiné osobě jako új-
mu vlastní. Nový zákoník okruh těch-
to osob rozšířil (§ 22), a to tak, že 
jsou jimi i osoby, které spolu trvale ži-
jí, pokud se neprokáže opak a tzv. se-
švagřené osoby (např. příbuzní dru-
hého manžela – manžel sourozence, 
sourozenec manžela, tchyně, tchán). 

Této osobě dává zákon řadu práv, 
např. možnost získávat informace při 
hospitalizaci osoby blízké, domáhat se 
práva při zneužití jména nebo obrazu 
osoby blízké nebo vaše právo prohlá-
sit osobu blízkou za nezvěstnou, do-
časně se nastěhovat do bytu osoby 
blízké i bez svolení pronajímatele ne-
bo dočasně přijmout do bytu osobu 
blízkou, aniž by nájemce potřeboval 
pronajímatelův souhlas, ale i odmít-
nout výpověď před úřady.

Co je obvyklé vybavení rodinné 
domácnosti?
V podstatě jde o soubor movitých vě-
cí, které slouží běžně nezbytným ži-

votním potřebám rodiny a jejích čle-
nů (§ 698) a přitom není rozhodující, 
zda jednotlivé věci náleží oběma man-
želům nebo jen jednomu z nich. K na-
kládání s těmito věcmi potřebuje 
manžel souhlas druhého manžela, což 
by nebylo třeba jen u věcí zanedbatel-
né hodnoty. Např. prodej ledničky bez 
vědomí druhého manžela může tento 
napadnout a zpochybnit. 

Důležité je, že takovouto ochranu 
má i bydlení rodiny. Nelze proto pro-
dat byt nebo dům, byť byt či dům je 
v majetku jen jednoho manžela na-
bytého před vznikem manželství, ne-
lze vypovědět nájemní smlouvu, byť ji 
uzavřel jen jeden z manželů před vzni-
kem manželství, a to v případě, že by 
takovýto krok ohrozil rodinu, která 
v domě nebo bytě bydlí a nemá zaji-
štěno náhradní bydlení. Pokud by se 
tak stalo, může se druhý manžel ob-
rátit na soud a žádat o určení neplat-
nosti takovéhoto jednání. Rovněž ne-
ní možné jen tak vystěhovat druhého 
manžela po rozvodu (zejména jsou-
-li s ním v bytě či domě nezletilé dě-
ti, které mu soud svěřil do péče), a to 
opět bez ohledu na to, kdo z manželů 
je vlastníkem nemovitosti.

Krajní řešení, omezení 
svéprávnosti?
V případech, kdy dlouhodobá dušev-
ní porucha významně omezí schop-
nost člověka právně jednat, není již 
možné, aby byl zbaven zcela svépráv-
nosti, jak tomu bylo podle dřívějších 
předpisů. Dnes je možné pouze ome-
zení svéprávnosti. I dnes o tom roz-
hoduje soud, který musí vždy člově-
ka vidět, vyslechnout jej a posoudit, 
zda by k ochraně jeho práv neposta-
čila mírnější opatření než omezení 
svéprávnosti. Soud vždy v rozhodnu-
tí jmenuje opatrovníka, přednostně 
z osob blízkých. Soud musí zcela kon-
krétně určit, která jednání mohou člo-
věka ohrozit, kdy není plně schopen 
uvážit důsledky svých jednání a roz-
hodnutí, např. uzavírání smluv v hod-
notě vyšší než 10 000 Kč apod., ale 

Nový občanský zákoník 
a časté dotazy
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nemůže jej omezit nikdy v běžných zá-
ležitostech každodenního života. Pro-
to jde právě jen o „omezení“ svépráv-
nosti. Nemůže jej omezit v cestování 
dopravními prostředky, běžných ná-
kupech, poskytování drobných darů 
nebo odejmutím věci zvláštní obliby. 
Omezit svéprávnost lze nejdéle na tři 
roky, potom musí soud přezkoumat, 
zda důvody stále trvají. 

Co nově zavedený pojem zákazu 
odejmutí věci zvláštní obliby zname-

ná? Takovouto věcí může být pro kaž-
dého člověka cokoli, k čemu má něja-
ký citový vztah, co je pro něj hodně 
důležité (rodinné fotografie, dopisy 
od zemřelé babičky, plyšák z dětství, 
mušle z dovolené, první botička va-
šeho miminka, stromek vysazený při 
narození dítěte). Prostě sentimentál-
ní věci, často bez podstatné hodno-
ty, ke kterým má člověk citovou vaz-
bu. Ty nesmí být nejen odebrány, ale 
jiná ustanovení občanského zákoníku 

u nich poskytují i právo na odškod-
nění, pokud by vám někdo takovou 
věc schválně zničil. Je možné žádat 
přes soud odškodnění nejen ve vý-
ši „mizivé ceny“ věci, ale především 
za způsobenou psychickou (nemajet-
kovou) újmu, jež může 
mnohonásobně převý-
šit obvyklou cenu této 
věci zvláštní obliby.

JUDr. Zlata Kohoutová

 Hana Procházková  Hana Josífková  Zdeňka Pechačová  Miluška Matoušková  Stanislav Kor-
bel  Drahoslava Brožková  Věra Štorkánová  Marie Pecková  Danuše Prášková  Marta Spurná 
 Dagmar Ciglínová  Olga Hovadíková  Jindra Šulová  Karla Gregorová  Jaroslav Němec  Mi-

lada Šedivá  František Šuster  Marie Bělohlávková  Ivan Šnajdr  Božena Drncová  František 
Běhal  Petr Kraus  Libor Štětka  Alois Bureš  Jana Tichá  Věra Benešová  Ivo Drnec  Mag-
da Stanislavová  Helena Vrabíková  Andrea Krč Ševčíková  Miloslav Macháček  Zdeňka Hájko-
vá  Vlasta Jankrlová  Božena Procházková  Marie Ryantová  Jiří Zástěra  Miloslava Kudrnová 
 Jan Víška  Jiří Zlatý  Miluše Rulcová  Miloš Klucký  Dagmar Járová  Bořivoj Zdražil  Mile-

na Kyndlová  Marie Novotná  Milada Borůvková  Marie Březinová  Marie Vovsová  Drahomí-
ra Rathouská  Marie Koutecká  Božena Průšková  Jindřich Hoření  Věra Třesková
Omlouváme se paní Miluši Elicarové, která se v dubnu dožila významného životního jubilea a nebyla uvedena na se-
znamu jubilantů za 2. čtvrtletí. Dodatečně paní Elicarové do dalších let přejeme hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

GRA TULACE
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve třetím čtvrtletí roku 2014

slaví významné životní jubileum

Největší vrba v Čechách
V České republice je evidováno asi 
6000 památných stromů, přesto je 
mimořádná vrba rostoucí na souto-
ku Horoměřického a Únětického po-
toka zatím utajena v jakémsi malém 
lužním lese. Není vyhlášena jako pa-
mátný strom a nebyla ani pojata 
do knihy „Památné stromy Prahy“. 
Patří mezi největší jedince svého dru-
hu v Čechách. Jedná se o vrbu bílou, 
jejíž kmen má obvod 787 cm, výšku 
přes 13 metrů a stáří okolo 120 let. 
Okolí vrby je jedním z nemnoha míst 
Prahy, kde dosud hnízdí ledňáček.

Největší vrba v republice je památ-
ná Kiliánova vrba v Brně-Bosono-
hách, která má obvod 815 cm, výš-
ku 25 m a věk 130 let. Pro srovnání 
největší vrba na Slovensku má obvod 
460 cm a v Holandsku 640 cm.

Nejznámější léčivo všech dob – As-
pirin – je derivát kyseliny salicylové, 
tedy vrbové, protože vrba je latin-

sky salix. Je znám již od dob staré-
ho Řecka a získával se z vrbové ků-
ry až do roku 1898, od kdy se vyrábí 
synteticky. Vrby jsou přes pomlázky 
a kočičky spojeny s oslavou přícho-
du jara a Velikonoc a dávaly živoby-
tí košíkářům.

Vrba patří mezi nejrozšířenější pří-
jmení v ČR, Vrbů je 7700. Od vrby je 
odvozeno i mnoho místních jmen 
(Vrbno, Vrbčany, Vrbice, Vrbka...)

Vrbou naši předkové nazývali i ne-
manželské děti – říkalo se „narodil 
se na vrbě“. Známé úsloví „pošeptat 
něco do vrby“ znamená zbavit se ta-
jemství. „Malovat straku na vrbě“ za-
se znamená balamutit, šidit někoho.

Pavel Kyzlík,
Česká lesnická společnost
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ze suchdolské knihovny

Noc s Andersenem 
aneb zločinu na stopě

Tento rok se suchdolská knihovna 
opět připojila k Noci s Andersenem, 
Tato celorepubliková a dnes i me-
zinárodní akce vznikla na podporu 
dětského čtenářství. Děti při ní no-
cují v knihovně u příležitosti výročí 
narození dánského pohádkáře Han-
se Christiana Andersena, které při-
padá na 2. dubna. Každý ročník má 
svého patrona a tím letošním se stal 
Petr Morkes se svým literárním hr-
dinou, letos desetiletým komisařem 
Vrťapkou. Letošní noc se tedy nesla 
v detektivním stylu. 

Děti se s Vrťapkou nejdříve sezná-
mily ukázkou z knížky, čtení však na-
rušil vpád lupiče, který ohlásil chysta-
nou loupež. Děti tedy musely vymys-
let, jak zločinu zabránit. Vyrobily si 
z lepenky a zrcátek funkční periskopy, 

s jejichž pomocí sledovaly okolí a vše 
podezřelé hlásily vysílačkami štábu. 
Jak sledovací akce dopadla jistě tuší-
te. Zloděj byl úspěšně dopaden a lou-
peži bylo zabráněno. Děti si po nároč-
ném pátrání zahrály hry tříbící po-
střeh a dobrou mušku a před spaním 
se podívaly na detektivní večerníček. 
Na dobrou noc naše spáče ještě čekal 
další úryvek o komisaři Vrťapkovi.

Na závěr moc děkuji všem, kteří 
se na akci podíleli, připravili návod 
na výrobu periskopu, zapůjčili a za-
řídili materiál, nacvičili čtení a po-
máhali se samotnou organizací. Moc 
děkuji také dětem, které byly přes 
vysoký počet moc hodné, a doufám, 
že se můžeme těšit zase za rok!

Kateřina Lahodová Turchichová,
vedoucí knihovny

čtvrtek 19. června od 16.00
KNIŽNÍ ORIGAMI

Jde o skládanky z papíru, jejichž 
tvorba má kořeny v Japonsku. 
Ovšem ne tak ledajaké, v knihov-
ně přeci jedině knižní. Překvapivě 
jednoduché skládání, ideální pro 
děti a všechny, kdo rádi tvoří

KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH
V případě letních bouřek, či úmor-
ných veder během prázdnin dopo-
ručujeme navštívit knihovnu. Má-
me celé prázdniny otevřeno. Uvítá 
vás příjemný chládek, výběr dob-
ré literatury a ochotná knihovnice.
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Suchdolští hasiči 
se rozhodně nenudí… 
A ani my s nimi
„Napiš, prosím tě, o našich hasičích 
zase pár řádek do novin,“ zazněla 
prosba z hasičárny, jak je tomu ob-
vyklé s blížící se uzávěrkou Suchdol-
ských listů. „Žádný problém,“ zazně-
la obvyklá reakce. „Pár řádek dám 
dohromady, než si vypiju kafe.“ 
O dva dny a čtyři hrnky kávy pozdě-
ji mám dojem, že o uplynulých dvou 
měsících by se dalo napsat speciální 
hasičské novinové číslo.

Faktem je, že téměř všudypřítom-
ná „okurková sezóna“ se našemu 
SDH a jednotce úspěšně vyhýbá už 
pár let. Také vás už napadlo, že kdy-
koli se na Suchdole něco děje, je pří-
tomnost našich hasičů téměř až ob-
ligátní skutečností? Pravdou je, že 
hasiči se všudypřítomně podílejí jak 
na kulturním, tak na běžném dění 
Suchdola, chybou by však bylo mys-
let si, že to považují za samozřej-
most. Dělají to rádi a srdcem, i když 
někdy jim není zrovna do zpěvu…

Je pondělí 19. května. Za oknem 
se míhá jeden blesk za druhým a čer-
nou oblohou se nese hřmění. Na mo-
bilu pípne zpráva: „Požární poplach. 
Dostavte se k výjezdovému vozu“. 
Čerpání ze zatopených domů a gará-
ží je na denním i večerním pořádku 
po dalších více než 14 dní. Květnové 
bouřky udělaly své – za ty dva týdny 
kluci vyjížděli k pěti případům čerpá-
ní vody ze zatopených sklepů a ga-
ráží po celém Suchdole. Ani náš táta 
starousedlík nepamatuje pěticenti-
metrové kroupy a dvacet čísel vody 
ve sklepě... 

A jak se naši hasiči udržují v bdě-
losti? Prevence a tréninku je tře-
ba především, a proto se naši hasiči 
zúčastnili již dvou stáží na hasičské 
stanici Petřiny. Svou fyzickou kon-
dici vyzkoušeli při dubnovém káce-
ní stromů na Výhledském náměstí, 
čímž si současně ověřili své schop-
nosti při výškových pracích. Na-
ši hasiči spolupracují také v rámci 

hasičských celostátních akcí, a i pro-
to byli kluci téměř celý květen „v ta-
hu“ (to jen na vysvětlenou rodinám 
suchdolských hasičů). Spolupodílení 
na dubnových Čarodějnicích byl pak 
pro ně přinejmenším tradičně pří-
jemný zážitek.

O předposledním květnovém ví-
kendu naši hasiči asistovali na prv-
ním kole hry Plamen ve Stromovce, 
kde byli do soutěžního boje vyslá-
ni i naši mladí hasiči. A aby té vody 
nebylo málo, v květnu proběhlo ta-
ké školení hasičů na „Vůdce malého 
plavidla“, jehož úspěšné zvládnutí 
znamená, že až se vám zatopí sklep, 
může vás řádně vyškolený hasič při-
jet zachránit na hasičském člunu. 

A jak je to vlastně se soutěžemi 
dospělých v požárním sportu? Na-
še družstvo se zúčastnilo soutěžních 
klání v Sloupu, Řepích a v Třeboni-
cích, kde si doběhlo pro úžasné čtvr-
té místo. V květnu náš sbor pořádal 
závod Českého poháru na 100 met-
rů překážek a 8. června Dětský den 
neboli Den s hasiči se vším, co ma-
jí Suchdoláci rádi, včetně adrenalino-
vé bouračky, oblíbené pěny a tradič-
ních klobásek.

Á propos děti… náš kolektiv mla-
dých hasičů také rozhodně nezahálí. 
Naše mladé hasičské naděje zvládly 
umístění v prvním kole celostátní 
hry Plamen, a to i přes skutečnost, 
že byly nejmladší a nejmenší. Všich-
ni zaběhli krásné časy v téměř všech 
disciplínách. Ve výtvarné soutěži Po-
žární ochrana očima dětí jeden z na-
šich mladých hasičů, Marek Kynos, 
v krajském kole v kategorii Výtvar-
ných prací ZŠ dokonce zvítězil, a po-
stupuje tak do kola celorepubliko-
vého! Velká gratulace! Děti se dále 
připravují na Den s hasiči a na let-
ní červnové soustředění. V kolektivu 
děti završují své technické a odbor-
né znalosti a dovednosti, a v soula-
du s celorepublikovými požadavky. 
Zkrátka a jednoduše – naši mladí 
hasiči vědí mimo jiné už naprosto 
přesně, co a jak se čím hasí... A to je 
dobrá zpráva, no ne?

Na závěr zbývá snad už jen dou-
fat, že bouřek bude méně a méně 
a úspěšných soutěží více a více. Za 
suchdolské hasiče přeji krásné léto.

Pavla Bradáčová, 
SDH Suchdol
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Připravujeme se 
na prvňáky
Adéla, Gabriela, Magdaléna, Pavlí-
na, Šárka jsou paní učitelky, které 
1. září 2014 přivítají v pěti prvních 
třídách „své děti“. Celkem bude no-
vých školáků přes sto, ve třídách 
budou v počtu 19 až 24. Ve dvou 
třídách také budou pracovat asis-
tentky pedagoga.

Prvňáci nám obsadí téměř ce-
lou Starou budovu školy. Aby se jim 
ve škole líbilo, chystáme pro ně bě-
hem letních prázdnin následující 
změny.

 Díky získané dotaci zahájí MČ 
Suchdol přístavbu toalet ve 2. pa-
tře a zároveň dojde k rekonstrukci 
stávajících WC.
 V suterénu budovy budou během 
prázdnin velké společné šatny vy-
měněny za jednotlivé šatní skříňky.
 Ve většině tříd bude třeba vymalo-
vat, někde obnovit podlahové kry-
tiny a nainstalovat nové žaluzie.
 Další nezanedbatelnou položkou je 
pořízení nového nábytku do prv-
ních tříd.

Všechny výše uvedené inova-
ce si můžeme dovolit díky výrazné-
mu navýšení rozpočtu ze strany MČ 
Suchdol. Na podzim nás čeká prá-
ce na školním pozemku, kde tráví 
čas při pobytu venku školní družina. 
Získali jsme pro tento prostor grant 
z MHMP na úpravu zeleně. V červen-
ci a v srpnu nás tedy čeká dost práce. 
Doufejme, že se nám všechno podaří!

Alexandra Kejharová,
ZŠ M. Alše

První rok 
s lesní pedagogikou 
aneb spolupráce zemědělské univerzity a základní školy
V průběhu celého školního roku dě-
ti z 1. stupně ZŠ poznávaly les po-
mocí zážitkového environmentální-
ho vzdělávání, tzv. lesní pedagogiky. 
Dopolední bloky probíhaly v Roz-
tockém háji pod vedením tvoři-
vých a příjemných lesních pedago-
gů Fakulty lesnické a dřevařské ČZU 
v Praze. Děvčata a kluci tak měli 
možnost navštívit les společně s les-
níky, a tím lépe porozumět hospoda-
ření v lesích.

Jelikož se nám příroda během ro-
ku mění, bylo i objevování lesa na-
plánováno napříč ročními obdobími, 
od lesa podzimního až po zakončení 
lesem jarním. Naučnými aktivitami 
v podzimním lese bylo například po-
zorování listů a vytváření vlastního 
herbáře listů, vykreslování struktu-
ry kůry stromů pomocí frotáže a se-
známení se s průběhem honu na di-
voká prasata. Vhodně byly zařazeny 
také pohybové aktivity jak pro za-
hřátí, tak i relaxaci.

Program zimního lesa byl zamě-
řen na seznámení dětí s životem 
stromů a zvířat lesa v zimním ob-
dobí, tj. přezimování zvířat, obranné 

mechanismy stromů i celé přírody, 
stopy zvěře v lese, co patří do pta-
čího krmítka. Dále se děti v lesnic-
kém desateru dozvěděly o tom, jak 
se v lese chováme a pohybujeme, 
proč si lesa tolik vážíme. Vysvětlena 
byla také funkce oplocenky pomocí 
hry s názornou ukázkou její funkce. 

Cílem programu jarního lesa by-
lo obeznámení se s lesními spole-
čenstvy, čím může být les ohrožen, 
co do lesa nepatří, potravní řetě-
zec v lesním ekosystému. Lesní pe-

dagogové přizpůsobovali každou do-
polední výuku věku dětí. Například 
pro prvňáky vytvořili zábavný myší 
program, při kterém měly děti mož-
nost seznámit se s myšicí lesní. Růz-
nými aktivitami a hrami děti přímo 
prožívaly život tohoto zvířete. Se za-
vázanýma očima zkoušely orienta-
ci v prostoru, poslouchaly, odkud se 
k nim blíží různé zvuky. Při vytváře-
ní potravního řetězce prožívaly poci-
ty jak lovícího, tak loveného zvířete. 
Svoji fantazii děti rozvíjely při stavě-
ní skrýší pro předem určená zvířata. 

Během výuky se žáci mohli podí-
vat na obrázky zvířat a živočichů, 
ale také si mohli tzv. „osahat“ roz-
ličné pomůcky (výřezy dřeva s leto-
kruhy, paroží, vypreparovaná zvířata 
a jiné přírodniny), které napomáha-
ly pochopení učiva. Programy v les-
ním prostředí se dětem velmi líbily, 
zadané úkoly plnily s nadšením. Dí-
ky již druhému grantu městské části 
se můžeme těšit na další akce spoje-
né s lesní pedagogikou.

Lucie Simandlová,
koordinátora EVVO
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Odpolední zájmové aktivity v ZŠ Mikoláše Alše
Ještě před letními prázdninami se můžete na webových stránkách školy dozvědět, jaká bude nabídka kroužků 
v příštím školním roce. Novinkou, která značně rozšíří škálu nabízených činností, je navázání spolupráce me-
zi školou a sdružením Roztoč (www.roztoc.cz). Jedná se především o umělecké obory – např. taneční výchova 
a scénický tanec, výtvarné kurzy, dramaťák, hra na kytaru, na flétnu apod.

V rámci Dětského dne na naší ZŠ se obě 
4. třídy ZŠ Mikoláše Alše zúčastnily 23. květ-
na interaktivní prohlídky kaple sv. Václava 
na Suchdole. Dopolední program si pro na-
še třídy připravila Magdalena Turchichová 
a patří jí velký dík. Děti si to moc užily a do-
zvěděly se spoustu nových a zajímavých in-
formací o historii Suchdola a kaple sv. Václa-
va. Po prohlídce a velmi zajímavém výkladu 
pro nás bylo připravené přímo domácí po-
hoštění v blízkosti kapličky – výborný perník, 
koláč a zapít jsme je mohli osvěžující limoná-
dou. Těšíme se na další případnou spoluprá-
ci s naší milou a usměvavou průvodkyní – 
Magdalenou Turchichovou.

Hana Vávrová

To koukáte, co jsem 
měl dnes k obědu
Už jste na Suchdole u kadeřníka, 
v kavárně nebo jen tak na ulici za-
slechli termín „biomatky“? Možná 
ano, možná ne. Aby nedošlo k nedo-
rozumění – jde o rodiče (snad i ta-
tínky), kteří se zajímají o zdravé stra-
vování svých dětí. A protože děti se 
ve všedních dnech stravují nejen do-
ma, ale i ve škole, týká se tato inici-
ativa především naší školní jídelny 
a bufetu, kde si děti mohou koupit 
něco dobrého k svačině.

Začali jsme společně diskuzí v ře-
ditelně a následně ve školní jídelně. 
Mnohé jsme si vysvětlili hned na za-
čátku. Především to, že školní jídel-
na se řídí přísnými hygienickými nor-
mami a spotřebním potravinovým 
košem. Vyvrátili jsme mýty o tom, 
že většina jídel je z polotovarů nebo 
z prášku, děti dostávají pouze tuč-
né maso apod.. Paní kuchařky uved-
ly svoje zkušenosti s přípravou zeleni-
nových talířů nebo zaváděním méně 
tradičních receptů, např. z luštěnin. 
Děti prostě rády jedí to, co znají 

a na co jsou navyklé z domova. Takže 
při svíčkové se vracejí vylízané talíře 
a zeleninou se plní nádoby na zbytky. 

Stravovací návyky jdou ruku v ru-
ce s tím, jak se stravují děti v rodině. 
Proto jsme přistoupili k distribuci do-
tazníku, jehož cílem bylo zjistit, co si 
o zdravější výživě myslí rodiče, a o co 
by měli zájem v rámci školních obě-
dů. Výsledky a reakce vedení školy 
na některé konkrétní náměty si mů-
žete přečíst na školních webových 
stránkách (www.zssuchdol.cz).

Nutno podotknout, že problemati-
ka školního stravování se šíří jako vl-
na napříč českými školami, počínaje 
rodiči školáků, přes zřizovatele, hy-
gienické stanice, různé organizace 
a sdružení až po ministerstva zdra-
votnictví a školství. Objevují se člán-
ky v denním tisku, dokonce na vy-
hlášeném Prague food festivalu byla 
sekce věnovaná školním obědům.

Naše školní jídelna se nebrání 
změnám a inovacím. Dokladem je 
účast vedoucí školní jídelny a vedou-

cí kuchařky na přednášce výživové 
poradkyně Margit Slimákové, poku-
sy zařadit na jídelníček méně tradič-
ní potraviny a zkoušet další dílčí kro-
ky vedoucí ke zdravějším pokrmům. 
V průběhu podzimu připravujeme 
také teoretické a praktické seminá-
ře pro naše paní kuchařky zaměřené 
na nové receptury z pohledu nejno-
vějších výživových poznatků.

O tom, jak změnit nabídku sva-
čin, přemýšlíme již delší dobu. Zá-
jem rodičů a také chystaná vyhláš-
ka Ministerstva školství k regulaci 
sortimentu ve školních automatech 
a bufetech to podporují.

Vyhovět všem požadavkům a zo-
hlednit všechny názory a náměty se 
nám nepodaří nikdy.

V tomto směru to máme ve ško-
le hodně těžké, ale někdy i docela zá-
bavné. Přesto se budeme snažit. Na-
ším cílem jsou spokojené děti i rodiče.

Alexandra Kejharová,
ZŠ M. Alše
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Deváťáci v rámci užitých výtvarných činností 
a kluci z osmých tříd se v rámci praktických čin-
ností pustili do výroby papírových puzzlí. Inspi-
rací nám byla 60. léta 20. století, doba op artu, 
jehož hlavním principem byl statický obraz, kte-
rý se svou jednoduchostí stával v lidském oku 
magickou smyslovou hrou. Použili jsme černobí-
lé lineárně uspořádané obrazce a snažili se vy-
tvořit dojem vibrací, pohybu a prostoru. 

Daniela Křesťanová

Jazykově poznávací 
zájezd do Anglie

V letošním školním roce se dvacet 
žáků 8. tříd ZŠ velice těšilo na kvě-
ten. Po roční odmlce měli možnost 
navštívit Anglii. A tak se jelo…

Poslední květnový týden strávily 
děti v anglických rodinách, v anglické 
škole, ochutnaly anglická jídla a vstře-
bávaly nejen anglický jazyk, ale i pa-
mátky. Celou dobu se o nás stara-
li průvodce a řidiči Student Agency 
z Brna. Bydleli jsme v Plymouth, hrab-
ství Devon. Po dvojicích či trojicích by-

ly děti přiřazeny rodinám, které o ně 
„pečovaly“. Kromě celodenního vý-
letu absolvovaly každé dopoledne 
výuku, odpoledne poznávání přírody 
a pamětihodností Devonu a Cornwal-
lu – projekt Eden s několika skleníky 
v Bodlevě, skanzen v Morwellhamu, 
kde jsme vláčkem zajeli do měděného 
dolu a hodinu strávili ve viktoriánské 
škole (všichni rádi, že tehdejší pravi-
dla už neplatí), výlet do opatství Buc-
kland (sídlo mořeplavce Francise Dra-

kea) korunovala návštěva národního 
parku Dartmoor, ale psa baskervilské-
ho jsme naštěstí nepotkali. 

Celodenní výlet měl za cíl hrad 
Tintagel, místo narození krále Ar-
tuše na útesech nad mořem, dra-
maticky podtržené mlhou a silným 
větrem. Den jsme zakončili v bod-
minském vězení z 18. století, od-
kud jsme po dvou hodinách prohlíd-
ky rádi odcházeli. Poslední den jsme 
si užili v Londýně – po okružní jízdě 
jsme viděli nebo navštívili St. Pauĺ s 
Cathedral, přešli přes známý Mille-
nium Bridge, který si zahrál ve fil-
mu o Harry Potterovi, viděli divadlo 
Globe, loď Francise Drakea Golden 
Hind, Southwork Cathedral, London 
Bridge, moderní budovu The Sharp, 
loď HMS Belfast, Tower Bridge, pro-
hlédli poklady hradu Tower a na zá-
věr jsme se lodí po Temži dopravili 
do Greenwiche, rozloučili se s Lon-
dýnem a v Doveru i s Anglií. 

Přes občasné počáteční pocity ne-
jistoty a obav se dětem zájezd vel-
mi líbil a odvezly si spousty zážit-
ků a nových zkušeností, jak potrzuje 
jeden z mnoha pozitivních postře-
hů: „Výlet do Anglie splnil veškerá 
má očekávání… Je to krásná země 
s nádhernou přírodou.“ Lze jen po-
přát, aby toto nebyl jejich poslední 
výlet do Velké Británie.

Míla Hlásková, Petr Mácha,
ZŠ Mikoláče Alše
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Ohlédnutí 
za školním rokem

Jak ten čas letí! Máte stejný pocit? 
Zdá se, že každým rokem přidává 
na rychlosti a než se nadějeme, je ta-
dy červen. Pro nás pedagogy začíná 
doba loučení a bilancování.

Jaký byl letošní rok? Skvělý! Te-
maticky jsme se věnovali naší his-
torii, našim kořenům, které jsou 
zachyceny v Jiráskových Starých po-
věstech českých. Ač je to téma spí-
še pro školáky, naše děti jej, i díky 
šikovnosti učitelek, zvládly výborně 
a máme radost, že náš záměr kráčet 
s napětím a potěšením po stopách 
našich předků byl naplněn. 

Také jsme se vydali na několik vý-
letů – na horu Říp, za kněžnou Libu-
ší do Čechovy stodoly, na Vyšehrad 
za Horymírem a Šemíkem, ke Staro-
městskému orloji, do přírodního blu-
diště na zámek Loučeň, vlakem a pří-
vozem za včeličkami do Libčic nad 
Vltavou. Tam jsme si neočekávaně 
u úlů vyzkoušeli naši odvahu – scho-
vat do své dlaně včelu, i když se jedna-
lo o neškodného trubce, vyžadovalo 
přece jen velkou odvahu a odhodlání 
a některé děti se bály nastavit otevře-
nou dlaň. Ochutnat čerstvě stočený 
med ale zvládli všichni, někteří mno-
hokrát. Domů jsme si na památku při-
vezli voňavou svíčku a zlatavý med. 
A kdybyste viděli, jaké krásné včel-
ky děti následně ve školce namalova-
ly a vyrobily!

Jednou z velmi zdařilých akcí by-
la návštěva čarodějky Evelínky, kte-

rá k nám do školky letos přiletěla až 
z Ameriky, kde pobývala se svými ka-
marády indiány. Akce pro děti začala 
již po odpolední svačině, kdy objevi-
la v lese za školkou dvě indiánská tý-
pí a děti našly i opravdického indiána 
s pravými orlími péry v čelence. To 
bylo překvapení! Po příchodu rodi-
čů se společně vydali na indiánskou 
stezku. Plnění úkolů zvládly všechny 
děti výtečně, však jsme se tématu vě-
novali celý týden – děti se např. nau-
čily znakovou řeč, indiánský pozdrav, 
indiánskou píseň, šamanské zaříkává-
ní, vymyslely indiánská jména a vyro-
bily lapač snů, který si odnesly domů. 
Předškoláci - Sovičky připravili velkou 
mapu Ameriky včetně lodi Santa Ma-
ria Kryštofa Kolumba, který Ameri-
ku objevil, ale spletl si ji s Indií (pro-
to původní obyvatele Ameriky nazval 
indiány). Po návratu z lesa děti rýžo-
valy zlato a rodiče zpovídali indiána 
Čikalu a indiánku Rozkvetlá třešin-
ka (shodou všech „náhod“ jsme před 
rokem na naší školní zahradu třešin-
ku vysadili). Pak už jsme se chysta-
li na přivítání čarodějky Evelínky. Či-
kala nás naučil, jak se Evelínka řekne 
po indiánsku a opravdu – na indián-
ské zavolání přilétla. Zazpívali jsme 
jí její oblíbené čarodějnické písničky 
a pak naši hosté indiáni spolu s Eve-
línkou vybrali nejkrásnější čelenku, 
kterou maminky (i za pomoci dětí 
a některých tatínků) vytvořily. Za od-
měnu jsme si pak všichni opekli buř-
tíky a povídali a povídali. Protože se 
nám vydařilo počasí, zůstali jsme 
na zahradě skoro až do soumraku.

Na začátku června jsme na ško-
le v přírodě v jižních Čechách. Děti 
dostaly pozvání od vodníka Žbluň-
ka, který se vsadil o velkého sumce 
Fousáče, že děti zvládnou všechny 
úkoly a nástrahy, které jim vodníci 
přichystají. A nebude to jen tak, pro-
tože od rybníka k rybníku budeme 
jezdit na kolech! První úkol již tré-
nujeme – Žbluňk nám poslal písnič-
ku, kterou mu na konci pobytu při 
osobním setkání (převlečená paní 
učitelka Helenka, kterou ale nikdo 

nepozná, neboť převlek, který ušila 
naše paní školnice, je dokonalý) za-
zpíváme. Čeká nás návštěva zámku 
ve Stráži nad Nežárkou (zde pobýva-
la naše operní pěvkyně Ema Desti-
nová), pozorování obyvatel rybníků, 
jízda na koních, výlez na myslivecký 
posed s výhledem do malebné jiho-
české krajiny, a pokud zakopneme 
o bludný kořen, tak nám slepé mapy, 
podle kterých budeme hledat rybní-
ky s jejich vodníky, asi spíše zamo-
tají hlavu…

Na úplný závěr roku nás tradičně če-
ká loučení se Sovičkami. Opět si zasko-
tačíme ve skákacím hradu a projede-
me se na trojkolkách. Po diskotéce při 
velké slavnosti pasování předškoláků – 
Soviček na školáčky ukápne, tak jako 
každý rok, nejednomu z přítomných sl-
zička. Na naše prvňáčky se však půjde-
me hned po prázdninách podívat, 
a tak slzičky jistě nahradí jen úsměvy!

A na co se těšíme v příštím školním 
roce? Od historie se vzneseme vzhů-
ru ke hvězdám a celý rok se bude-
me věnovat vesmíru – téma pro škol-
ní rok 2014/2015 bude „Naše Země 
maličká, ve vesmíru kulička…“ Dáme 
vám vědět, jaké je to létat.

Přejeme všem Suchdolákům hezké 
léto plné sluníčka a radostných zážit-
ků a na podzim se zase na stránkách 
Suchdolských listů setkáme.

Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům
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Zápisy do MŠ 
– radost i zklamání
V dubnu proběhly v obou státních 
mateřských školách zápisy – přijíma-
cí řízení. Jako každý rok i letos byl zá-
jem o přijetí mnohem větší než mož-
nosti obou mateřských škol. V naší 
MŠ je počet volných míst každý rok ví-
ceméně obdobný – od 22 do 25 míst 
(dle počtu odkladů školní docházky). 
Letos bylo k dispozici 22 míst, to je 
počet dětí, které odcházejí do 1. tří-
dy základní školy.

Přihlášku si vyzvedlo 62 rodičů, 
vráceno jich bylo 59. Nejstarší dítě 
se narodilo 24. 11. 2008, nejmlad-
ší 5. 12. 2011. Rozhodujícím kritéri-
em byl věk dítěte. 35 rodičů poda-
lo přihlášku do obou MŠ a 21 rodičů 

označilo preferenční volbou naši 
MŠ. Toho si velmi ceníme a o to více 
nás mrzí, že jsme nemohli všem ro-
dičům vyhovět. Některé děti přijala 
MŠ Gagarinova. 

Nepřijatých dětí do naší MŠ 
starších 3 let (tj. narozených 
před 31. 8. 2011 dle školského záko-
na) je třináct. Sedm dětí je narozeno 
po 1. 9. 2011. 

Z výše uvedených čísel vyplývá, 
že pořád jsou zápisy pro rodiče ma-
lých dětí stresovou událostí. Radosti 
je letos sice o trošinku více než zkla-
mání, přesto by naším přáním by-
lo, abychom mohli přijmout všech-
ny tříleté děti, pro které je pobyt 

ve společnosti svých vrstevníků ob-
rovským přínosem. 

Radnice prostřednictvím ředite-
lů MŠ poslala rodičům nepřijatých 
tříletých dětí návrh, který by jejich 
situaci pomohl vyřešit – bezúplat-
ný pronájem hračkami vybavených 
2 heren včetně sociálního zařízení 
a kuchyňky v základní škole, rodiče 
si zajistí pedagogický dozor. Záleží 
na rodičích, zda nabídku radnice při-
jmou. Pokud by tak stalo, dalo by se 
říci, že na Suchdole byly letos všech-
ny tříleté děti přijaty.

Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům 

Ohlédnutí za zápisy 
v MŠ Gagarinova
V letošním roce opět k zápisu dora-
zilo rekordní množství rodičů, kte-
ří chtěli zapsat své děti k docházce 
do mateřské školy. Přestože demo-
grafická křivka v České republice do-
sáhla v počtu narozených dětí svého 
vrcholu, na Suchdole se zatím tento 
trend neprojevil. Je to dáno několika 
faktory, mezi kterými nejpodstatněj-
ším je ten, že v naší obci bylo posta-
veno poměrně velké množství no-
vých bytových komplexů. Do těchto 
bytů se nastěhovalo poměrně znač-
né množství mladých rodin, které 
mají malé děti. Tím pádem nastal 
neúměrný nárůst počtu dětí k počtu 
míst ve školce. Hledat viníka nemá 
smysl. Obec udělala, co bylo v jejích 
finančních silách, postavila v MŠ Ga-
garinova dvě nové třídy pro 50 dě-
tí a v MŠ K Roztokům otevřela třídu 
pro 25 dětí v budově ZŠ M. Alše. Je-
likož již nemáme „centrální plánova-
cí systém“, tak se soukromý investor 
nestará o to, zda místní infrastruk-
tura bude dostačovat. Není tedy úpl-
ně v lidských silách plánovat výstav-

bu, nárůst narozených dětí a místa 
v mateřských školách. Osobně se 
domnívám, že během několika má-
lo let, tipl bych si 3–4 roky, dojde 
k přijetí všech přihlášených suchdol-
ských dětí k předškolnímu vzdělává-
ní. Opět to může narušit masivnější 
výstavba na Suchdole. 

Trocha čísel
Ale abych se od prognostiky vrá-
til k letošním zápisům. Přestože 
jsme spolupracovali s MŠ K Rozto-
kům a řada přihlášených byla shod-
ných, budu se věnovat číslům týkají-
cí se MŠ Gagarinova. K zápisu přišlo 
120 rodičů zapsat své dítě. Závaz-
nou přihlášku nakonec odevzdalo 
112 rodičů. Z těchto 112 přihláše-
ných bylo do naší MŠ přijato 70 dě-
tí. Ze zbývajících 42 nepřijatých dětí 
bylo přijato 10 do MŠ K Roztokům. 
Tím pádem nepřijatých dětí zůstalo 
32. Ale těch, které bychom přijali, te-
dy dětí dosáhnuvších k 31. 8. 2014 
tří let, zůstalo nepřijatých 16. Zbý-
vajících 16 dětí je k 1. 9. 2014 mlad-

ších tří let, tedy do MŠ ještě úplně 
nepatří. 

Dodatečné přijetí
Musím ještě dodat, že blokuji ně-
kolik málo míst pro děti, které by 
měly dostat odklad povinné školní 
docházky. Dle zákona musí mateř-
ské škole odklad doručit do konce 
května. Přestože rodiče opakovaně 
od prosince prosíme, aby toto roz-
hodnutí dodali co nejdříve, někte-
ří s tím velmi otáleli a doručují jej 
na poslední chvíli. Takže je pravdě-
podobné, že dodatečně ještě přijme-
me jedno, dvě či tři děti k předškol-
nímu vzdělávání. 

Na úplný závěr bych chtěl všechny 
rodiče ubezpečit, že jsem striktně roz-
hodoval dle hesla „padni komu pad-
ni“, takže jsem přijímal děti dle počtu 
získaných bodů a data narození. Ne-
učinil jsem jedinou výjimku, přestože 
jsem byl pod velkým emocionálním 
tlakem některých rodičů, kteří „prosi-
li“, abych jejich dítě přijal. Opakovaně 
jsem jim říkal, že jim rozumím, že sdí-
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Filmová a estetická 
výchova dětí 
v MŠ Gagarinova
Děti v naší mateřské škole vedeme 
k co nejširšímu poznání lidských čin-
ností, aby měly co největší představu 
o světě kolem sebe a lidském konání. 
Toto činíme v duchu našeho motta: 
„Proletíme celý svět, prozkoumáme 
všechno hned.“ K tomu využíváme 
všechny dostupné technické pro-
středky a způsoby, které dnešní děti 
oslovují. Jedním ze způsobů, se kte-
rými se dnešní dítě setkává od brzké-
ho mládí, je svět filmu. Skrze tento 
audiovizuální prostředek poznává dí-
tě svět kolem sebe. Proto chceme na-
šim dětem pomoci se v tomto nepře-
hledném světě filmu orientovat, aby 
se naučily vybírat film kvalitní, este-
tický a duchovně přínosný. 

Cíle filmové výchovy
Filmová výchova má tři cíle, dva hlav-
ní a třetí sekundární. Prvořadým zá-
měrem je vedení dětí k estetické vý-
chově. V současné době jsou děti 
zavalovány neskutečným množstvím 
audiovizuálních podmětů, které jsou 
z velké části nevalné, dokonce bych si 
dovolil napsat značně kýčovité úrov-
ně. V mateřské školce se snažíme dě-
ti v oblasti poznání vést především 
ke knize, naslouchání čteného tex-
tu, vyprávění, aby si mohly budovat 
vlastní fantazijní svět ze slyšeného 
slova. Jsme přesvědčeni, že „obra-
zovek“ (pc, tablety, mobily, televize) 
mají kolem sebe doma více než dost. 
Z těchto důvodů jsme televize a vi-
dea z mateřské školy odstranili. 
Přesto chceme moudře současný fe-
nomén filmu, jako nástupce statické-

ho obrazu, využít. Chceme děti vést 
k rozpoznání kvalitní filmové umělec-
ké tvorby. Nechceme jim ji zprostřed-
kovávat skrze „malou obrazovku“, ale 
„velké plátno“, aby byl přítomen pr-
vek filmové zážitku, tedy něčeho vý-
jimečného. Toužíme, aby dobrý film 
byl něčím, co v nich vyvolá nevšed-
ní prožitek, uchová se jako jistá vnitř-
ní duchovní hodnota a nebude to jen 
jeden z mnoha každodenních obra-
zových podnětů, které již ani nevní-
mají. Zaměřit se chceme především 
na českou animovanou tvorbu, jako 
jsou filmy od režisérů Pojara, Trnky 
a dalších. Naším cílem je, aby děti by-
ly formovány a ovlivňovány kvalitním 
filmovým a animovaným uměním. 
Tímto způsobem chceme ovlivňovat 
jejich vnímání krás světa, utvářet es-
tetické cítění. 

Jako druhořadý záměr chceme dě-
ti učit „natáčet film“. Za tímto úče-
lem chceme pořídit videokameru, 
kterou by samy děti zkoušely na-
táčet různé krátké filmy, kde samy 
budou hrát. Tyto natočené filmy 
bychom si společně promítali a po-
vídali si o nich. Tím děti chceme učit 
přemýšlet o tom, co kolem sebe vidí, 
reflektovat své vlastní chování, a vy-
užít k tomu to nejdůležitější co dě-
ti k poznávání světa využívají, jejich 
zrak. Chceme je učit se dívat a pozo-
rovat svět kolem sebe. 

Třetím cílem je možnost promítat 
dětem krátké naučné filmy. Často na-
razíme na zajímavou oblast, o které si 
povídáme v rámci integrovaných tý-
denních celků. Občas se naskytne mož-

nost společného povídání a tvoření do-
plnit také zajímavým dokumentem.

Koukat se, nikoli čučet
Při vzdělávání v mateřské škole kla-
deme důraz především na tzv. pro-
žitkové učení, aby dítě mohlo pokud 
možno svět kolem sebe vnímat vše-
mi pěti smysly – svým hmatem, či-
chem, chutí, sluchem a zrakem. Proto 
se ke zprostředkování tohoto zážit-
ku snažíme využít co nejširší technic-
ké prostředky, abychom tento zážitek 
mohli dítěti co nejlépe zprostředko-
vat. Charakter a zvyky dítěte se nejvý-
razněji formuje do šesti let jeho věku. 
V této době si vytváří zvyky a návy-
ky na zbytek života. V pozdějším věku 
se již tyto vlastnosti jen „přitesávají“ 
a lehce formují. Pokud se nám podaří 
v oblasti filmového umění naučit dě-
ti přemýšlet o tom, na co se koukají, 
máme naději, že se z nich nestanou 
jen pasivní „čumilové na televizi“. 

Jak již bylo výše napsáno, projekt 
„filmové a estetické výchovy“ má 
především za cíl využít návyk našich 
dětí se dívat na film a skrze něj po-
znávat svět. Chceme děti učit, aby 
si vybíraly, uměly si vybrat, na co 
se chtějí dívat, a nenechaly se ovliv-
ňovat hloupostmi, které se na ně 
často hrnou z obrazovky. Vytváře-
ní vlastních filmů v nich bude od-
krývat schopnost se pozorně dívat 
na svět kolem sebe a vnímat pod-
statné okolnosti. 

Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

lím jejich problémy v okamžiku nepři-
jetí, ale nemohu výjimky dělat. Jakmi-
le bych učinil jednu výjimku, tak se 
strhne lavina žádostí, abych vyhověl 
dalším. Je jasné, že pro každého ten 
jeho důvod je největší, což je pocho-
pitelné. Nicméně zastupuji školní in-

stituci, nikoli sociální, proto musím 
dbát na zájem dětí, ne rodičů. Zájem 
dětí je, aby vstupovali do školního za-
řízení co nejvíce zralé – tělesně, emo-
cionálně a psychicky. Nemohu, a ani 
nesmím začít řešit problémy sociál-
ního rázu, jako je nutnost nástupu 

do zaměstnání matky. Opravdu mi to 
lidsky jedno není, často jsem se s tím 
trápil, ale musel jsem si zakázat se 
tím zabývat. Není to opravdu lehké!

Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova
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ZVÍŘE – vydařená 
výstava výtvarných 
prací žáků ZŠ M. Alše

Do 10. června mohli zájemci o shléd-
nutí výstavy výtvarných prací žá-
ků 2. stupně základní školy Mikolá-
še Alše zavítat do Alšova kabinetu 
na suchdolské radnici.

Výstavu ZVÍŘE zahájila poslední 
dubnové úterý ředitelka školy Ale-
xandra Kejharová společně s dět-
ským pěveckým sborem písnička-
mi – jak jinak než o zvířátkách. Děti 
nejen krásně zpívaly, ale dokonce se 
oblékly do zvířecích masek a před-
vedly i krásné divadélko pod vede-
ním paní učitelky Evy Benešové. 

Poté byla představena výstava, 
co bylo jejím smyslem a jak se žá-
ci na vlastní kůži vžili do role zví-
řat. Pod vedením paní učitelek vý-
tvarné výchovy Elišky Tiché a Da-
niely Křesťanové žáci vyzkoušeli 
mnoho výtvarných technik (kresbu 
pastelem, tuší, olejomalbu, kašíro-
vání, voskovou batiku...), pracovali 
s keramikou, s ekologickým materi-
álem a vytvořili společně i nádher-
ná umělecká díla. Ke své tvorbě zís-
kávali mnoho zajímavých podnětů 
např. návštěvou pražské ZOO nebo 
psího útulku v Troji (na který i uspo-
řádali peněžní sbírku), či během pro-
jektového dne ve škole. Bylo vidět, 
že pod odborným vedením, přidá-
ním vlastní fantazie a motivačních 

podnětů to žáky muselo nesmírně 
bavit a vydali ze sebe jen to nejlepší. 
Děkujeme učitelskému 
sboru a všem žákům 
za nádhernou práci.

Zuzana Krumpholcová, 
kulturní referentka

Originální byla i návštěvní kniha 
složená ze vzkazů na oblázcích
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Suchdolské 
čarodějnice 2014

Letošní Suchdolské čarodějnice se 
ve středu 30. dubna odehrály v du-
chu proměn, čarování, kouzlení a eli-
xírů. Nejprve jsme přičarovali báječ-
né slunečné počasí, abychom přiláka-
li rodiče s dětmi i ostatní Suchdoláky 
a přichystali jsme na hřišti za ško-
lou doprovodný program a soutěže. 
V 16 hodin jsme se slétli na schodech 
před základní školou a v čele s oběto-
vanou čarodějnicí jsme vyrazili prů-
vodem na místo. Na úvod vykouzlila 
nádherné a zábavné vystoupení sku-
pina Medvědi Band z mateřské ško-
ly Gagarinova, po nich přilétl pěvec-
ký sbor ze základní školy – a opět to 
byla pecka! Na závěr sklidilo od divá-
ků veliké ovace sólo vystoupení dvou 
převtělených čarodějnic ze základní 
školy – paní ředitelky Sašy a učitelky 
zpěvu Evy. Příště je asi angažujeme 
místo kapely.

Pak se začalo opravdu kouzlit, žáci 
se chopili kouzelné hůlky, otevřeli ča-
rovnou Knihu kouzel a už to jelo „Čá-
ry, máry prd a fuk, ať je tady echt 
produkt – made in babka – kouzelná 
jabka...“ nebo „Čáry máry ententíky, 
zbudou z tebe jen knoflíky, podrbej 
se za uchem, ať je z tebe kedluben!“ 
a tak se vykouzlila mrkev, paprika, 
brokolice, lilek, cuketa... Naše kouzel-
ná hůlka nefunguje, neboť samá zdra-
vá jídla produkuje? Kdepak, fungovala 
dobře a děti byly nadšené, že si moh-
ly zeleninu nakrájet, proložit buřtíkem 
a ugrilovat si trochu zdravější buřtík! 

A proč jsme to takto pojali? V naší zá-
kladní škole proběhla totiž přednáška 
o zdravé stravě – Zdravý talíř oblože-
ný pohybem – a o tom, že škola má 
být čisté a zdravé prostředí pro zdár-
ný vývoj našich dětí. Proč dávat dě-
tem za soutěže jen sladkosti, když se 
s chutí a zájmem pustily do zeleniny. 
A tak jsem to vtipně zveršovala:

Čáry, máry, kouzlení, 
ať se to tu promění.
Zdravou stravu na talíři, 
místo buřta brokolici?
Kdo by jedl kedluben, 
když je tady buřtů rej?!
Je to bludný kruh – 
vyber si a nebuď hňup!

Maminky z MK Rybička se postaraly 
o zábavu dětí při doprovodných sou-
těžích – společně jsme vyráběli čarov-
né hůlky, rozpoznávali bylinky, vařili 

elixíry, skládali skládačky pro chytré 
hlavičky anebo jsme lítali na koštěti 
přes sportovní dráhu. K báječné ná-
ladě také přispěla kapela Živá Huba, 
která připravila i reprodukci dětských 
songů a tak se trsalo až do zapálení 
vatry s čarodějnicí. Ke konci dopro-
vodného programu nás svým tancem 
s ohněm doslova fascinovali členové 
taneční skupiny Pyroterra. 

Ráda bych poděkovala všem, kte-
ří s přípravou akce pomohli: sponzo-
rovi panu Rysovi – suchdolské řez-
nictví za dodání dvou beden lahod-
ných buřtíků včetně chlebů a dresinků 
(snědly se do posledního sousta), dále 
spolupracovníkům z úřadu MČ za pří-
pravu hřiště, suchdolským hasičům 
za montáž a demontáž dřevěného pó-
dia i za přípravu ohniště, hranice a dří-
ví, dětem ze základní školey Mikolá-
še Alše a mateřské škole Gagarinova 
za báječná vystoupení, MK Rybička 
za přípravu a organizaci dětských sou-
těží (Denise, Kateřině, Kristině, Len-
ce, Zuzaně, Dorce a studentům), panu 
Sterecovi za pomoc při grilování zele-
niny a panu školníku Hevákovi za asi-
stenci s připojením elektrické energie. 

A také děkuji vám všem, kteří jste 
přišli a užili si to společně s námi. Tak 
zase za rok při další Filipojakubské 
noci plné čárů, kouzel a proměn.

vaše čarodějka Zuzka

Fotografie z akce najdete na facebooku:
www.facebook.com/praha.suchdol
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co se dělo

Cesta domů na Suchdole 
… jak to dopadlo
V neděli 18. května se ve Studiu Hr-
dinů, na scéně ve sklepení Veletržní-
ho paláce v Praze, sešli nejen obvyklí 
ostřílení příznivci Ochotných Such-
dolníků, ale také zaměstnanci a dob-
rovolníci Cesty domů. Všem nám šlo 
o hodně. Publikum bylo dokonale sou-
středěné, vládlo naprosté ticho, nikdo 
ani nehlesl. Hra Oskar a růžová paní 
měla spád a herci ani na chvíli nepo-
levili, Edí a Béňa se střídali u klavíru, 
strohé betonové jeviště se proměni-
lo v dětskou nemocnici, kde si skvělí 
Oskarové předávali roli a čepici. Mys-
lím, doufám, že nikdo nezůstal lhos-
tejný. Dotkli jsme se tématu života 
a smrti, a navíc smrti dítěte, s prů-
zračností a snad pravdivostí. 

Byla jsem ráda, že jsem na konci 
představení mohla divákům předsta-
vit své „ovečky“, jak herce nazývám, 
opravdu si to zasloužili všichni společ-
ně za to, že se navzájem poslouchali, 
a každý zvlášť za svůj výkon. Růžičku, 
kterou jsem od nich dostala, jsem si 
druhý den zasadila a už má nasazeno 
na květ. Bude růžová. Děkuji.

Na Noc kostelů, která se letos 
v kapli svatého Václava na Suchdo-
le konala během dvou dopolední, jed-
noho odpoledne a jednoho večera 
(v noci ne…), jsme se letos připravova-
li obzvlášť pečlivě. Otevřít téma smrti 
a umírání dětem není úplně obvyklé. 

Ve čtvrtek 22. května dopoledne 
přišly dvě třídy předškoláků, v pátek 
pak tři třídy čtvrťáků. Dětem ma-
lým i větším jsme povídali o historii 
Suchdola a kaple, o farářích i varha-
nících, kteří v ní působili. Část vy-

právění byla věnována moru – kaple 
stojí na morovém hřbitově – a čas-
to jsme se dostali k tomu, že i když 
již neumíráme na mor, na začátku 
a na konci života jsme křehcí a po-
třebujeme pomoci, protože to sami 
nezvládáme. Martina Špinková vy-
právěla příběh své knížky, která te-
prve vyjde, jejíž ilustrace byly vy-
staveny uvnitř kaple. Děti pomáhaly 
vymýšlet knížce název, neboť jej ješ-
tě neměla. Uměly velmi skvěle vy-
stihnout to, že na konci života je čas 
velmi důležitý a my nechceme být 
sami. Pan varhaník bral děti trpěli-
vě na kůr, kde jim povídal o harmo-
niu, dovolil jim zazvonit si na zvon 
a několikrát během dvou dnů za-
hrál – a Martina zazpívala – Michno-
vu skladbu Nebeští kavalérové. Na-
konec děti dostaly šťávu a domácí 
koláč. 

V pátek od dvou hodin byla kap-
le otevřena široké veřejnosti a za-
čali chodit lidé, prohlíželi si panely 
i výstavu. Začalo ale být dusno, ne-
be bylo čím dál fialovější, bouřka by-

la na spadnutí. Pořád jsme odolá-
vali, ale jakmile se začal zvedat vítr, 
honem jsme sklidili panely dovnitř 
kaple. A v tu chvíli to začalo: krupo-
bití a slejvák! Kroupy byly veliké ja-
ko třešně a skákaly na posečeném 
trávníku před kaplí v divokém tanci. 
Do kaple se schovali i se psy náhod-
ní kolemjdoucí, promočení na kost. 
Čekali, až přestane pršet, tak jsme 
jim mezitím povídali o kapli, o moru, 
o benediktýnech. Před šestou hodi-
nou večer přijela harfenistka, slečna 
Kamila Jouzová, a ačkoliv nás by-
lo kvůli náhlé změně počasí jen pár 
(ale nechyběl pan starosta!), zahrá-
la nám. Zvuk harfy se díky otevře-
ným dveřím mísil se zpěvem ptáků, 
vzduch byl prosycen vlhkostí, obráz-
ky na zdech byly zvarhánkovatělé až 
hrůza, a my jsme tvořili pevné spole-
čenství. Kaplička se stala skutečným 
útočištěm a místem setkání. 

Adriana Skálová,
Martina Špinková,

Magdalena Turchichová
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mohlo by Vás zajímat

Týden pro zdraví 21. – 25. 7. 2014

Příměstský tábor „Shrek, aneb jak 
     zachránit pana Perníčka“  18. – 22. 8. 2014
Přihlášky: Jitka Kafková, tel.: 603 461 893, klubrybicka@centrum.cz. 
Zájemce přijímáme jen do naplnění kapacity.

Kam s dětmi o prázdninách
Letos o prázdninách vás v Mateř-
ském klubu Rybička čeká několik za-
jímavých akcí. Díky dotaci MČ Praha- 
-Suchdol můžeme za příznivou cenu 
uspořádat příměstský tábor pro škol-
ní děti. První tábor na pohádkové té-
ma, který se koná na začátku červen-
ce, je již plně obsazen, ale můžete své 
školní děti ještě přihlásit na druhý 
termín v týdnu od 18. do 22. srpna 
2014. Téma celého týdne bude na té-
ma animovaného seriálu Shrek. Vaše 
děti se mohou těšit na trochu upra-
vený příběh o Shrekovi, sportovní 
hry podle Oslíka, soutěže a zajíma-
vé hry v přírodě, které pro ně budou 
(stejně jako v minulém roce) připra-
vovat Andrea a Jakub Rozkydalovi. 
Cílem tohoto typu tábora je poskyt-
nout dětem celodenní program s tím, 
že děti spí doma. Na tábor se nejvíce 
hlásí děti ze Suchdola a okolních ob-
cí, takže během společných her si dítě 
snadno najde nové kamarády z blízké-

ho okolí. Musím ještě dodat, že v ceně 
jsou svačinky, pitný režim a teplý do-
vážený oběd, který nám bude připra-
vovat místní Starosuchdolská restau-
race. Rodiče za celý tábor zaplatí jen 
1000 Kč/ dítě. V současné době je tá-
bor zaplněn asi z poloviny, máte-li zá-
jem nabídky využít pro své děti, ozvě-
te se na kontakt uvedený níže.

Pro rodiny s menšími dětmi jsme 
letos připravili novinku: v týdnu od 
21. do 25. července 2014 bude v pro-
storách MK Rybička probíhat dopo-
lední a odpolední program pro ro-
diče, který jsme nazvali „Týden pro 
zdraví“. Každý den bude zaměřen 
na nějaký aspekt zdravého životní-
ho stylu a můžete se těšit na dopo-
lední program s výtvarnými činnost-
mi, zpíváním s kytarou a divadlem 
pro děti. Plánujeme i ukázky krea-
tivních zdravých svačinek. Odpoled-
ne nás čekají společné výlety za zví-
řátky, za pokladem, bojovka pro 

nejmenší a další překvapení. Protože 
se jedná o menší děti, počítáme s po-
lední pauzou na odpočinek doma ne-
bo mohou účastníci k polednímu od-
počinku a poobědvání využít zázemí 
Klubu Rybička, kde je i v létě příjem-
ný chládek. Účastníci nemusí za celý 
týden absolvovat úplně vše od začát-
ku do konce, ale mohou si vybrat. Ta-
ké tento program spolufinancuje MČ 
Praha-Suchdol, proto je cena 500 Kč 
za týden pro rodinu s 1 – 2 dětmi. Po-
kud vás program zaujal, přihlaste se 
prosím co nejdříve na klubrybicka@
centrum.cz, program má omezený 
počet míst (pro cca 12 rodin) a již ně-
kolik rodin se přihlásilo.

Více informací najdete na www.
klubrybicka.blog.cz, vaše dotazy rá-
di zodpovíme na tel.: 603 461 893.

Těšíme se na vás.

Jitka Kafková,
MK Rybička

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
VE ŠKOLIČCE BALÍČEK

Kamýcká 716, Praha-Suchdol

21. – 25. 7.
MONTESSORI ANEB 

TRÉNUJEME SAMOSTATNOST
18. – 22. 8.

ZÁVODNÍCI ANEB SILNICE 
JE NÁŠ KAMARÁD

informace na tel.: 608 403 333
e-mail: info@skolka-balicek.cz 

Poslední květnovou sobotu se za podpory suchdolské radnice ko-
nal na fotbalovém hřišti TJ Slavoj Suchdol již tradiční Dětský den. 
Za krásného počasí si na 150 dětských návštěvníků mohlo na něko-
lika stanovištích vyzkoušet některou z různých – nejen fotbalové dis-
ciplín, projet se na koni nebo třeba pochutnat na cukrové vatě. 

Roztocká 5/44, Praha 6 - Sedlec
www.klubrybicka.blog.cz
klubrybicka@centrum.cz
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Jméno na pomníku
Občas okolo přejdeme. 
Někdo každý den. 
Jména na pomnících. 

Buď vytesané písmo v kameni, ne-
bo jméno, jehož nositel žil, měl svůj 
osud, svou rodinu, přátele a zane-
chal za sebou něco, pro co je jeho 
jméno vytesáno. 

Mnoho generací suchdolských ob-
čanů si pamatuje, jak se pořádaly 
lampionové průvody, jak se stály čest-
né stráže u našich pomníků. Ale má-
lokdo si pod těmi jmény 
uměl představit, co tito li-
dé museli zakusit, jak mu-
seli být stateční a morálně 
silní, aby se vzepřeli a bo-
jovali za svobodu. Dvaa-
dvacet statečných na po-
mníku obětem 2. světové 
války, stojící před základ-
ní školou, ale stále zůstá-
vá ukryto. 

Jedním z těchto jmen, které se 
nám díky přispění rodiny zhmotnilo, 
je JOSEF BEHENSKÝ. I to je jeden 
z dalších důvodů, proč vznikla na-
še stránka www.historiesuchdola.cz, 
abychom probudili mnoho dalších 
jmen, byli hrdí na slavnou minulost 
Suchdola a v neposlední řadě si uvě-
domili, co jsou to pojmy jako čest, 
hrdost a morálka.

A pro ty, kteří si raději přečtou 
něco v novinách, než na internetu, 
jsem se rozhodl zprostředkovat svoje 
nová poznání v našich Suchdolských 
listech.

JOSEF BEHENSKÝ
Narodil se 28. 8. 1898 ve vesnici Cha-
lupy u Přeštic. Měl dva bratry – Ja-
na a Karla. Jan padl v první světové 
válce a Karel měl o něco větší štěs-
tí než Josef. Při hromadném zatýká-
ní v Plzni ho gestapo zatklo a dostal 
se do Buchenwaldu. Odtud byl de-
portován do pracovního tábora Do-
ra a na konci války přežil jako jeden 
z mála pochod smrti do Bergen – 
Belsenu, kde byl osvobozen.

Josef se vyučil strojním zámeční-
kem. V roce 1925 se oženil s Annou 
Christelbauerovou a společně bydle-
li na Suchdole. 

Byl aktivním členem 
odbojové protinacistické 
organizace „Kapitán Ne-
mo“. Ta působila v Pro-
tektorátu Čechy a Mo-
rava. Organizace se za-

měřovala na získávání informací 
zpravodajského charakteru zejmé-
na z protektorátních úřadů, ale i in-
formací z průmyslu. Z oblasti defen-
zivního zpravodajství skupina prová-
děla sledování kolaborantů a shro-
mažďování informací o ostraze 
a vojenské ochraně důležitých prů-
myslových podniků.

Josef v té době pracoval v Jawě, 
která vyráběla zbraně. Zde byl v roce 
1942 zatčen za bojkot výroby a umís-
těn v Pankrácké věznici. Posléze se ale 
také ukázalo, že na půdě suchdolské-
ho domu přechovával vysílačku. 

A byla to opět půda suchdolské-
ho domu, která po tolika letech za-
čala vydávat svá svědectví. Našla se 
spousta artefaktů a dokumentů z té 
doby, včetně dopisu rodině z pan-
krácké věznice. 

Protože Josefovi neprokázali žád-
nou vinu, měl být spolu s dalšími 
vězni propuštěn. Ale zasáhla vyšší 
moc – atentát na Heydricha. Díky to-
mu začalo německé běsnění a Josefa 
odvezli spolu s mnoha dalšími na Ko-
byliskou střelnici, kde ho 30. 7. 1942 
popravili. 

Po atentátu na Heydricha v ro-
ce 1942 tu byly odvetou denně po-
pravovány desítky mužů a žen. 

Zvuky výstřelů byly záměrně pře-
hlušovány spouštěnými motory au-
tobusů a automobilů. Od 30. května 
do 3. července bylo popraveno téměř 
540 osob, mj. Alois Eliáš, Vladislav 
Vančura, Evžen Rošický či skupina 
občanů Lidic. Dodatečně 4. a 5. září 
zde byli také zastřeleni představite-
lé Československé pravoslavné církve 
v čele s biskupem Gorazdem. 

Josefu Behenskému bylo v roce 
1945 uděleno in memoriam vysoké 
vyznamenání – Československý vá-
lečný kříž a Pamětní odznak druhého 
národního odboje v roce 1951.

Tolik o jednom statečném člověku, 
jehož jméno stojí na našem su chdol-
ském pomníku. 

Marcela Borýsková,
Josef Jánský

mohlo by Vás zajímat
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Připomínáme podnikatelům, kteří by sebe nebo svou firmu rádi vidě-
li v podzimním tištěném katalogu suchdolských podnikatelů, aby nezapo-
mněli na termín uzávěrky 31. 7. a včas se přihlásili na suchdolské radnici 
radnici nebo na webu městské části do katalogu podnikatelů.

zveme Vás

PŘEDVOLEBNÍ
INZERCE 
Rada městské části se v souvislosti s nad-
cházejícími volbami do Zastupitelstva 
MČ Praha-Suchdol rozhodla umožnit 
bezplatné uveřejnění předvolební inzerce 
v Suchdolských listech č. 4/2014 v rozsahu 
1/2 strany (176x125 mm) pro každou 
politickou stranu, politické hnutí, sdružení 
nezávislých kandidátů, případně jejich 
vzájemné koalice či sdružení, kandidující 
do zdejšího zastupitelstva (1 kandidátní 
listina = 1 inzerát). Inzerce nesmí jakkoli 
podporovat či schvalovat násilí ani hru-
bým a nepochybným způsobem urážet 
národnostní, rasové nebo náboženské cítění. 
Podmínkou je včasné dodání tiskových dat. 
Inzeráty budou otištěny černobíle nebo 
s doplňkovou zelenou barvou.

HORIZONT VÁS ZVE
středa 18. června od 15.00
Přednáška Jak se žije v dětském domově v Nepálu 
nám přijde povídat Martin Bitman, který tam strávil 
jako dobrovolník několik měsíců.

čtvrtek 19. června
Výlet do Centra ochrany Fauny v Hrrachově a podle 
počasí a nálady, třeba ještě na Svatou Horu v Příbrami. 
Zájemci, hlaste se!

pátek 20. června od 14.30
Videokavárna Život a dílo skladatele Foltýna – český 
film podle románu K. Čapka. V hlavních rolích J. Abr-
ham a V. Preiss.

středa 25. června od 15.00 
Přednáška PhDr. Zlaty Fořtové u příležitosti slavné bit-
vy čsl. legií Cestou ke Zborovu.

PENZION PRO SENIORY HORIZONT,
Na Vrchmezí 8/231, Praha-Suchdol

tel.: 233 101 421, e-mail: info@domovhorizont.cz

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ 
Pražské plynárenské, a.s. 

TERMÍNY PŘISTAVENÍ:
 středa 30. července 2014 od 10.30 do 13.30 hod. 
 úterý 2. září 2014  od 12.00 do 14.30 hod.
 úterý 13. října 2014  od 14.30 do 17.00 hod.
 úterý 18. listopadu 2014  od  8.00 do 11.00 hod.
 středa 17. prosince 2014  od 10.30 do 13.30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automo-
bilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, 
a.s., zaparkovaném na parkovišti u budovy Úřadu MČ 
Praha-Suchdol vedle pošty, Suchdolské nám. 734/3. 

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou spo-
lečností Měření dodávek plynu, a.s. a úřadem MČ Pra-
ha-Suchdol nabízí odběratelům zemního plynu novou 
službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž pro-
střednictvím si stávající i potenciální zákazníci Praž-

ské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, souvise-
jící s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních 
míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
• zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací 

adresy, jména atd.) 
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
• informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zem-

ního plynu
• tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přileh-
lých obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na tel. číslech 267 175 174 a 267 175 202, 
www.ppas.cz
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zveme Vás

Uzávěrka inzerce 
a příspěvků

do dalšího čísla:
22. 8. 2014

SUCHDOLSKÉ LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce vydává 
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musí vždy vyjadřovat postoj redakce. MK ČR E 11135. Toto číslo vyšlo 18. 6. 2014. 
Náklad: 3400 výtisků

Nic jiného si 
nedomlouvejte!

Jubilejní
X. SUCHDOLSKÉ 
(P)OSVÍCENÍ
v neděli 28. září 2014
Již nyní se můžete těšit na divadelní představení 
Ochotných Suchdolníků s názvem Oskar a růžová paní 
v předvečer posvícení v sobotu 27. září.

v sobotu 
4. října 2014 
od 19 hodin
na Suchdolském 
náměstí

MEMORIÁL 
FRANTIŠKA 
MALÉHO 
V NOČNÍM 
POŽÁRNÍM 
ÚTOKU
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nejen copycentrum

fotky na po kání
placky a butony od 1 ks

www. .cz
Brandejsovo nám. 1219/1, Praha 6 - Suchdol

220 920 772
V údolí 40/11

Praha 6 - Suchdol

Objednávky od 11:00 do 21:30 hod.

Rozvoz jídel, pizzy
a nápojů

Točíme Svijanský Máz 11° a Plzeň 12°

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

ÚČETNICTVÍ
podvojené účetnictví
daňová evidence
zpracování daně z příjmů
přiznání k DPH, daň silniční a další
zpracování mezd (formuláře SP a ZP)

Jitka Papíková
Návazná 5, 165 00 Praha-Suchdol
tel.: 773 554 208, e-mail: jitpapikova@email.cz
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ateliér

PROVÁDÍME:

tel:

ateliér

PROVÁDÍME:

tel:

inzerce

ANO na Suchdole
Všechny Vás zveme na setkání členů, zájemců 
o členství a sympatizantů hnutí „ANO – bude líp“

Téma: „co Vám na Suchdole chybí, aby bylo líp!“
a kde: 23. 6. 2014 v 19.00 hod., kavárna 
Kravál na větvi - Suchdolské náměstí
Na setkání se těší: 
Veronika Žilková a Oldřich Trnovský
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ZVEME VÁS DO NOVĚ 
OTEVŘENÉ PEKÁRNY

NA SUCHDOLSKÉM 
NÁMĚSTÍ ČÍSLO 12

PRODEJ NABÍZÍME 
 rozvažovaných čajů
  zrnkové kávy

ze soukromé pražírny
 stáčeného vína
 kváskového chleba
Výměnné místo bombiček Sodastream

www.pekarnaudusku.cz

KRÁMEK U DOBRÁKA 
NA VRCHMEZÍ 6/193

 chovatelské potřeby
 krmivo pro domácí zvířata

Část nabídky krmiv si můžete prohléd-
nout na našich internetových stránkách

www.dobrak.eu
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