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neděle 18. 12. – 18.00
Vánoční koncert
kaple svatého Václava

sobota 14. 1. – 20.00
121. hasičský ples
hotel Galaxie

motto
Nezáleží na tom, aby
ses vyrovnal tomu nebo
onomu člověku, ale jde
o to, aby ses jednou
stal samým sebou.

Otto František Babler,
český překladatel a spisovatel
(1901–1984)

V současné době je fungování městské hromadné dopravy (MHD) na
Suchdole předmětem mnoha diskusí
a připomínek občanů. Důvodem jsou
zejména dopravní kolapsy na ulici Jugoslávských partyzánů, zřízení kruhového objezdu na křižovatce Roztocká –
Kamýcká u Vltavy a v neposlední řadě
změny trasy i jizdního řádu autobusové linky 359 a využívání tzv. midibusů
na této lince. Uvedené změny někomu
pomáhají a jinde naopak způsobují
problémy, střetávají se zájmy chodců,
motoristů, uživatelů MHD i obyvatel
přilehlých ulic. Názory se často podstatně liší v závislosti na tom, do které
z těchto skupin obyvatel dotyčný právě patří. Ideální řešení vzhledem k negativním vlivům dopravy v obydleném
území neexistuje a cílem je většinou
nalezení nejméně špatného řešení. Podívejme se z tohoto pohledu na výše
uvedené problémy.

1. Ulice Jugoslávských partyzánů –
kritická dopravní situace
Na konci léta byly dokončeny úpravy
tramvajové tratě do Podbaby a provedeny úpravy ulice Jugoslávských partyzánů. Městská hromadná doprava
a změny v dopravní situaci v ulici Jugoslávských partyzánů ale od počátku
září přitahují velkou pozornost občanů
Suchdola, Lysolají i dalších obcí Středočeského kraje, jejichž doprava je závislá
na průjezdu Vítězným náměstím. Jaký
byl hlavní cíl a záměr této rekonstrukce a co se mělo provedením úprav zlepšit, není zcela zřejmé. Od rekonstrukce
realizované v roce 2011 by se právem
dalo očekávat např. zlepšení životního
prostředí, preferování MHD, bezpečnost, přehlednost a plynulost dopravy.
Zásadní potíže ale hlásí hromadná autobusová doprava a nespokojeni jsou
i motoristé jedoucí směrem do centra.
(dokončení na str. 4)

z radnice
Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na
svém 6. zasedání dne 22. září 2011
vzalo na vědomí předložené plnění a čerpání rozpočtu MČ PrahaSuchdol za 1. pololetí roku 2011.
vzalo na vědomí návrh nevyrovnaného rozpočtu na rok 2012.
schválilo rozpočtové provizorium
pro měsíční čerpání rozpočtu MČ
Praha-Suchdol v roce 2012 do výše
1/12 schváleného rozpočtu na rok
2011.
vyhlásilo záměr na prodej pozemků parc. č. 1225/1 o výměře 402 m2,
1225/2 o výměře 98 m2 a 1225/3
o výměře 98 m2 včetně dvou staveb,
vše v k. ú. Suchdol.

Z jednání rady

Rada MČ Praha-Suchdol na svých
zasedáních od 30. srpna do 26. října 2011 projednala kromě jiného
následující body:
schválila peněžité dary obyvatelstvu – členům zásahové jednotky
sboru dobrovolných hasičů za reprezentaci MČ Praha-Suchdol a činnosti pro MČ, za pomoc při akcích
a za údržbu hasičské techniky v roce 2011.
v souladu se zákonem č. 107/
2006 Sb. danými podmínkami o deregulaci nájemného schválila zvýšení
nájemného v bytových domech, které jsou ve vlastnictví městské části
Praha-Suchdol na 117,40 Kč/m2/měsíc od 1. 1. 2012. Rada požádala Finanční výbor o projednání plateb za
vybavení bytů po deregulaci nájemného a dalšího postupu v určování
nájemného.
vyjádřila souhlas se zřízením nových autobusových zastávek v ulici
K Horoměřicům, Kosova a K Roztokům, s trasou vedení linky MHD 359
a s provedením stavebních úprav
zpevnění plochy nástupiště zastávky v ulici K Roztokům, před trafostanicí u křižovatky s ulicí K Drsnici.
vyjádřila souhlas se spoluúčastí
městské části na organizaci Slavností pravého a levého břehu u přívozu
v Roztokách a Klecanech, s prezentací městské části na této akci a s poskytnutím příspěvku na organizaci
městu Roztoky ve výši 10 000 Kč.
schválila bezplatné vyvěšení inzerátu ve vývěsce umístěné na stěně u vchodu do úřadu pro neziskové
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organizace a občanská sdružení se
zaměřením na veřejně prospěšnou
činnost.
schválila podání žádosti o podporu z nadačního fondu Veolie na vybudování hřiště pro pétanque na
travnaté ploše na křižovatce ulic Na
Vrchmezí a U Nového Suchdola.
vzala na vědomí provedenou úpravu územního plánu sídelního útvaru
hl. m. Prahy č. U 0857/2011, která
se týká území mezi ulicemi U Roztockého háje, Otvovickou, Havraní,
Armádní a SOKP, plánovanou pro
výstavbu bytového souboru Suchdol-Vistas.
vzala na vědomí vyhlášení Celoměstských programů pro oblast volného času dětí a mládeže na rok
2012.
vyjádřila souhlas s využitím nabídky ﬁrmy Svoboda na zpevnění některých komunikací (ul. Trojanův mlýn, Havraní, K Drsnici, Suchdolská) kamenivem. Rada ukládá
Ing. Novotnému, aby prověřil cenu
osazení dřevěných svodnic na odvod povrchové srážkové vody do lesa v počtu do 10 a terénní úpravy
umožňující odtok u opravy ul. Trojanův mlýn a odtěžení terénu povrchu části komunikace ul. Havraní
do hloubky 25–30 cm.
vzala na vědomí výsledek jednání komise pro výběr pomníku generálu Rudolfu Pernickému v Praze-Suchdole, která doporučila variantu 2 od autora Petra Mlynáře. Rada
požádala AVU, ateliér Petra Siegla
o zaslání odhadu nákladů na realizaci pomníku.
navrhla vyhlásit záměr na prodej
pozemků parc. č. 1225/1 a 1225/2,3,
všechny k. ú. Suchdol včetně dvou
prodejních pavilónů za uvedených
podmínek:
 prodej zájemci, který nabídne
nejvyšší cenu;
 prodej všech tří parcel a dvou
pavilónů zároveň jednomu zájemci;
 nabídky budou po uplynutí lhůty pro vyvěšení záměru vyhodnoceny na zasedání Zastupitelstva MČ;
 kupní smlouva bude podepsána do 45 dnů od schválení prodeje Zastupitelstvem;
 kupní cena musí být uhrazena
do 30 dnů od podpisu smlouvy.
SUCHDOLSKÉ

LISTY

5/2011

schválila navýšení kapacity Mateřské školy Gagarinova na 150 dětí
a jídelny Mateřské školy Gagarinova
na 150 strávníků. Rada uložila starostovi zaslat žádost o uvedené navýšení kapacity na školský rejstřík
vedený MHMP.
jmenovala povodňovou komisi
MČ Praha-Suchdol v následujícím
složení: předseda: Ing. Petr Hejl, starosta MČ; místopředseda: Ing. Václav Vik, zástupce starosty; členové
a členky: RNDr. Ludmila Knappová,
radní; Milan Kučera, velitel JSDH;
Ing. Zdeněk Skála, zastupitel MČ;
Ing. Miroslav Kněžek, CSc., důchodce; Ing. Ladislav Kašpárek, důchodce; sekretář: Ing. Milan Novotný, referent životního prostředí.
po provedeném průzkumu cen vybrala pro zhotovení dodávky rekonstrukce kotelny MŠ Gagarinova ﬁrmu Ing. Jaroslav Hoffman, cena dodávky 344 850 Kč včetně DPH.
vyjádřila souhlas s opravami následujících komunikací: Stehlíkova
– oprava části povrchu v úseku Internacionální / Osvobození, včetně
vsakovacího pásu; Suchdolské náměstí – chodník podél Internacionální, nová silniční obruba a nový
zvýšený chodník; oprava pojezdového chodníku od pošty k zastávce MHD; Pod Rybníčkem – oprava
propadu pod parčíkem; K Roztokům – rozšíření chodníku v místě
plánované zastávky minibusu. Rada pro zhotovení uvedených oprav
po provedeném průzkumu cen vybrala ﬁrmu Commatel Uher za celkovou cenu 928 372 Kč včetně
DPH.
schválila poskytnutí následujících
grantů: v oblasti sportu grant ve výši 15 000 Kč TJ Slavoj Suchdol na
vybavení pro děti a mládež provozující sport; v oblasti kultury grant
o. s. Betlém ve výši 3 050 Kč na projekt Obecní Betlém.
vzala na vědomí informace o opakované žádosti starosty o schůzku
s primátorem hl. m. Prahy ke způsobu ﬁnancování výstavby infrastruktury v MČ Praha-Suchdol.
vzala na vědomí, že se starosta písemně obrátil na představitele
hl. m. Prahy (členy ﬁnančního výboru a členy výboru pro infrastrukturu) se žádostí o podporu ve vyčlenění ﬁnančních prostředků na rok

z radnice
2012 na výstavbu splaškové kanalizace ve výši 235 milionů Kč a na přípravu projektové dokumentace ve
výši 13 milionů Kč.
z důvodu porušení ujednání smlouvy v bodě 15. 1. (prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých částí díla
oproti termínům dle týdenního časového plánu výstavby po dobu delší než 14 dnů) odstoupila od smlouvy č. 110/2011, akce zateplení domu
Kamýcká 924–943, se společností
HD stavební s. r. o., IČ 29018501.
přijala nabídku MHMP na umístění 1 ks kontejneru na elektroodpad od ﬁrmy ASEKOL na území
městské části a určila místo pro
umístění: Brandejsovo nám., dlážděná plocha mezi ul. U Kruhovky
a Kamýcká.
schválila Rámcovou informaci
o možnosti poskytnutí ﬁnanční výpomoci při deregulaci nájemného
s účinností od 1. 1. 2012.
schválila výpůjčku části pozemku
parc. č. 2211/2, k. ú. Suchdol o výměře 360 m2 za účelem nekomerčního provozování střediska pro výcvik
psů občanskému sdružení Psi pro život za následujících podmínek: výpůjční smlouva na dobu neurčitou
s výpovědní dobou 3 měsíce, vypůjčitel bude udržovat pořádek na pozemku a v jeho okolí.
schválila od 6. 10. 2011 prodloužení výpůjční doby Místní veřejné
knihovny v Praze-Suchdole v úterý
a čtvrtek do 18.00 hod.
schválila udělení grantů na následující projekty v oblasti vzdělávání
pro školy zřizované městskou částí:
 ZŠ M. Alše – družina: „Poznáváme svět zvířat“ ve výši
12 200 Kč;
 MŠ K Roztokům: „Umíme se
domluvit“ ve výši 13 000 Kč;
 ZŠ M. Alše: „Bloky všeobecné primární prevence“ ve výši
32 400 Kč;
 ZŠ M. Alše: „Zajištění služeb
asistenta pedagoga“ ve výši
30 000 Kč;
 ZŠ M. Alše: „Mosty“ ve výši
6 500 Kč;
 ZŠ M. Alše: „Zkvalitnění výuky a podpora integrovaným dětem“ ve výši 22 200 Kč;
 ZŠ Z. Alše: „Čeští vězni v koncentračním táboře Sachsenhausen“ ve výši 55 200 Kč;

 MŠ Gagarinova: „Žijí tu s námi – ornitologie v MŠ“ ve výši
28 000 Kč.
vzala na vědomí, že SFŽP ČR akceptoval žádost MČ o dotaci na projektu Instalace OZE a snížení energetické náročnosti ZŠ M. Alše a že Rada hl. m. Prahy souhlasila s přímým
podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na
Ministerstvo životního prostředí.
vyhlásila výběrové řízení na pronájem bytu I. kategorie číslo 10, o velikosti 2+1, včetně sklepa, o podlahové ploše bytu 51 m2 v ulici Stehlíkova č. p. 928, Praha-Suchdol.
Podmínky výběrového řízení byly
schváleny usnesením Rady č. 26.16
ze dne 18. 5. 2011. Zájemci mohou podávat žádosti o byt do podatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol do
30. 11. 2011 do 17.00 hod.
schválila zadání koncepční dopravně-urbanistické studie na řešení konečné zastávky autobusů Suchdol-Výhledy a záchytného parkoviště
P+R s názvem „Bus terminál Suchdol – dopravně urbanistická studie“
na pozemku parc. č. 9/1 k. ú. Suchdol naproti benzínové stanici dle
konceptu ÚP. Rada pro zhotovení
uvedené studie určila architektonický ateliér ALEJ, Ing. arch. Ivan Lejčar, cena za dílo 25 000 Kč dle konceptu ÚP.
schválila přijetí sponzorského daru od občanského sdružení Garáže
Výhledy 1 ve výši 12 000 Kč pro ﬁnancování kultury, školství a účely
ekologické zejména na vybavení Základní školy Mikoláše Alše učebními
pomůckami.
vzhledem ke složitosti problematiky pronájmů bytů MČ rozhodla Rada
o navázání spolupráce formou dohody o provedení práce s JUDr. Kohoutovou při zpracování podmínek
nájmů bytů MČ pro informaci nájemníkům i pro činnost úředníků,
navržení úpravy nových nájemních
smluv, přípravě písemné informace
pro nájemníky o podmínkách nájmu
po 1. 1. 2012.
vzala na vědomí Sdělení náměstka ministra pro místní rozvoj o programu na podporu výstavby nájemních bytů.
vzala na vědomí Sdělení ředitele Obvodního ředitelství policie
Praha 6 k žádosti starosty měst-

ské části Praha-Suchdol o navýšení počtu strážníků na území městské části Praha-Suchdol, že počet
strážníků v MČ Praha-Suchdol nebude navýšen.
uložila starostovi, aby kontaktoval
Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve
věci informace, zda byla vyhodnocena bezpečnostní rizika pro okolí
v souvislosti s plánovanou stavbou
„Budova zastupitelského úřadu Státu Palestina“ a zda se předpokládají
nějaká bezpečnostní rizika mimo pozemky státu Palestina.
vzala na vědomí návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012 schválený Usnesením Rady hl. m. Prahy
č. 1541 ze dne 18. 10. 2011 a navrhovanou dotaci pro MČ Praha-Suchdol ve výši 15,919 mil. Kč.
vzala na vědomí odmítnutí jednostranného zvýšení nájemného –
oznámení ze dne 21. 9. 2011, bytové
domy Stehlíkova 930, 929, 928.
schválila následující projekty programu Letiště Praha „Dobré sousedství“ předložené organizacemi
v MČ Praha-Suchdol: Sportovní překážky pro mladé hasiče SDH Suchdol, Zvětšení výkonu vodního čerpadla (Sbor dobrovolných hasičů); Informační a poradenské centrum MČ
Praha-Suchdol, Programy pro veřejnost – děti i dospělé v Místní veřejné
knihovně (Městská část Praha-Suchdol); Obnova dětského hřiště u lesa a obnova dětského hřiště Sovičky (MŠ K Roztokům); Herní koutky
– rozšíření dětského hřiště mateřské
školy (MŠ Gagarinova); Projekt Horizont, penzion pro seniory; Přestavba plotu (TJ Slavoj Suchdol); Krásný
život, Rozšíření služeb poradenského pracoviště při ZŠ M. Alše, Rozvoj
jazykové komunikace na ZŠ M. Alše (Základní škola M. Alše); Vybavení kulturní a společenské místnosti
(MČ Praha-Suchdol).
vzala na vědomí informace o projednání 12 zásadních připomínek MČ
Praha-Suchdol ke konceptu územního plánu na 36. zasedání Rady hl. m.
Prahy dne 25. 10. 2011.
vzala na vědomí, že pro realizaci
zakázky stavba č. 3106 „TV Suchdol, etapa 0006 Kanalizace Starý
Suchdol“ byla OMI MHMP vybrána
ﬁrma CETUS PLUS, a. s., cena dodávky činí 11 998 979 Kč včetně
DPH.

www.praha-suchdol.cz
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z radnice

Suchdol a změny v dopravě
(dokončení ze str. 1)
Zlepšení životního prostředí obyvatel této ulice je sporné, plynulá doprava přiměřenou rychlostí zde neexistuje, přestupní terminál VLAK
– BUS – TRAM je v nedohlednu. Zúžením vjezdu na Vítězné náměstí na
jeden pruh a umístěním ostrůvků pro
chodce, kteří musí dát přednost tramvaji, se výrazně zlepšila jejich ochrana
před střetem s vozidly či tramvají, ale
za cenu rozladěných motoristů, zdržení MHD až o 20 minut a častějších
rozjezdů motorových vozidel.
Důvody a způsob rekonstrukce této ulice by měly být známy především investorovi – Dopravnímu podniku a městské části Praha 6, která
rekonstrukci projednávala a stanovila
pro tuto stavbu své požadavky a podmínky (např. jednoznačné zachování
přechodu v místě vjezdu na Vítězné
náměstí, což bezpečnostní vyhláška
podmiňuje zúžením na jeden jízdní
pruh), a Odboru dopravy Magistrátu
hl. m. Prahy, který dopravní opatření schvaluje. Těmto institucím jsou tedy oprávněně směrovány připomínky
a upozornění na nepřijatelné zhoršení
dojezdových časů k metru a na nedodržování jízdních řádů autobusy MHD
a požadavky na zjednání nápravy.
Fungování a dostupnost MHD považuje Rada MČ Praha-Suchdol za
jednu ze základních priorit v dopravě
a vzhledem k ohrožení této přepravy
požaduje za nutné situaci neprodleně řešit. Protože problém vznikl mimo
území naší městské části, byly ve spolupráci s MČ Lysolaje a obcí Únětice
podniknuty následující kroky:
Opakovaně upozorňujeme ROPID
na neúnosný stav autobusové dopravy po rekonstrukci.
Odbor dopravy MHMP, který zde
rozhoduje o dopravních opatřeních,
byl požádán o neprodlené řešení těchto problémů.
MČ Praha 6 byla požádána o spolupráci při řešení dopravní situace.
Výsledkem těchto kroků bylo:
Jednoznačné stanovisko ROPIDu,
ve kterém uplatnil obdobné výhrady
a rovněž konstatuje neudržitelnost
současného stavu, požaduje rychlé řešení.

4

ROPID byl pověřen vypracováním
alternativních návrhů řešení dopravy
(např. prodloužením dojezdového času autobusových linek a s tím souvisejícím navýšením počtu autobusů, přestěhováním konečných zastávek na
Vítězném náměstí tak, aby se autobusy zbytečně nekřižovaly, ukončení jen
některých autobusů v Podbabě atd.).
Odborem dopravy MHMP bylo přislíbeno neprodlené vyhodnocení situace po otevření zrekonstruované ulice Terronská koncem října; její vliv na
zlepšení situace je dopředu těžko odhadnutelný.
Městská část Praha 6 má dlouhodobý zájem vytěsnit autobusy z Vítězného náměstí, neboť nechce mít
na Kulaťáku autobusové nádraží. Provedená dopravní úprava, která zvýšila bezpečnost chodců na přechodu,
zároveň „nečekaně“ způsobila kolaps
především v provozu autobusových linek MHD. Nyní se „rychle hledá“ náprava dopadů rozhodnutí, která byla
učiněna při schvalování projektu. Jak
bude celý problém vyřešen, teď není
jasné. Podepíše někdo výjimku z bezpečnostní vyhlášky o přechodech?
Předělání za několik set miliónů korun
zrekonstruované tramvajové trati, aby
po ní mohly jezdit autobusy, asi nepřipadá v úvahu, navýšení počtu autobusů s dvojnásobnou dobou jízdy asi
také nikdo nezaplatí. A magistrátem
zvažované prodloužení tramajové dopravy na Suchdol je plánovanáno někdy k roku 2020, ukončení autobusové dopravy a přestup na tramvaj a na
vlak v Podbabě je nedořešeno.
2. Kruhový objezd
Kamýcká – Roztocká
Křižovatka u Vltavy, nechvalně známá
častými dopravními nehodami, byla
i na základě mnoha podnětů občanů
Suchdola zrekonstruována do podoby kruhového objezdu. Před jeho otevřením zavládlo celkové očekávání, že
průběžný pruh ze Suchdola směrem
do centra umožní bezproblémový
průjezd vozidel za zatáčkou a za kruhovým objezdem se v druhém pruhu
bezproblémově připojí vozidla od Roztok. K všeobecnému překvapení byl
ale tento pruh vyhrazen pouze autoSUCHDOLSKÉ
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busům a vozidlům TAXI, ostatní vozidla jsou nucena najíždět na okruh.
Bylo toto zvýhodnění pro autobusy
v tomto případě nutné? Na rozdíl od
ignorování MHD v ulici Jugoslávských
partyzánů zde byly zájmy MHD chráněny až nad naše očekávání, a to tam,
kde to asi ani není úplně nutné. Výhrady jsou zřejmé:
Nedostatečné dopravní značení nelogického a nepředvídatelného řešení
za zatáčkou, řidiči reagují na poslední
chvíli, někteří projedou vyhrazeným
pruhem.
Možnost zbytečného zdržení v případě zvýšeného provozu od Roztok,
jestliže jsou za kruhovým objezdem
k dispozici dva jízdní pruhy (pravý
jízdní pruh za kruhovou křižovatkou
již není vyhrazen pro autobusy).
K současnému řešení uplatnila
městská část připomínky na odboru
dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, který připustil možnost změny průjezdu křižovatkou – zrušení vyhrazeného
pruhu pro autobusy a taxi. Obě řešení jsou technicky možná bez potřeby
větších ﬁnančních prostředků, změnou dopravního značení.
3. Midibusová linka 359
V minulých Suchdolských listech jsme
zveřejnili záměr na změnu vedení autobusové linky 359 k počátku prosince, což vyvolalo rozporuplné reakce.
Stručný popis – na lince budou zavedeny tzv. midibusy výrobce SOR,
které budou nově zajíždět do oblasti Výhledy a na Nový Suchdol. Mají
především nabídnout propojení míst
v Suchdole a umožnit dostat se veřejnou dopravou k zastávkám MHD linek
147 a 107, kde jezdí častěji autobusy
do Dejvic. V provozu bude od 6.00 do
18.00 hod. v cca hodinovém intervalu
v každém směru, celkem se tedy jedná o 24 průjezdů midibusu, a to bez
nočního provozu.
Ze strany odpůrců, kteří sepsali
petici proti zavedení linky na Výhledy, je argumentováno úzkými ulicemi (Ke Stavebninám), špatným stavem povrchu komunikace, zvýšením
prašnosti, hlučnosti, nepotřebností
rozšiřování MHD, nevhodně situovanými zastávkami…
Na druhé straně stojí pravidla
dopravní obslužnosti, docházkové
vzdálenosti na zastávky MHD, potřeba nabízet MHD a nahrazovat indivi-
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duální automobilovou dopravu a zájem i podpora jiných spoluobčanů
např. o dopravu dětí z Výhled k základní škole.
Není teď jednoduché ani možné
rozhodnout, kdo má pravdu, ale je
třeba si uvědomit, že se nejedná o nezměnitelný stav. Zřízení není vázáno
na rozsáhlé investice, které by mohly být zmařeny, a novou zastávku lze
kdykoliv snadno zrušit na rozdíl od jejího zřízení. Povrch ulice Ke Stavebninám není zrovna ideální, ale podobně
„rozlámaný“ je např. i v ulici Suchdolské, kde po něm jezdí denně přes dvě
stě autobusů.
Co se týče zvýšení prašnosti a hlučnosti, nepředpokládáme, že by průjezd 24 vozidel za den nějak výrazně
změnil stávající stav a městská část

bude těmto úsekům věnovat zvýšenou pozornost jak při letním úklidu,
tak i během zimní udržby.
Otázku potřebnosti či nepotřebnosti nových zastávek vyřeší zcela
nesporně provoz – nebude-li zájem
o nové části trasy, bude přímo ROPID
požadovat jejich zrušení. Rozpočet
Dopravního podniku je napjatý, hlavní město šetří na dotacích a pro každý
kilometr nové linky musí mít ROPID
dobrý důvod, nejedná se tedy pouze o okamžitý nápad vedení městské
části. Právě provoz nové linky nejlépe ukáže její vhodnost a využití, teprve pak bude zřejmé, zda pozitiva převáží nad negativními dopady. V tomto
případě je na místě racionální přístup
k problému a vyhodnocení skutečného provozu namísto pořizování teore-

tických studií s problematickou vypovídací schopností.
Samozřejmě je ze strany městské
části nutné vzít v úvahu připomínky
svých občanů například k technickému stavu komunikace, úklidu, provozu v zimním období, umístění zastávek a vytvořit pro zavedení linky
základní podmínky. Z tohoto pohledu
je zájem občanů přínosný. Městská
část bude nadále pokračovat ve spolupráci s ROPIDem v hledání optimálního řešení včetně případného omezení rozsahu linky, ale nepovažujeme
za rozumné nyní nabídku bez ověření účelnosti odmítnout.
Petr Hejl,
starosta městské části

Výstavba splaškové kanalizace
na Starém Suchdole
V úterý 25. 10. rozhodla Rada hlavního města Prahy o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce
na zhotovitele díla stavby č. 3106
TV Suchdol, etapa 0006 Kanalizace
Starý Suchdol. Do jednoho měsíce by
měla být uzavřena smlouva s ﬁrmou
CETUS PLUS, a. s., a ihned po podepsání by měla začít stavební činnost,
bude ovšem záležet na počasí. Stavět se bude v ulicích Pod Rybníčkem,
V Ořeší a Starosuchdolské.
Konečně se tak bude realizovat
jedna z mála staveb kanalizace na
území hlavního města, která bude
podpořena penězi z evropských fondů. Příprava této akce trvala investoru, tj. hlavnímu městu, 41 měsíců.
V sousední obci Horoměřice požádali o dotaci na kanalizaci ve stejný den
a již v prosinci 2009 ji zkolaudovali.
Tabulka srovnává časový sled zajištění ﬁnancování z dotace z evropských fondů (Operační program
životní prostředí) a výběr zhotovitele zakázky na vybudování splaškové kanalizace v projekčně odhadovaných nákladech okolo 20 mil. Kč
na území městské části Praha-Suchdol a splaškové kanalizace na území
sousední obce Horoměřice v nákladech okolo 8 mil. Kč.

Splašková kanalizace v Praze-Suchdole
30. 4. 2008 MHMP-OMI – podání žádosti o podporu z OPŽP, ID 255926,
„Kanalizace Praha-Suchdol, etapa 0006 Starý Suchdol“
19. 2. 2009 SFŽP – sdělení podmínek pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
3. 11. 2009 MHMP-OMI – vyhlášení 1. zadávacího řízení na zakázku Stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0006, Kanalizace Starý Suchdol
26. 11. 2009 MHMP-OMI – jednání komise pro výběr zhotovitele – otvírání obálek s nabídkami
23. 12. 2009 MHMP-OMI – zrušení 1. zadávacího řízení na zakázku Stavba
č. 3106 TV Suchdol, etapa 0006, Kanalizace Starý Suchdol
23. 2. 2011 MHMP-OMI – vyhlášení 2. zadávacího řízení na zakázku Stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0006, Kanalizace Starý Suchdol
9. 3. 2011 termín podání nabídek na zakázku Stavba č. 3106 TV
Suchdol, etapa 0006, Kanalizace Starý Suchdol
23. 3. 2011 MHMP-OMI – 1. jednání komise pro výběr zhotovitele –
otvírání obálek s nabídkami
3. 6. 2011 MHMP-OMI – 2. jednání komise pro výběr zhotovitele –
uzavření hodnocení nabídek – potvrzení pořadí uchazečů,
kteří splnili kritéria výběru dodavatele
25.10. 2011 RHMP – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podané ve veřejné zakázce uchazečem CETUS PLUS, a. s.,
Splašková kanalizace v Horoměřicích
30. 4. 2008 Obec Horoměřice – podání žádosti o podporu z OPŽP,
ID 258784, „Odkanalizování části obce“
únor 2009 SFŽP – sdělení podmínek pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
podzim 2009 realizace a kolaudace stavby splaškové kanalizace
jaro 2010 uhrazení dotace z OPŽP obci Horoměřice
www.praha-suchdol.cz
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Úprava nájmu bytu
po 1. listopadu 2011
S účinností od 1. listopadu 2011
se novelizuje stávající právní úprava nájmu bytu a tento článek vás
seznámí s novými nejdůležitějšími
změnami.
Sjednávání nájemného je koncipováno tak, že za nové právní úpravy
pronajímatel nemůže jednostranně
nájemné zvyšovat, ale musí se na výši
nájemného s nájemcem dohodnout.
Pokud se pronajímatel nedohodne
s nájemcem na výši nájemného, rozhodne o výši nájemného soud. Prakticky by tento proces probíhal tak, že
pronajímatel nejprve povinně zašle písemný návrh na změnu nájemného nájemci. Na vyjádření souhlasu či nesouhlasu nájemce je stanovena v zákoně
lhůta dvou měsíců. Pokud v této době
nájemce neakceptuje pronajímatelův
návrh (zasláním souhlasu nebo započetím placení nové výše nájemného),
je to pronajímatel, který je povinen ve
lhůtě tří měsíců podat návrh na určení
výše nájemného na soud. Soud rozhodne k datu podání návrhu o určení
výše nájemného, a to ve výši v místě
a čase obvyklé. Jeho úkolem tedy není
rozsoudit spor dvou proti sobě stojících představ o výši nájemného, ale
najít takovou částku, která odpovídá
místnímu trhu. Pokud soud rozhodne
o nájemném vyšším než doposud bylo
placeno, bude takto soudem určené
nájemné nutné zaplatit i zpětně (ke dni
podání návrhu pronajímatele soudu).
Toto však prozatím neplatí pro
postup pronajímatelů podle zákona
č. 107/2006 Sb., o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu, podle
něhož se tzv. deregulace nájemného
pro rok 2011 netýká stále ještě Prahy,
krajských měst (kromě Ostravy a Ústí nad Labem) a středočeských měst
s více než 10 tisíci obyvateli. Tato
vyjmenovaná města postupují stále
ještě podle zákona o jednostranném
zvyšování nájemného a jím stanovených pravidel. Jak až je pronajímatel
v příslušném městě v r. 2011 oprávněn nájemné jednostranně zvýšit dle
výše citovaného zákona, si lze ověřit
na kalkulačce nájemného umístěné
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na portálu Ministerstva pro místní
rozvoj: www.mmr.cz/Bytova-politika/
Kalkulacka-najemneho.
Oznamovací povinnosti nájemce
se po novele zpřísňují. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu hlásit
změny v počtu osob zdržujících se
v bytě, jejich jména, příjmení a data
narození, a to v případě, že se očekává, že se tyto osoby budou v bytě zdržovat déle než dva měsíce. Nájemce je
rovněž povinen oznámit uzavření manželství nebo přechod nájmu. Pokud
toto oznámení není učiněno do dvou
měsíců od doby, kdy změna nastala,
porušuje nájemce hrubě své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, což může
být důvodem k výpovědi bez přivolení
soudu. Tato povinnost souvisí s nově
zakotveným právem pronajímatele požadovat, aby v bytě žil jen takový počet
osob, který je přiměřený jeho velikosti
a nebrání tomu, aby je všechny osoby
mohly řádně užívat a žít v hygienicky
vyhovujících podmínkách. Pronajímateli je tedy umožněna větší kontrola
nad počtem osob žijících v bytě spolu s nájemcem. Pronajímatel má také
právo vyhradit si v nájemní smlouvě,
že přijetí další osoby do bytu podléhá
jeho souhlasu. Toto samozřejmě neplatí pro osoby blízké a jejich přijetí do
bytu nájemcem.
Přechod nájmu bytu – do 31. října 2011 platilo, že pokud nájemce bytu
zemře za trvání nájemního vztahu,
nájem nadále trvá, a to bez nutnosti
uzavřít novou nájemní smlouvu, a přechází na osoby stanovené občanským
zákoníkem, a to na „dobu neurčitou“.
Podle nové právní úpravy prodloužení
nájemního vztahu nastává pouze na
dva roky. Po uplynutí této doby musí
nový nájemce řešit svoji bytovou situaci novou dohodou s pronajímatelem
(pokud bude k takovéto dohodě pronajímatel ochoten) nebo změnit bydlení. Z tohoto pravidla je výjimka, kdy
omezení na dva roky neplatí na osoby,
které k okamžiku přechodu nájmu dosáhly věku 70 let (u nichž nadále nebude přechod časově omezován) anebo jsou nezletilé (u nichž nájem skončí
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dnem, kdy dosáhnou věku 20 let).
Přechod nájmu bytu bude možný jen
v případě smrti nájemce (a to na uvedené dva roky), při trvalém opuštění
společné domácnosti nájemcem je
nově přechod nájmu zcela vyloučen
(nejde-li o společný nájem bytu manžely). Pokud nájemce zemře, přechází
nájem na osobu, která s ním žila ve dni
smrti ve společné domácnosti a zároveň nemá vlastní byt. Pokud však jde
o jinou osobu než manžela, partnera,
rodiče, sourozence, zetě, snachu, dítě
nebo vnuka, přechází na něj práva
a povinnosti z nájmu bytu pouze za
předpokladu, že pronajímatel s bydlením této osoby v bytě souhlasil. Souhlas musí být udělen písemně.
Automatické prodloužení nájmu
bytu – nově bude možno toto ustanovení o prodloužení nájmu použít i na
nájem bytu, pouze však v případě, že
se na tom smluvní strany výslovně
dohodnou v nájemní smlouvě. Pokud
k takové dohodě dojde a bude-li byt
užíván i po skončení nájmu, a to po
dobu 30 dní a současně pronajímatel
v této lhůtě nenavrhne vyklizení bytu,
nájemní smlouva se obnoví. Pokud
byl nájem sjednán na dobu delší než
jeden rok, obnoví se vždy na rok, pokud byl sjednán na dobu kratší, obnoví se na tuto dobu.
Výpověď nájmu bytu bude moci
pronajímatel stejně jako nyní vypovědět pouze z důvodů a za podmínek
stanovených zákonem. Soud navíc
bude moci při rozhodnutí o přivolení k výpovědi z nájmu bytu rovněž
určit lhůtu k vyklizení bytu; nebude
tedy nutné domáhat se vyklizení bytu
v samostatném řízení, jak tomu bylo
dosud.
Kauce zůstává omezena na trojnásobek měsíčního nájemného.
Závěrem je třeba zdůraznit, že podle nových pravidel se řídí
i nájemní vztahy vzniklé před 1. listopadem
2011.
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Nástavba dvou tříd
v mateřské škole
Gagarinova

Nástavba technického pavilonu, kterou vzniknou nové prostory pro padesát dětí, byla zahájena na začátku
letních prázdnin a v současné době
intenzívně probíhají stavební práce.
Stavbu realizuje za necelých 15 milionů korun včetně DPH společnost
TOSTAV s. r. o. z Chomutova.
Pro zajištění plného ﬁnancování stavby uzavřela v říjnu městská
část v souladu s rozhodnutím zastupitelstva úvěrovou smlouvu na
5,4 mil. Kč, kterou bude splácet následující tři roky. Náklady na stavbu
budou tedy hrazeny přibližně rovným dílem z prostředků v rozpočtu městské části, z dotace hlavního
města a z úvěru.
Městská část po upřesnění nákladů ve výběrovém řízení opakovaně požádala v květnu a v září tohoto roku hlavní město alespoň o dílčí
dotaci z rozpočtu hlavního města na
rok 2011 ve výši 2,5 mil. Kč na ﬁnancování výstavby. O dotaci naposled
rozhodovalo Zastupitelstvo hl. m.
Prahy ve čtvrtek 15. září a přestože
hlavní město rozdělilo v letošním ro-

ce na výstavby a rekonstrukce školek a škol okolo 360 mil. Kč, dotace městské Praha-Suchdol ve výši
2,5 mil. Kč nebyla schválena, chyběl
jeden hlas. Pro hlasovali 3 zastupitelé ze ČSSD, 3 zastupitelé z KSČM
a 25 zastupitelů z TOP09.
Jak jsme vás již v minulých listech
informovali, zahájení stavby, kterou
se má zvýšit kapacita všech našich
školek ze 175 na 225 míst, bylo zdrženo kvůli odvoláním jak v územním,
tak ve stavebním řízením téměř o rok.
Ovšem i během výstavby je tento záměr a proces jeho povolování z často
formálních důvodů nadále průběžně

napadán a zpochybňován, nyní formou žaloby na platnost povolení této
stavby. Žaloba směřuje proti certiﬁkátu, který v souladu se stavebním zákonem vydal autorizovaný inspektor,
nikoliv proti městské části, která má
nadále platné povolení realizovat stavbu. Počátkem září Městský soud nejprve odmítl předběžné opatření požadující zastavení stavby a následně pak
soud v říjnu nepřiznal ani odkladný
účinek žaloby ve stejné věci. V usnesení Městského soudu v Praze č. j.: 7A
269/2011 – 44 ze dne 27. 10. 2011
je mimo jiné uvedeno, že žalující strana neprokázala vznik nenahraditelné
újmy resp. neuvedla „…jaká konkrétní újma jí provedením stavby vznikne…“. Nástavba Technického pavilonu
mateřské školy Gagarinova pro 50 dětí tedy plynule pokračuje v souladu
s platným povolením stavby a pod
kontrolou stavebního úřadu MČ Praha 6. Předpokládáme, že po novém
zápisu budou obě nové třídy otevřeny
se začátkem druhého pololetí.
Vzhledem k fázi stavby, kdy se obkládají sociální zařízení a montují
podlahy, začala městská část i vedení
mateřské školy připravovat vybavení
interiéru nových tříd. Připravujeme
pro sponzory internetovou aukci hraček
a vybavení.
Petr Hejl,
starosta městské části

Chcete pomoci mateřské škole?
Nové třídy v MŠ Gagarinova budou brzy potřebovat nové vybavení. Městská část si zde sahá doslova na dno svých ﬁnančních možností, zároveň ale nechceme děti v nových třídách
o nic ochudit. Připravujeme proto novou možnost pro sponzory – speciální webovou stránku, kde si každý zájemce bude
moci vybrat svůj dar pro mateřskou školu z nabídky hraček,
učebních pomůcek a dětského nábytku. O spuštění stránky
budeme informovat na webu městské části i mateřských škol.
www.praha-suchdol.cz
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Paralelní dráha
v Ruzyni: Vydáno
kladné stanovisko EIA,
překvapení se nekoná
Ministerstvo životního prostředí vydalo 26. října 2011 kladné stanovisko k záměru „Paralelní RWY 06R/
24L, letiště Praha Ruzyně“ a proces
posuzování vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel po sedmi letech skončil. Kladné stanovisko bylo s ohledem na nestandardní
průběh projednávání a benevolentní přístup dotčených orgánů
k porušování předpisů očekávané
a k žádnému překvapení tedy nedošlo. Stanovisko Ministerstva životního prostředí je možné nalézt
na www.praha-suchdol.cz, za důležité považuji uvést:
Stanovisko neznamená, jak se objevilo v mediích, že stavba paralelní
dráhy byla povolena. Letiště Praha
pouze získalo jeden důležitý podklad, který je nezbytný v dalších řízeních jako je např. řízení o vydání
územního rozhodnutí.
Kladné stanovisko bylo vydáno
s podmínkami, které podstatně mění původní záměr.
Ministerstvo životního prostředí
se pokusilo na poslední chvíli částečně napravit zásadní nedostatky
celého procesu posuzování vlivů na
zdraví a životní prostředí alespoň
požadavkem na zákaz nočního provozu na všech drahách ruzyňského
letiště od 24.00 hod. do 5.30 hod.
(pozn. podobný zákaz platí již nyní na dráze směrované na Ruzyň
a Motol); stanovisko včetně všech
podmínek dle našeho právního řádu není pro realizaci a pro provoz
záměru závazné.
Stanovisko bylo vydáno na základě procesu posuzování, který byl
zatížen formálními i věcnými chybami již od samého počátku, které
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nebyly a ani nemohly být nikdy odstraněny bez zahájení nového, řádného posuzování vlivů rozšířeného
letiště na okolí. S dokumentací záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“, posudkem
a kladným stanoviskem k záměru
nadále nesouhlasím a považuji je
za nesprávné.
Připomenu alespoň některé nevyřešené problémy a vady procesu
EIA a stanoviska:
Stále není zřejmé, jak velké letiště
by se mělo vybudovat, kolik na něm
bude skutečně přistávat letadel, jaký
bude rozsah nákladní dopravy apod.
Rozsah provozu, který by odůvodnil téměř desetimiliardovou investici
do rozšíření letiště, nebyl nikdy sdělen. Posuzovaný stav provozu k roku
2020, tj. asi dva roky po nyní investorem plánovaném datu zprovoznění, nemůže odůvodnit náklady na
novou dráhu. Každé posouzení vlivu stavby na životní prostředí musí
vycházet z tzv. kapacity záměru, tj.
maximálního provozu, pro který se
továrna, silnice či přistávací dráha
plánuje stavět. Bez správného a skutečného stanovení kapacity záměru
není co posuzovat. Celý proces posouzení již tedy od samého začátku
obsahuje zásadní vadu.
Realizací záměru by byly překračovány hygienické limity v obytném
území Suchdola.
Stanovisko bylo vydáno pouze
pro předpokládaný rozsah provozu
v roce 2020, další vývoj letiště úřady nezajímal a nad zvyšováním hlukové zátěže zcela zavřely oči. Důvod
je zřejmý – pokud by nebyl formálně
a alibisticky posuzován stav provozu pouze k roku 2020, ale parameSUCHDOLSKÉ
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try plánovaného provozu, které by
měly uhradit miliardové investice do
nové dráhy, bylo by pro úřady krajně
obtížné vydat kladné stanovisko.
Dokumentace je nedostatečně
a neobjektivně zpracovaná a podklady pro dokumentaci jsou nesprávné (zastaralé údaje o počtu
obyvatel, zcela mylné prognózy vývoje obyvatel k roku 2020 a mnohé
další vady).
Koncepce letecké dopravy v ČR
není známá, nikdo doposud neposuzoval, kolik letišť by se mělo
v okolí Prahy vybudovat a zda jsou
pro pražskou aglomeraci únosná.
Velikost, druh provozu a rozvoj
ruzyňského letiště není vymezen
v Politice územního rozvoje, Zásadách územního rozvoje a není aniv
Územním plánu hl. m. Prahy.
Co se pro Suchdol a celé okolí
ruzyňského letiště vydáním stanoviska změnilo? V zásadě nic, protože proces EIA dopadl dle předpokladů a důležitá a přezkoumatelná
rozhodnutí teprve přijdou. V procesu EIA bylo podstatné, že bylo
podáno několik tisíc věcně správných a odůvodněných argumentů
a připomínek. Jelikož ale ze strany
zpracovatele posudku nebo Ministerstva životního prostředí nebyla
řada z nich řádně vypořádána, budou muset o nich rozhodovat úřady například v rámci řízení o vydání územního rozhodnutí o paralelní
dráze nebo ve správním řízení při
zřizování ochranného hlukového
pásma. Vážnost našich argumentů
je zcela zřejmá i např. z délky trvání procesu EIA, z provádění změn
v dokumentaci, či z provádění účelových změn zákonů a předpisů.

z knihovny
Všem vám, kteří jste se v průběhu sedmi let aktivně zapojili a podávali jste své připomínky, děkuji.
Klíčová rozhodnutí teprve přijdou
a v nich bude nutné bránit naše
práva na přijatelné životní prostředí, na ochranu zdraví a majetku.
Zachování přijatelného prostředí
na Suchdole bude vyžadovat ještě hodně společného
úsilí a práce.
Václav Vik,
zástupce starosty
městské části

Chtěl bych připojit ještě pár slov k předchozím, se kterými plně souhlasím. Za o. s. Občané proti hluku a emisím jsem nucen připomenout, že
náš boj je na daleko širší frontě. Letiště nás bude silně zatěžovat hlukem
i emisemi a tak, abychom to měli ještě horší, hlavní hygienik ČR na vrhl znění nové vyhlášky vlády č. 272 O ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací tak lišácky, že se stanovené limity sice nezvýšily,
ale postupem měření a výkladem naměřených hodnot se faktické hlukové
zatížení může zvýšit až o 7 dB, v některých případech leteckého hluku až
o 13 dB. Pro představu 13 dB je zvýšení výkonu zdroje hluku 11,6 krát,
tzn. že tolikrát víc letadel může létat. Za shlédnutí na internetu stojí pořad ČT 2 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550nedej-se/
211562248420021/, kde se na tyto nepravosti poukazuje.
Pavel Beneš za o. s. OPHE

Co je nového v knihovně
Knihovna od října rozšířila výpůjční dobu pro veřejnost a má otevřeno každý všední den od 12.00 do
18.00 hodin. V listopadu a prosinci
připravuje následující zajímavé akce:

jeno s prohlídkou pivovaru (již od
17.30) a ochutnávkou Suchdolského Jeníka. Vzhledem k omezené kapacitě míst je rezervace v knihovně
nutná!

14. 11. od 18 hodin
Setkání s MUDr. Zdeňkem Susou
ne téma Pivo a pivovary. Akce proběhne tentokrát na netradičním
místě, ve školním pivovaru ČZU. Dozvíte se o pivovarech
minulosti i dneška,
o technologii vaření piva, o názorech
lékařů na pití piva
a další zajímavosti. Setkání je spo-

21. 11. od 19 hodin
Beseda s Marií Skálovou o životě na humanitárních misích
v Barmě, na Haiti
a v Etiopii.
28. 11. od 18 hodin
Vyprávění o Indii – manželé Pavel
a Věra Benešovi budou pokračovat
v zajímavém vyprávění o svém pobytu v této asijské zemi.

Oﬁciální facebookové stránky městské části naleznete
na adrese www.facebook.com/praha.suchdol.
Přidejte si nás mezi oblíbené stránky!

6. 12. od 19 hodin
Beseda s Janem Kantůrkem, překladatelem
autora fantasy literatury Terryho Pratchetta.
12. 12. od 18 hodin
Další setkání s jógou
smíchu.
Aktualizované informace naleznete nejen na
http://knihovna.prahasuchdol.cz ale nově i na
Facebooku knihovny.
Ivana Tvarohová

Najdete nás na

Facebooku

GRATULACE

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům,
kteří ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 slaví významné životní jubileum
Ondřej Šařec Pavel Kašpar Eva Douchová Blanka Tichá Pavla Šařecová Libuše Honzátková Vladimír
Šíma Václav Jandura Pavel Vaniš Josef Červenka Jan Havlík Oldřich Kořínek Helena Sedláčková
Vlasta Beranová Vladimír Šmehlík Milada Pospíšilová Ladislav Bína Josef Buchtele Marie Křenová
Dolores Malá Josef Uher Drahomíra Grusová Václav Davídek Otto Petržilka Eva Brantová Miloš
Effenberger Boris Haňkovský Margita Křepinská Hana Mašková Marie Knopová Markéta Francová
Miloslav Kaňok Květuše Pazderníková Jan Štráfelda Jiří Rathouský Helena Castrillová František Torn
Vlastimila Mikolášová Jaroslav Torn Jiří Dobiáš Antonín Skala Antonín Brož Vladimír Mikuš
www.praha-suchdol.cz
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Sbor dobrovolných hasičů

Mladí hasiči:
Jsme zapálení pro věc!

V zájmu nenápadného vtáhnutí do
problematiky uvádím následující
rozhovor:
Místo: Suchdol
Situace: Jedno typické čtvrteční odpoledne. Muž a žena vedou dialog
ve svém obývacím pokoji. Oba jsou
na odchodu.
On: „Máš ten provaz?“
Ona: „Mám. Pět metrů snad bude
stačit.“
On: „A co sirky a tekutý podpalovač?“
Ona: „Taky. Vezmu radši víc novin,
kdyby to shořelo už napoprvé.“
On: „Vzduchovku necháme na příště?“
Ona: „Jasně, budou mít dvě rány.
Za odměnu.“
Uvědomělé čtenáře prosím, aby
zatím nevolali linku 158, neb se zde
neplánuje spáchání trestného činu,
ale daleko ušlechtilejší činnost. Podobný rozhovor bylo totiž možné
zaslechnout u nás doma posledního
půl roku, kdy jsme s mladými hasiči nacvičovali vystoupení „Náš boj
s ohněm“.
Pravda, někdy jsme bojovali hlavně s kázní herců a s přesvědčením
režisérů, že TOHLE se prostě nacvičit NEDÁ. Nicméně i přesto se nám
podařilo sehrát pět vyčerpávajících
minut o statečnosti hasičů a záchranářů a o dobrovolném nasazení jejich životů (ve hře jsme se nechali
inspirovat podstatou skutečných zásahů a stejně jako dobrovolní hasiči

10

i naši aktéři dostali jako odměnu po
zásahu zasloužené poplácání po zádech a jednu oplatku).
Naše premiéra se odehrála na domácí půdě, a to 4. června na suchdolském Dnu s hasiči. Dokonce jsme
se i synchronizovali s doprovodnou
hudbou, takže i já jsem při závěrečné děkovačce za zvuku znělky ze
Sedmi statečných zamáčkla slzu…
A nebyl by to Suchdol se svými
tam-tamy, aby se o našem vystoupení nedozvěděli i jinde ve světě. Hned
7. června jsme naši scénku sehráli
dětem v Mateřské škole Gagarinova.
Ovšem bez nadsázky by se dalo říct,
že naše vystoupení sklidilo světový
úspěch hlavně na Kladensku, konkrétně v obci Kmetiněves, kde jsme
svým vystoupením na tamním Dětském dni málem zastínili i jindy populární skákací hrad.
Náš „Boj s ohněm“ měli možnost
spatřit i ti, kdo se 17. září zúčastnili Slavností levého a pravého břehu
u roztockého přívozu. Vystoupení,
které jsme secvičili v duchu poprázdninové aklimatizace, se i přes
minimální trénink, maximální improvizaci a s redukovaným počtem
účinkujících a diváků povedlo.
Tímto děkuji přítomným rodičům
a přátelům hasičstva za rozšíření
řad publika.
Nelze nezmínit ještě jeden poměrně významný hasičský úspěch,
ač je to záležitost čistě individuální.
V rámci soutěže „Požární ochrana
očima dětí“ se z našich třech horSUCHDOLSKÉ
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kých kandidátů do krajského kola
probojoval Marek Čuda, kde svým
výtvarným počinem obsadil úžasné
2. místo!
Kromě již zmíněných činoherních
aktivit se během našich čtvrtečních
hodin dostalo na oblíbené vázání
uzlů, učení se první pomoci a nácvik
střelby ze vzduchovky (v našich řadách rovněž velmi populární). V kurzu stále zůstává naše interní hra
„Zachraňme dráčka Hasíka“, kde se
po odtajňovaných částech mapy dostáváme hlouběji do říše páně Plamenovouse.
V září a říjnu jsme ještě za teplého počasí stihli prověřit naši zručnost a fyzickou kondici při soutěžích
v běhu s hadicemi, kdy i ti obratnější prohlašovali, že „…ta proudnice
má nějakej blbej závit, ty vado.“
Jedno sychravé odpoledne jsme
s nadšením vyráběli ﬁgurky na Betlém ze šamotové hlíny, které, pokud
přežijí žeh v peci, budou dělat radost kolemjdoucím na Suchdolském
náměstí. Tímto velmi děkuji Magdě
Vovsové za dodání materiálu a hlavně za aktivní fyzickou a psychickou
pomoc.
Co se dalších větších aktivit týče,
během zimního období bychom
chtěli stihnout mimo jiné interní
soutěž v uzlování a přípravu na četná soutěžní klání, jakým je například
závod požárnické všestrannosti.
Pavla Bradáčová,
za kolektiv mladých hasičů

zveme Vás

Amnesty International
v Československu
před rokem 1989
Výstava v Alšově kabinetu na radnici

od 11. prosince 2011
do 30. ledna 2012
Vernisáž v neděli 11. prosince
(den po Dni lidských práv) od 18 hod.
Výstava Amnesty International v Československu před rokem 1989 dává nahlédnout
do období, kdy na našem území byla porušována lidská práva a jejich obránci byli zatýkáni. Členové AI a aktivisté z celého světa na ně zaměřovali svou činnost a snažili se dosáhnout zlepšení nejen jejich situace,
ale také stavu lidských práv v Československu. Výstava mimo jiné přiblíží, jak na tuto
podporu vzpomínají tehdejší vězni svědomí.
Účast zástupce české
Amnesty International
zajištěna.

VÁNOČNÍ NOC
Petr Hudec za Českobratrskou evangelickou církev
Krzysztof Łabędź, CMF za Římskokatolickou církev
Pavel Zvolánek za Církev adventistů sedmého dne

Vás srdečně zvou k setkání s Písmem a koledami

na Suchdolském náměstí u betléma
na Štědrý večer 24. prosince 2011 ve 22.00 hodin.
Setkání se koná pod záštitou městské části Praha-Suchdol
www.praha-suchdol.cz
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ze suchdolských škol

Vítejte v ZŠ M. Alše
Všechny zájemce o návštěvu ZŠ M.
Alše srdečně zveme na prohlídku budovy historické i nové ve Dnech otevřených dveří, a to v pondělí 14. listopadu, pondělí 12. prosince 2011
a pondělí 16. ledna 2012, vždy od
9 do 16 hodin.
Rodičovská veřejnost jistě přivítá nově zavedená konzultační odpoledne. Škola je v rámci I. pololetí nabízí v pondělí 14. listopadu

a pondělí 9. ledna, a to vždy od 16
do 18 hodin. Konzultací s vyučujícími se může zúčastnit rodič společně
se svým dítětem.
Vánoční zpívání žáků všech tříd
s rodiči, sourozenci a dalšími rodinnými příslušníky se rozezní
v aule ČZU ve čtvrtek 15. prosince
v 17 hodin.
Vánoční prázdniny ve škole propuknou v pátek 23. prosince, vyučo-

vání opět zahájíme v úterý 3. ledna
2012.
Předškoláky, tedy budoucí prvnáčky, přivítáme při zápisu do
1. tříd na školní rok 2012/2013,
a to 23. a 24. ledna 2012 od 14 do
18 hodin.
Na pololetní prázdniny se žáci ZŠ
M. Alše rozprchnou v pátek 3. února
a týden jarních prázdnin si vychutnají od 13. do 19. února 2012.

Také jste kdysi se školou chodívali na
výchovné koncerty? A také vás to někdy vůbec nebavilo? Pojďte na chvilku s námi za aktivním muzicírováním
do suchdolské knihovny.
Žáci 6. A se koncem září v rámci
hudební výchovy seznámili s Petrem
Kadlčkem ze skupiny Natural. Pořádá letní rockové festivaly a workshopy, má bohatou praxi z nahrávacího
studia, skládá hudbu a má dokonce
i pár hitů. Že je skutečným profesionálním hudebníkem, to děti poznaly
na vlastní kůži. Výborně hraje na kytaru a zajímavě zpívá. Petr Kadlček
žákům představil akustické a elektrické kytary a objasnil účel jednotlivých částí tohoto oblíbeného nástroje. Mluvil o nich jako o živých
bytostech. Porovnat technické parametry značky Gibson i Fendr byla pro něj hračka. Stejně tak zpívat
a hrát.

Žádná hluchá místa, kdy učitel trne, co bude dál. Žádné trapné žvanění. Pěkně k věci. Kadlčkova pedagogická praxe je znát. Víte, proč kytaristé
používají kapodastr? Víte, že kromě
dvanáctistrunné a sedmistrunné kytary existuje i devítistrunná? Poznáš
rozdíl? Poslouchej. A už se knihovnou linou kytarové efekty: hall, echo,
chorus. Petr zahraje pár ukázek, kluci
i děvčata vnímají jednotlivé techniky
zkreslení zvuku, slyší simulaci prostoru, a dokonce je baví sledovat, jakými
metodami se kytara dá naladit.
Pak na 6. A spadla sprška hudební hádanek. Poznáš tuto ukázku? Víš,
kdo je autorem? A Kadlčkova kytara zpívá. Nahlas a s jistotou. Prostorem letí sugestivní úryvek světově
proslulé skladby od Pink Floyd, následují Eric Clapton, Ozzy Osbourne,
Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC
i Metallica. Připomenut je rovněž Ra-

dim Hladík a jeho působení u Blue
Effect (ústřední melodii ﬁlmu Pelíšky
žáci poznali…).
„Muzikant je také trochu elektrikář, profesionální řidič, dělník. Jeho
řemeslem není jen hraní. Armáda hudebních nadšenců maká za složitých
podmínek,“ poukazuje Kadlček na
běžné trable neprofesionálních hudebníků. Kapela totiž koncertuje na
různých místech, všechny věci je nutno neustále stěhovat, sál ozvučit. Sestavit aparaturu? To se musí umět…
Dojde však též na kvalitu jazykového vyjadřování. „Nemám rád masakrování češtiny v SMS,“ tvrdí Petr Kadlček a žáci souhlasí. Souhlasí i s jeho
nabídkou vyzkoušet zvuky různých
percussí a při vlastním muzicírování
je vhodně použít. A po chvíli se celá
knihovna otřásá hitem Já na to mám…

Já na to mám

12

SUCHDOLSKÉ

LISTY

5/2011

Dagmar Milotová

9.B v Senátu

„Návštěva Senátu Parlamentu ČR
se mi líbila. Jsem rád, že se taková
možnost naskytla,“ říká Lukáš Chvapil, žák 9. B ZŠ M. Alše. „Museli jsme
projít detektorem kovů jako na letišti. Až v tu chvíli mi došlo, jak důležitá akce naši třídu čeká.“
Příležitost k prohlídce těchto prostor dostali žáci v pondělí 24. října. A prý to nebyla nuda, ohodnotili chlapci úvodní akci, s jejíž realizací
v rámci třídního projektu Krásný život pomohla paní Veronika Stropnická. „Exkurze do Senátu pro mne byla
překvapivě poučná, zajímavá a dokonce i zábavná. Paní průvodkyně
byla skvělá, měla vtipné připomínky.
Palác sám o sobě je nádherný,“ mínil
Sebastian Kupec. Vincenta Navrátila
ve Valdštejnském paláci nejvíc uchvátila konírna: „Vypadala úplně jinak
než v televizi.“ Matouše Urbana zau-
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jala výzdoba paláce, konkrétně obrazy
popisující vývoj lidstva a jeho zbraní
od husitských cepů až po děla. Jakub Karaﬁát si liboval: „Moc se mi líbily Valdštejnské zahrady, které jsem
při parohlídce interiéru viděl z okna.“
I Jakub Maslin se přidal: „Nebylo to
jako některé výlety, kde ve dvouhodinové exkurzi opakují pořád totéž.
Tohle bylo rychlé, ale přitom nám toho průvodkyně řekla hodně.“ Vzápětí
však dodává: „Mrzí mě, že jsme nebyli v těch zahradách.“
Při čekání na bezpečnostní prohlídku měli „deváťáci“ možnost vidět
se se senátorem Jiřím Dienstbierem
a během prohlídky zase pozdravit
dlouholetého člena Senátu Přemysla Sobotku. Kazem byly jen ty zahrady. Kubo, tak příště…
Dagmar Milotová

Projekty ZŠ M. Alše dostaly zelenou, děkujeme

Jménem svým i jménem pedagogických pracovníků ZŠ Mikoláše Alše děkuji
MČ Praha-Suchdol za schválení ﬁnančních prostředků na uskutečnění všech
šesti plánovaných školních projektů. Tyto granty podpoří realizaci následujících aktivit: Čeští vězni v koncentračním táboře Sachsenhausen (grant ve
výši 55 200 Kč), Zajištění služeb asistenta pedagoga (30 000 Kč), Zkvalitnění výuky a podpora integrovaným dětem (22 200 Kč), Mosty (6 500 Kč), Bloky všeobecné primární prevence (32 400 Kč). Na svůj projekt Poznáváme svět
zvířat obdrží školní družina příspěvek ve výši 12 200 Kč.
Rozhodnutí komise pro vyhodnocení grantů v oblasti vzdělávání vnímá učitelský sbor ZŠ M. Alše jako vyjádření podpory své práce, důvěry v její kvalitu
i jako ocenění snahy pedagogů o aplikaci moderních metod otevřeného vyučování do každodenní školní praxe.
Petra Levá, ředitelka ZŠ M. Alše
www.praha-suchdol.cz

Plamínek v knihovně
aneb White Tie ano,
či ne
Tušíte, kdo vstoupí do výtahu jako
první? Muž, či žena? Umíte se rozhodnout, koho komu představit
jako prvního? A co pravidla oslovování vokativem a podání ruky?
Kam jít v kalhotách s lampasy a bílou vestou správné délky a co je
míněno glosou Black Tie? Proč při
odchodu z divadla muž nejprve
v šatně obleče sebe a teprve pak
pomůže dámě? Lze nechat spodní knoﬂík saka rozepnutý? Jak naložit s délkou kravaty? Dotýká se
její špička pasu, či komicky vlaje
v půli mé hrudi? Co skrývá zkratka R.S.V.P. či nenápadná poznámka Regest only? Zvládnu stolování
podle etikety?
Orientovat se v pravidlech společenského chování je nezbytností. I pro žáky 9. ročníků ZŠ M. Alše.
Proto se 20. října v knihovně setkali s Jiřím Plamínkem, tanečním mistrem a odborníkem na etiketu.
Proč je místo po pravici společensky vyšší? Netušíte? Pravidlo
má původ v historii. Kdysi nosili šlechtici kord vlevo, místo vpravo bylo tedy vnímáno jako čestné…
A první jde do výtahu muž. Stejně
tak do dveří restaurace. Při chůzi
po schodech muž zajišťuje bezpečí dámy, proto ji následuje o schod
níže. Osobu společensky nižší představím osobě společensky vyšší.
„Názorně si to vyzkoušíme. Lukáši, teď jsi generální ředitel, jdeš na
raut s mladou přítelkyní. Romane,
ty jsi starší zaměstnanec Lukášovy ﬁrmy a přicházíš s manželkou.
Jak si poradíte s představováním?“ usmívá se taneční mistr a více než dvě desítky žáků se zaujetím akci sledují… Už je jim jasné,
jak jít ve dvojici. I jak postupovat
při pozdním příchodu do divadla.
Chápou, že přednost má ten, kdo
ze dveří vychází, ne osoba chtějící
dovnitř.
Trapas už tak často snad nečíhá.
Ovšem šestnáct způsobů vázání
kravaty ponecháme i nadále panu
Plamínkovi…
Dagmar Milotová
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Předsevzetí do roku 2012
= buďme dětmi každý den
Prostředí mateřské školy vytváří skvělou příležitost se denně od srdce zasmát. Dětská bezprostřednost a bezelstné vidění světa nás dospěláky
rozesměje, dojme, ale i vede k zamyšlení. Dovolte mi se s vámi o některé
výroky dětí z naší školky podělit.
Děti měly malovat temperovými
barvami jablko, hrušku a švestku.
Borek štětcem čmáral po čtvrtce.
„Co to maluješ, Borku?“ „Já maluju
ovocný salát.“
Eliška: „Hele, babi (tak říká naší
paní školnici), já už nebrečím. Já to
zapomněla.“
Borek postavil ze stavebnice
most. „Borečku, co to je?“ „No, to je
přece most, ale musí se zahnout voda, aby mohla sem a sem a sem“.
Davídek: „Moje hlava se uhodila
o dům.“
Ráchel: „Podívej, já mám podkolenkové ponožky.“
Anička výjimečně odchází domů
po obědě. „Jak to, že jdeš, Andulko, domů po ,o’?“ „My jdeme na návštěvu k bratranici.“
Paní učitelka při obědě krmí malého Míšu. Borek kouká a když Míša
otevře pusu, Borek konstatuje: „Šup
a už je prádlo v kufru.“

Malý Tomášek se ptá školnice:
„A ty jsi kdo?“ „Jsem školnice.“ Tomášek: „Jseš u malejch, tak jsi školnička. Až budeš u velkejch, tak budeš školnice.“
Borek odnášel hrneček s nedopitým kakaem a polil si ponožku a trochu i bačkory „Hele, kakao mě polilo do ponožky.“
Po 10 letech jsou ve školce inspektorky z České školní inspekce.
Po skončení inspekční činnosti v ředitelně v 1. patře chválí školku, děti i učitelky. V tu chvíli ze třídy zajíčků v přízemí přijde po schodech
malý 3letý Jeník, otevře dveře a naléhavě ředitelce před inspektorkami
sděluje: „Jaruško, Jaruško, já jsem
ti přišel říct, že dole je pěknej bordel.“ Myslím, že tento výrok přinesl
naší MŠ do hodnocení hodně plusových bodů.

Ve světě dospělých plných starostí, nejistot a krizí všeho druhu je
vnímání a docenění čistého, ryzího,
bezstarostného a upřímného světa
dětí jemným pohlazením na šrámy
v našich duších. Obecně vžitá představa, že děti je potřeba řídit, opravovat a poučovat, protože jsou pře-

ce malé, je nepochopením toho, že
my všichni jsme, z pohledu nekonečného Vesmíru, malými dětmi. Rozdíl
mezi námi a „našimi“ dětmi je jen
v tom, že máme velká těla. Duše dětí je však mnohdy vyspělejší než ta
tělem dospělá. Dospělost, ať se nám
to líbí či nelíbí, totiž není zárukou
moudrosti.
Naslouchejme tedy moudru v srdcích i očích malých dětí a važme si
ryzosti dětských projevů, neboť jejich motivace k slovnímu vyjadřování i činům je oproštěna od jakékoliv
nečisté vnitřní spekulace a manipulace. Proto může být rodičovství
velmi povznášející a obohacující zkušeností, neboť nám, rodičům
i pedagogům, může být čistý dětský
svět stálou inspirací, povzbuzením
i potěšením.
Stačí jen jediné – nezapomínat na
vnitřní dítě uvnitř nás samých a dovolit mu si spolu s „našimi“ dětmi
hrát a smát se.
Mnoho radosti, humoru, lásky
a potěšení v každém dni roku 2012
přeje za kolektiv mateřské školy
K Roztokům
Jaroslava Hešíková

Výlet za dýněmi
Začátkem října jsme si ve školce
s dětmi hráli, povídali a tvořili s dýněmi a dýňovými strašidly. Děti přinesly ze zahrádek malé okrasné,
krásně tvarované a barevné dýně.
Zkoušeli jsme je různě vyřezat a ozdobit. Děti je tvořily i z barevných
papírů. Vystřihovaly, nalepovaly,
omalovávaly a skládaly různé tvary
dýní. Nakonec jsme si jimi vyzdobily šatny, třídy i okna.
Udělali jsme si i krátký, ale velice krásný výlet do zahradnictví
T.R.E.E.S. v Černém Vole. Tam děti viděly další krásné dýně a snažily se
najít tu největší, nejmenší, nejkrásnější. Ale bylo jich tam tolik, že to by-

14

lo těžké rozhodnout. Také se dozvěděly, že ta nejvíce oranžová dýně se
jmenuje hokkaidó. Tak jsme jich pár
koupili a paní kuchařky nám z nich
SUCHDOLSKÉ
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ve školce uvařily výbornou dýňovou
polévku.
Marcela Hanáková,
MŠ Gagarinova
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Betlémování
Na Vánoce si sice ještě chvilku počkáme, ale už se na ně moc těšíme. Proto jsme uvítali nabídku Magdaleny
Turchichové a Adriany Skálové, že bychom mohli ve školce udělat tvořivou
dílničku pro děti a rodiče – modelovat ﬁgurky do Suchdolského betlému. Sešli jsme se dvakrát, přišli maminky i tátové, babičky i dědové se
svými dětmi a vyzkoušeli si tvarování
z černého šamotu. Někdo ﬁgurky modeloval postupně a pak díly slepoval,
jiný je vytahoval rovnou jako správný
sochař. Inspiraci, jak vypadá tělo ležící ovečky, pasoucí se krávy, sedícího
velblouda a jiných zvířátek, které známe z Betlému, mohli všichni porovnat podle fotograﬁí a knížek.
Po chvilce byly stoly plné různých
zvířátek, postaviček a andělů. Všechny moc krásné. Je až neuvěřitelné,
jak šikovné a zručné máme na Such-

dole děti, rodiče i prarodiče. Těšíme
se, až budou ﬁgurky vypálené (změní barvu, budou světle béžové) a budeme je moci vidět na Suchdolském
náměstí v Betlému. Shodli jsme se,
že se nám ta chvilka zastavení a spo-

lečného tvoření velice líbila a že si ji
příští rok před Vánocemi zase rádi
zopakujeme. Přeje vám všem krásné
a klidné vánoční svátky.
Marcela Hanáková,
MŠ Gagarinova

Slova o Suchdolském
betlému po 10 letech
Mezi často užívaná slova dnes patří workshop, project, za což zřejmě
vděčíme globalizaci a zálibě v anglickém jazyku. Správně vyslovené [vórkšop] a [phroudžekt], v lepším případě přeložené neurčitě jako dílna,
projekt, kolektivní projekt vzbuzují
hodnověrnost ještě dříve, než je objasněn záměr, kterého se týkají. V případě žádosti o cokoli tato slova nelze
opominout nebo se snažit nahradit
je adekvátním českým výrazem.
Městská část Praha-Suchdol vyhlásila v tomto roce Program podpory
neziskových organizací v oblasti kultury a vzdělávání působících v městské části Praha-Suchdol pro rok 2011.
Občanské sdružení Betlém podalo žádost o poskytnutí grantu (grant – ﬁnanční podpora přidělená grantovou
komisí na určitý projekt). Žádosti,
která obsahovala výše zmíněná slova,
bylo vyhověno, ﬁnanční podpora přidělena. Celková částka 3050 Kč je použita na nákup Lukofobu a štětců natěračských, plochých – ﬁgurky se jím

po výpalu natírají, Lukoprenu – lepí se
s ním ﬁgurky na kameny, stáčeného
jutového lana – svazuje se s ním konstrukce, vázacího drátu zeleného –
slouží při „zachvojování“ střechy konstrukce. Šamotovou hlínu, ze které
se modeluje, v hodnotě cca 4000 Kč
jsme obdrželi od ﬁrmy ZEOLIT Kladno, spol. s r. o., darem.
Hlíny není nikdy dost. Letos modelují děti z mateřských školek Gagarinova i K Roztokům, děti ze ZŠ Mikoláše Alše, děti ze Speciální školy
v Sedlci, Mladí hasiči a široká veřejnost. Máme tedy projekt? Kolektivní?
Podstatné je, že se po deseti letech
vytvořila krásná tradice. Toto slovo
známe, používáme. Výkladový slovník
uvádí, že znamená předávání, a to

nejčastěji mezigenerační předávání
poznání, schopností, obyčejů či mravů v rámci kultury nebo skupiny.
Tradice se vytváří, znamená to,
že není ničím daným, určeným. Samotný proces předávání je v pohybu
a není neměnný. Tradici Suchdolského betlému jako jedni z jejích současných nositelů letos změníme ku prospěch svátku, který symbolizuje.
Betlém postavíme a zahájíme. Na
Ježíška v jesličkách si ale celý advent
počkáme. Uvidíme ho tam až v den,
který tradice mnohem starší než ta
naše určila.
Na Štědrý den.
Magdalena Vovsová,
o. s. Betlém

Těšíme se na setkání s vámi u společně vytvořeného

XI. SUCHDOLSKÉHO BETLÉMU

v sobotu 26. listopadu 2011 v 15.30 hodin u smrků před radnicí.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli.
Vaše občanské sdružení Betlém
www.praha-suchdol.cz
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Tereza Mašková
z Živého města přichází
na suchdolskou radnici

Tereza Mašková je novou posilou
suchdolské radnice. Studovala žurnalistiku a produkci na FAMU, nyní
studuje na Fakultě humanitních
studií soudobé dějiny. Na Suchdole
pracuje cca jeden a půl dne v týdnu,
na starosti by toho ale měla mít až
dost – organizaci kulturních a společenských akcí pořádaných městskou částí, jako je vítání občánků
nebo setkání jubilantů, pomoc při
koordinaci kulturních akcí na území
Suchdola, administraci webu, prezentaci městské části…
Když čtu nástin vaší pracovní náplně, říkám si, že by na to někde
potřebovali celý úřad. Jak to zatím
vypadá ve skutečnosti?
Nastoupila jsem začátkem října, tak
se zatím spíš rozkoukávám, pracuji
jen dvanáct hodin týdně. Doufám, že
nastoupí i někdo na administrativní
výpomoc, protože člověk si sice při
papírování odpočine, ale nemá pak
tolik času na svou vlastní činnost
a práce je na radnici víc než dost.
Pokud vím, vaší největší akcí byl
nedávný festival Živé město. Jak si
ho máme představit?
Loni na podzim jsme s přáteli založili
občanské sdružení Živé město, aby-
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chom letos uspořádali stejnojmenný
festival. Jeho cílem bylo oživit kulturní život a veřejný prostor na Praze 6. Program byl třívrstvý – hlavní
část tvořily projekce ﬁlmů a následné diskuse s odborníky, obojí na
téma život ve městě z nejrůznější
úhlů pohledu, např. urbanismus,
kultura, sousedské vztahy. Vzhledem
k tomu, že na Praze 6 není žádné
kamenné kino, tak se tyto projekce
konaly v místech, která nabízí pestrý kulturní program, ale příliš se
o nich neví. Tím jsme se na ně snažili
upozornit a prosíťovat je, šlo např.
o Tvůrčí kavárnu Vypálené koťátko,
Kaštan, břevnovskou faru, Kavárnu
a divadlo Potrvá, Národní technickou knihovnu nebo Studentské kulturní centrum Klubovna.
Převážně odpolední doprovodný
program tvořily akce typu komentované procházky, blešák, piknik, pouliční tančírna nebo různé workshopy
pro děti. Poslední vrstvou programu
byla vystoupení poblíž „pozapomenutých míst“, tzv. site-speciﬁc umělecké intervence. Šlo třeba o divadlo
na nádraží v Bubenči, slam poetry
před bývalým kinem Ořechovka
nebo koncert v podchodu na Malovance. Všechny akce byly zadarmo.
Akce byly pro návštěvníky zadarmo,
kolik to ale stálo vás?
Šlo o velice nízkorozpočtovou akci.
Celkem jsme měli asi pětapadesát
tisíc korun, větší část jsme získali z grantu od Prahy 6 a menší od
Nadace Život umělce. Na festival
jsme pak samozřejmě zvali zástupce
radnice, ale pokud vím, tak se přišli
podívat jenom opoziční zastupitelé.
Dále jsme měli neﬁnanční podporu
od FAMU, partnery akce byly také
vysoké školy z Prahy 6 nebo místní Městská knihovna. Organizátoři
i účinkující pracovali bez nároku na
honorář atp.
SUCHDOLSKÉ
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Proč jste si vybrali zrovna Prahu 6?
Všichni organizátoři a částečně i účinkující máme k Praze 6 blízký vztah
– někdo tu bydlí, někdo tu studoval
nebo studuje. Po návratu ze stáže ve
Finsku mi vadilo, jak si u nás všichni
na něco pasivně stěžují, a měla jsem
chuť to změnit a jako nejlogičtější mi
přišlo právě dělat něco v lokalitě, kde
trávím čas. Proto jsem oslovila známé, kteří to cítí podobně. Je jasné, že
Praha 6 asi nebude nikdy žít tak jako
centrální části Prahy, ale je tu značný
potenciál a na ten chceme upozorňovat. Navíc třeba přes Dejvice denně
proudí desetitisíce studentů a zaměstnanců místních vysokých škol,
což je jedna z našich cílových skupin
Suchdol ale není tak úplně Praha 6,
i když to někde stojí na cedulích…
Co chystáte u nás?
Zatím se snažím zorientovat v tom,
jaké všechny spolky a sdružení tady
působí, jaké připravují akce. Je skoro
neuvěřitelné, kolik se toho tady děje.

Myslíte, že v té nabídce přece jen
něco chybí?
Chybí tu podle mě akce pro mladé
lidi, pro skupinu 15 až 30 let bez
dětí. Něco už trochu vymýšlím. Také
trochu plánujeme s Živým městem
příští rok a ráda bych udělala i něco
na Suchdole. Ale hlavně si myslím, že
je potřeba, aby lidé měli o kulturním
dění přehled, aby se o nich dozvídali
s předstihem a jednotlivé akce se moc
nepřekrývaly. Chci vytvořit mailinglist a založili jsme oﬁciální Facebook
městské části, čtenáři ho najdou na
www.facebook.com/praha.suchdol.
A začala jsem komunikovat s ČZU,
budou suchdolské akce inzerovat
na nástěnce v menze a dvakrát do
měsíce také na svém facebookovém
proﬁlu. Byla bych totiž ráda, kdyby
se místního dění účastnili právě také
studenti či pedagogové z ČZU.
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To je pravda, Suchdol a ČZU tvoří velmi oddělené světy. Jednou
jsem četl v jejich studentském časopisu vtipnou reportáž o našich
hospodách, jak studenti vyráží
„za nepřátelskou linii“ a za podezřívavých pohledů domorodců
zkoumají naše hospody.
Ten studentský časopis zatím neznám, ale musím ho rozhodně najít.
Už jste se seznámila s lidmi,
kteří na Suchdole kulturní akce
organizují?
S některými ano, například s paní knihovnicí Ivanou Tvarohovou
nebo Věrou Štěpánkovou, znám
také Adrianu Skálovou z Ochotných
Suchdolníků. Je toho tu opravdu
hodně. Brzy se mám setkat také se
Suchdolem sobě a plánuji schůzky
s dalšími. Jenom je škoda, že tu
není nějaké pořádné místo na konání různých akcí, něco jako je třeba
Kravín v Úněticích nebo Únětický
pivovar.
To je pravda, jediný použitelný sál
je u nás zasedací místnost na úřadě… Na druhé straně se tady dobře dělají akce pod širým nebem,
přemýšlel jsem třeba o nějakém
propojení s Lysolajemi, Nebušicemi a Přední Kopaninou.
Škoda, že v Praze nevydrží dlouho
sníh, místní terén by byl ideální
pro závod na běžkách. Můžeme ale
zkusit uspořádat nějaký běh. Pohyb
v přírodě, to je něco, na čem můžeme u nás na Suchdole stavět.
Když už jsme u toho, vnímáte tu
ještě nějaké nedostatky?
Současnou dopravní situaci. Pozoruji, jak se za ty čtyři roky, co
tu bydlím, stále zhoršuje dopravní
situace, zvláště na ulici Jugoslávských partyzánů. Takže už neplatí
co kdysi, že je člověk za dvacet minut v centru.
A co se vám tu naopak líbí?
Jako člověka z „města“ mě kromě
blízkosti přírody okouzlila milá sousedská atmosféra, lidi se tu zdraví,
znají vás v samoobsluze.
Děkuji za rozhovor a těším se na
spolupráci.
Karel Kuna

Běh pro Afriku

Běh pro Aﬁku Poté, co mi byla oznámena možnost napsat článek o Běhu pro Afriku, jsem byl velice překvapený. Proč zrovna já? Nikdy mi slohy moc nešly, ale člověk se nemá vzdávat a má to zkoušet stále znovu.
A navíc nikdo přece neví, že slohy neumím. Tak sedím, přemýšlím o tom,
co bylo a proč, a jak to vlastně mám celé napsat. No, tak asi začnu pěkně od začátku.
Začal školní rok a s ním přišla na školu spousta změn. Myslím si, že
všechny byly k lepšímu a posunou naši školu správným směrem. Někdy
v té době asi vznikl nápad uspořádat Běh pro Afriku. Proč píši „asi“? V té
době jsem na školu teprve nastupoval jako nový učitel, a tak jsem měl
v hlavě pořádný guláš (ten na posvícení byl mimochodem luxusní) a nestíhal jsem všechno sledovat. Nicméně to, že je v sobotu 24. září nějaká
akce, jsem věděl. A že by se měl běžet nějaký běh, to také. Mám za sebou
několik delších běhů. Vždy jsem byl poté několik dní nepoužitelný a málem mě museli nosit do schodů. Tak jsem si říkal, že když je to se školou,
tak by to nemuselo být tak náročné. Přece jen jsou to ještě děti. Z omylu mě vyvedl sympatický Etiopan oblečený do národních barev a připravený vyhrát. Pronesl krásnou řeč o tom, že jako domácí budeme mít výhodu prostředí (jsem ze Žižkova a znám pouze okolí školy) a že vlastně
nejdůležitějším smyslem této akce je pomoci ve spolupráci s organizací
Člověk v tísni postavit školu pro děti v Etiopii. Tak jsem se zase uklidnil
a řekl si, že nemusím vyhrát, ale že musím od svých sponzorů vybrat co
nejvíce peněz na stavbu školy.
Abych se dostal k věci. Po převlečení jsem dostal startovní číslo a chtěl
jsem se jít rozcvičit. Jenže bylo už tolik přihlášených, že byl běh odstartován o cca půl hodiny dříve. Takže z rozcvičky nebylo nic, pod nohama
mi běhaly desítky žáků a na záda mi dýchal ten etiopský běžec. Byla to
bitva o každý centimetr. Každý chtěl být první. Mezi účastníky jsem zpozoroval spoustu žáků naší školy a někdy i snad budoucích žáků prozatím dobře ukrytých v kočárcích s rodičovským pohonem. Na konci každého 400 m dlouhého kolečka probíhali závodníci skrze fanouškovskou
sekci a tam se jim dostávalo mohutné podpory. Každý si vysloužil jeden
pomyslný zářez na tretře a ten se znázornil na startovní číslo. Někteří
účastníci patrně špatně poslouchali a nepochopili, že když mají celkem
deset políček na zaškrtnutí uběhnutého kola, tak by měli těch deset koleček uběhnout. A nebo jsem špatně poslouchal já a běžel jsem zbytečně?
Zbytečně jsem neběžel určitě. Stejně tak ostatní účastníci bez ohledu na počet uběhnutých kol. Celkový ﬁnanční výtěžek Běhu pro Afriku
byl 33 678 Kč a 4 900 Kč z akce Pečeme pro Afriku. Tak přejeme dětem
z Etiopie, ať se jim jejich nová škola líbí, a děkujeme všem žákům, rodičům a ostatním za účast a těšíme se někdy příště. No a jak do dopadlo
s mým tělem tentokrát? I když to byl „pouze“ běh se školou, opět mě
málem museli nosit do schodů.
Jakub Rozkydal
www.praha-suchdol.cz
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Na kávu se sousedy –
Marie Skálová

A v Somali jsem dělala „emergency
koordinátora“, to znamená programového koordinátora té humanitární intervence, kterou jsme tam měli.

Marie Skálová vystudovala etnologii s francouzštinou a psaní diplomky o nových médiích prokládá humanitárními misemi Člověka v tísni.
Z té poslední se na Starý Suchdol,
kde žije pětadvacet let, vrátila na
konci září.
Posledních několik let tě není možné zastihnout nejen na Suchdole,
ale ani v České republice. Zúčastnila jsi se několika humanitárních misí Člověka v tísni, z nichž jsi několik
i vedla. Co to bylo za mise?
Nejdřív jsem byla rok v Barmě, potom
čtrnáct měsíců na Haiti a teď jsem byla přes dva měsíce v Etiopii v regionu
Somali. To bylo všechno s Člověkem
v tísni. Předtím, ještě když jsem byla
„mladá“, když mi bylo asi jednadvacet, jsem byla tři měsíce v Indii, kde
jsem dělala dobrovolníka v Kerale.

jsem jela za ním. Začínala jsem jako úplný dobrovolník, platila jsem si
i letenku apod. A postupně se mi ta
práce zalíbila a úplně jsem to nekazila, takže jsem pak začala dělat projektového manažera a vlastně i šéfa
mise, protože v Barmě je jenom jeden člověk, je to jenom taková malá misička.
Na Haiti jsem jela jako „projekťák“
a pak jsem se stala šéfkou té mise.

Takže na všech místech byla tvoje
práce dost podobná?
Ne, každá ta země je úplně jiná, takže každá ta práce byla jiná, ale hlavní náplní práce je vždycky psaní
zpráv a „proposalů“, zkrátka „mana-

Zveme Vás na ﬁlmové promítání a besedu s Marií Skálovou
v pondělí 21. listopadu 2011 od 19 hod. v Místní veřejné
knihovně v Praze-Suchdole. Vstup zdarma.

Jak jsi se vůbec k misím dostala?
Vždycky mě zajímalo cestování a věděla jsem, že tahle práce existuje, že
tu tahle organizace je – měla jsem
v Člověku v tísni spoustu kamarádů
a pamatuji si, že jsem si třeba četla
o lidech, co byli někde na misi, a přišlo mi to jako úžasná práce. Takže
mě to fascinovalo už dost dávno
a přirozeně se to vyvinulo, můj bývalý kluk jel na misi do Barmy a já
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Jaká konkrétní práce se pod pojmy
projektový manažer nebo koordinátor mise skrývá?
Ta práce je v podstatě manažerská,
zvláště když je člověk šéfem mise,
tak je to post, kdy jsi sice v terénu,
ale rozhodně to neprobíhá tak, že
bychom učili děti anglicky nebo si
s nimi hráli. Nejsme ani doktoři, takže to není práce přímo s lidmi. Takže píšeš „proposaly“, sháníš peníze,
koordinuješ to se všemi aktéry, jako
jsou agentury OSN a jiné nevládní
organizace, řešíš povolení pro svou
misi s ministerstvy. Je možné si tu
pozici představit třeba jako šéfa nějaké stavební ﬁrmy, kdy také řešíš
spoustu takovýchto záležitostí.
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žování“. Pro mě je vždycky zajímavá práce s lidmi, s týmem místních,
co vedu, protože je důležité je toho co nejvíc naučit. Snažíme se, aby
tam bylo co nejmíň cizinců a aby naše pozice byly odůvodněné. Když to
můžou dělat místní, tak jim to přenechat a dát jim tak i nějakou práci.
Můžeš říct o jednotlivých misích něco bližšího?
V Barmě jsem byla, jak jsem už říkala, na začátku jako dobrovolník
a hodně jsem se to učila. Potom
jsem byla „projekťák“ a ten projekt,
který jsme měli, obsahoval stavbu
škol, nějaké „cashforworky“ a stavbu obydlí. Byl to docela malý projekt
a dělali jsme to s jednou místní „nevládkou“ a bylo skvělé, že jsem tam
byla jako jediná cizinka, což mi hrozně vyhovuje. Občas jsem se do terénu dostala, ale byly tam problémy
s povoleními a hodně práce jsem dělala od stolu v Rangúnu, kdy to byla
dost kancelářská manažerská práce.
Na Haiti jsem ze začátku vedla
projekty dětských center a provizorních škol, potom se k tomu přidaly
nějaké učňáky, ale všechno to bylo
zaměřené na školství a ochranu dětí.
A v Somali to byla práce v uprchlickém táboře, primární pomoc, která
zachraňuje životy, takže distribuce
potravin, dodávky vody a kanystrů,
hloubení studní apod.
Jaký je běžný postup pro člověka
zvenčí, když by chtěl odjet na nějakou misi?
Funguje to jako v jakékoli jiné ﬁrmě.
Na stránkách Člověka v tísni jsou nabídky práce s požadavky. Každý, koho ta práce zajímá, může poslat svůj
životopis, ale samozřejmě je důležité
splnit požadavky a je dobré mít nějakou podobnou zkušenost.
Občas si lidi představují, že každý, kdo chce vyjet, může a bude
pak třeba někde učit děti anglicky,
ale takhle Člověk v tísni nefunguje a vlastně ani žádná jiná podobná
mezinárodní nezisková organizace.
Ale ať se kdokoli koukne na webové
stránky a zkusí to.

čala hned pracovat v Praze na „headquarters“. A teď po návratu ze Somali bych konečně chtěla dodělat školu,
kterou kvůli misím už tři roky odkládám – takže bych chtěla napsat diplomku. A když jsem se vrátila z Barmy, tak jsem tady byla jenom tři týdny
a hned jsem jela na Haiti, takže jsem
vlastně žádné „mezi“ období neměla.
Co na mise říká rodina?
Rodina je dobrá, rodiče jsou úžasní, podporují mě. Myslím, že té práci věří a chápou, proč to dělám a co
dělám, což je pro mě samozřejmě
hrozně důležité.
Kromě diplomky máš ještě nějaké
další plány?
Diplomku bych chtěla napsat a pak
bych chtěla zase určitě jet na misi.

Na nějakou jednu konkrétní?
Já vlastně nemám žádné dlouhodobé plány, dělám vždycky to, co mě
baví. Takže teď bych chtěla jet od
ledna pryč, nabízejí mi misi na thajsko-barmské hranici, tak uvidíme.
Rozhovor připravila
Tereza Mašková
Vysvětlivky
cash for work – nejchudší lidé z oblasti se podílejí na stavbě mostu,
opravě cesty atp. a za práci dostávají denní obnos peněz
headquarters – sídlo
projekťák – projektový manažer
proposal – nábídka, návrh
nevládka – nevládní organizace
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Co děláš doma, když se jednou za
čas vrátíš?
Já vlastně doma moc nejsem. Když
jsem se vrátila z Haiti, tak jsem zawww.praha-suchdol.cz
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Když se v Rybičce
mluví cizími jazyky…

Dnes Vám představíme dvě aktivity
Mateřského klubu Rybička, při kterých můžete slyšet nejen češtinu, ale
i všelijaké cizí jazyky.
Od října jsme v MK Rybička otevřeli nový kroužek nazvaný „Storytelling a jiné aktivity v anglickém
jazyce“. Kroužek je zaměřen především na mladší školní děti a je veden
výhradně v angličtině. Pro ty děti,
které se již anglicky učí, funguje jako
doplněk ke klasické výuce, zapojit se
mohou ale i ty děti, které se ještě
s angličtinou nesetkaly.
„S dětmi zpíváme, tancujeme,
prohlížíme si knížky a čteme je,
kreslíme, vybarvujeme a hrajeme
si, a to vše pouze v angličtině. Cílem není výuka jako taková, spíše
aby si děti přirozenou cestou naposlouchaly cizí jazyk podobným
způsobem, jako to dělají děti z an-
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glicky mluvících zemí, a aby neměly zábrany při komunikaci v cizím
jazyce,“ vysvětluje pojetí kroužku
lektorka Mgr. Anna Študentová.
„Storytelling“ se koná každé pondělí od 16.00 do 16.45 hod. v prostorách Mateřského klubu Rybička.
Jednotlivá setkání na sebe navazují
volně, takže můžete se svým dítětem začít chodit i v průběhu roku.
Za jednorázovou návštěvu zaplatíte
100 Kč, lze však využít i předplatné
800 Kč/10 lekcí. Doprovázející osoby mohou během kroužku využít
prostory herničky zdarma. Zájemci
mohou kontaktovat lektorku e-mailem: anna. student@volny.cz; tel.:
723 566 434.
Druhou pravidelnou aktivitou,
která má sbližovat svět rodin cizinců a domácích, je kroužek Losos.
„Kroužek je zaměřen na maminky
s dětmi z ČR a z ciziny. Cílem je
vzájemné sdílení a poznávání kultur. Program probíhá v češtině, ale
snažíme se, aby každý rozuměl.
Podobně jako u ostatních kroužků
dětem zahrajeme krátké divadlo
s pohádkou. Do písniček a říkanek
zapojujeme i naše maminky a učíme se dětské lidové písničky či říkanky v češtině nebo i v jiné cizí
řeči. Nakonec si s dětmi vyrobíme
něco pro radost,“ popisuje aktivity
kroužku lektorka Vlaďka Jarešová.
Jednou měsíčně je hostem cizinec, který představí zajímavosti
ze své rodné země, vypráví o stylu
života a ukazuje fotograﬁe. V září
jsme u nás v Lososu přivítali Lubicu z Makedonie, která své vyprávění obohatila i o ochutnávku dobrot
z národní kuchyně. „Tehdy se sešlo
několik maminek z Čech, Ruska,
USA i Švýcarska a bylo to velmi příjemné posezení, už teď se těším na
další,“ dodává Vlaďka Jarešová. Více
informací e-mailem: vladi.jares@volny.cz; tel.: 732 311 927.
Kroužek Losos můžete navštívit
bez předchozí rezervace každé pondělí od 9.30 do 10.45. Projekt je podpořen Magistrátem hlavního města
Prahy na podporu rodiny a za jednu
návštěvu se platí 50 Kč/rodina.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Jitka Kafková,
koordinátor MK Rybička
www.klubrybicka.blog.cz

Betlémské
světlo
Je to již 25 let od doby, kdy se začalo šířit z betlémské Jeskyně Narození Páně po světě tzv. „betlémské
světlo“. A je to už 10 let od doby, kdy
se začalo šířit z Horizontu po Suchdole. Mělo by tomu tak být i letos.
Z Jeskyně Narození Páně je plamínek dopraven do Rakouska a z Rakouska ho skauti rozvezou do celého
světa, Prahu nevyjímaje. My ho pak
dopravíme do penzionu pro seniory
Horizont, kam si pro něj zájemci mohou chodit.
Najde-li se někdo, kdo by si přál,
aby v jeho pokoji zazářilo „světlo
pokoje z Betléma“, může si k nám
přijít připálit. Samo o sobě pokoj
do vašeho pokoje (natož do srdce a mysli) asi nepřinese – je to koneckonců „jenom“ symbol. Ale když
se sami budete snažit, snad většího pokoje dosáhnete. Onen symbol
by vám tu snahu měl připomínat.
V HORIZONTU pro vás bude k dispozici nejpozději 23. 12. odpoledne. S případnými dalšími dotazy se
na nás obracejte prostřednictvím
tel. čísla 233 101 421.
5. ročník adventní dílničky
v HORIZONTU
Zveme všechny činorodé lidi bez rozdílu pohlaví, věku, národnoti, barvy pleti, barvy vlasů, přesvědčení, vysvědčení, vzdělání, fyzické
kondice, vkusu – prostě všechny, kdo mají čas a chuť – ke
společné výrobě
adventních věnců, případně i jiných dekorací.
Scházíme se
v Horizontu již
tradičně v sobotu před první adventní nedělí. Bývá
nás tu deset až patnáct.

Chodí štamgasti ale i nové tváře. Každý si vyrobí a odnese svůj věnec či svícen. Výhodou je to, že je zde dostatek
chvojí a rozmanitých dekorací.
Dalším bonusem je to, že se můžeme vzájemně inspirovat a obohacovat svými nápady, případně chlubit svými výrobky. A úplní začátečníci
oceňují i to, že dílnička probíhá pod
vedením zkušené lektorky. Zájemci
bez zkušeností se tedy nemusí ostýchat – mnozí z nás svůj první adventní věnec vyrobili právě v Horizontu
v době, kdy už byli několik desetiletí plnoletí.
Pokud tedy máte zájem se opět po
roce (a nebo úplně poprvé) přidat,
neváhejte a přihlaste se na
tel. čísle 233 101 421.
Dílnička bude probíhat v sobotu 26. 11. od
13 hod. Účastnický
poplatek činí 70 Kč
a jsou v něm zahrnuty i dekorace a chvojí.
Jiří Přeučil,
Horizont

Na Boží hod vánoční 25. 12. 2011 v 10 hodin

bude sloužena mše svatá v kapli sv. Václava na Suchdole
www.praha-suchdol.cz
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Dům dětí a mládeže
Milé děti,
po prázdninách nám začal nový školní rok 2011/2012 a opět je tu možnost od měsíce října navštěvovat
Dům dětí a mládeže, který sídlí v Rohové ulici č. 7/540 v Suchdole. Naše zařízení pro vás připravilo v tomto školním roce mnohá překvapení.
I v letos máme dvě detašovaná pracoviště v pravidelné činnosti, a to
v areálu MŠ v Gagarinově ulici č.
1103 a v ZŠ M. Alše v Suchdolské ulici č. 360. Na těchto všech třech pracovištích budete moci krásně využít
svůj volný čas v různých zájmových
kroužcích a také se lecčemu přiučíte.
Je z čeho vybírat: kroužek mluveného slova – divadlo, hudební kroužek
– klavír, ﬂétna, violoncello, kytara,
keybord a individuální zpěv; ale i ve
sboru, pohybový kroužek – moderní
tanec, gymnastika, aerobic-step, břišní tance, solo ladies, pohybová cvičení, klub rodičů s dětmi, jóga pro děti
i dospělé, kroužky estetického zaměření – kroužek ručních prací (batikování, výroba vlastních módních doplňků), keramika (práce s hlínou),
kreslení (malování vodovkami, temperami, uhlem, křídami), indiánský
kroužek, kroužek aranžování.
Samozřejmě, že nezapomínáme na
milovníky přírody a technické fandy. Zábavu i zajímavou práci najdete v kroužcích: pěstitelé (práce na
zahradě, skleník exotických rostlin,
vycházky do okolí, návštěvy výstav),
přírodovědci, chovatelé (botanika
a zoologie, hry v přírodě a zajímavé
pokusy), turistika s historií (toulky
po historických památkách), hrátky
se zvířátky (práce se zvířátky a život s přírodou). Teď něco pro techniky: fotograﬁcký kroužek. Pro jedlíky: kroužek vaření.
Kolika řečmi mluvíš, tolikrát jsi
člověkem – zajímavou formou u nás
lehce proniknete do základů konverzace v německém, anglickém,
francouzském a španělském jazyce. Všechny zájmové útvary pro děti, mládež a dospělé začaly slavnostním zahájením dne 3. 10. 2011 od
14.00 hodin v Rohové ulici č.7/540
Praha-Suchdol.
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Naše nabídka pamatuje i na předškolní děti, které se nedostaly do
MŠ. Od 1. 2. 2010 nabízíme centrum
pro předškolní děti „CPD DDM“. Jedná se o alternativu pro rodiče, kteří nemohou sehnat místo pro své dítě v MŠ.
Otevírací doba v CPD DDM
Gagarinova 1103, Praha- Suchdol
tel.: 220 921 346, 220 920 936
Ve školním roce 2011/12 od 3. 10. 2011 do
15. 2. 2012 jako 1. pololetí a od 16. 2. 2012
do 30. 6. 2012 jako 2. pololetí.

pondělí–pátek 8.00 – 13.00 hod.
Naším čtvrtým pracovištěm je
„Klub DDM“, který je otevřen od
21. listopadu 2005 a celkem ho již
navštívilo přes 34 000 návštěvníků. Nabízí nepravidelnou a spontánní činnost pro děti a mládež od 3 do
26 let. Dětský koutek nabízí různá
skákadla, stavebnice, hračky, knížky,
malování a modelování, internetový
a počítačový koutek nabízí počítačové hry, internet on-line (24 hod. připojení) a koutek plný her nabízí kulečník, šipky, fotbal, vzdušný hokej,
ping -pong, stolní hry apod. Vstup je
zdarma a je umožněn i pro dospělé.
Otevírací doba v Klubu DDM
Stehlíkova 928, Praha-Suchdol
tel.: 220 920 936
Ve školním roce 2011/12 od 3. 10. 2011 do
15. 2. 2012 jako 1. pololetí a od 16. 2. 2012
do 30. 6. 2012 jako 2. pololetí.

po
út
st
čt
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10.00 –12.00
10.00 –12.00
10.00 –12.00
10.00 –12.00
10.00 –12.00

13.00 –19.00 hod.
13.00 –19.00 hod.
13.00 –19.00 hod.
13.00 –19.00 hod.
13.00 –18.00 hod.

Možné je i jiné časové rozmezí
podle zájmu a potřeb dětí, mládeže
a dospělých.
S přáním všeho dobrého se s vámi loučím a věřím, že se společně
sejdeme nejenom v našem DDM, ale
i v „Klubu DDM“.
Dům dětí a mládeže
Rohová 7/540, Praha-Suchdol
tel.: 220 921 776
Roman Benýšek,
ředitel DDM
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Provozovna
prádelny a mandlu
v Podbabě opět
v provozu
Občanské sdružení Atlant a Občanské sdružení Fokus Praha
oznamují, že Prádelna a mandlovna U mandelíků v Podbabské
ulici 8 (u nově otevřené konečné
i nástupní zastávky tramvaje č. 8)
je opět v provozu.
Prádelna s mandlem byla v roce 2010 provozována občanským
sdružením Atlant jako sociálně terapeutická dílna. Za dobu svého
provozování si „mandelíci“ získali
sympatie velkého množství spokojených klientů, a to nejen jednotlivců, ale i ﬁrem.
V roce 2011 prošla provozovna
rekonstrukcí, při níž musely být
zohledněny požadavky na změnu
charakteru dílny. Od 5. září 2011
je provozována Občanským sdružením Fokus Praha jako chráněná
dílna, v níž opět pracují s nezbytnou asistencí občané se zdravotním znevýhodněním, kteří by jinak jen velmi obtížně sháněli práci
nebo by spíš vůbec neměli šanci
jakoukoli práci získat.
Zveme proto opět naše stálé
zákazníky, ale i kohokoli dalšího,
kdo potřebuje čistě vyprat a kvalitně vyžehlit prádlo. Přijďte se
k nám podívat, přineste své prádlo „na zkoušku“. Věříme, že budete všichni spokojeni s kvalitou
služeb i příznivými cenami stejně
jako v loňském roce. A navíc podpoříte dobrou věc. Těšíme se na
vás.
Otvírací doba ve zkušebním
provozu
pondělí
8.00 –16.00 hod.
úterý
8.00 –16.00 hod.
středa
8.00 –18.00 hod.
čtvrtek
8.00 –16.00 hod.
pátek
8.00 –12.00 hod.
tel.: 775 994 229 (Jde o původní
číslo, které je znovu aktivní.)
Jitka Mothejzíková,
Občanské sdružení Atlant
Občanské sdružení Fokus Praha

zv e me Vá s
Srdečně Vás zveme na společný koncert

Suchdolského příležitostného sboru
(pod vedením Kateřiny Nepustilové)

Tříkrálová sbírka 2012
Ve dnech 5.– 8. ledna 2012, tj. od
čtvrtku do neděle se na Suchdole
opět uskuteční Tříkrálová sbírka.
Její konání je povoleno Magistrátem hl. m. Prahy. Výtěžek sbírky
bude využit na sociální služby
a humanitární pomoc, nejde tudíž
o církevní účely.
Letos v lednu tři skupiny koledníků vybraly na Suchdole 15 276 Kč.
Z toho 65 %, tj. 9 929 Kč bylo svěřeno místnímu domu seniorů Horizont, který z této částky zakoupil:
 Invalidní skládací vozík 6 500 Kč
 Dávkovač na dezinfekci
pro hygienu rukou
pečovatelek
1 585 Kč
 Pětilitrovku dezinfekce
428 Kč
 A ještě dokoupí
hygienické potřeby za 1 416 Kč
9 929 Kč
Zbývající peníze použila Charita
Praha jako příspěvek na projekty
sociálních služeb v okolí Prahy,
nebo v zahraničí (v Indii a Bělorusku).
Tříkrálová sbírka je největší sbírková akce, konaná v ČR
a s nejúspěšnějšími výsledky. Do
sedmnácti tisíc pokladniček přispěli dárci částkou téměř 72 milionů korun. Podrobné informace
naleznete na stránkách www.trikralovasbirka.cz a na Facebooku
Tříkrálová sbírka.
Všem štědrým dárcům srdečně
děkujeme. Poděkování náleží také našim koledníkům, kteří jsou
ochotni ve svém volnu, v zimě
a mnohdy i nepohodě zazpívat
v suchdolských ulicích koledy
s tradičním zaměřením a pomoci
neznámým lidem v nouzi.
Marie Ryantová

a sboru Local Vocal Roztoky
(pod vedením Martina Šmída)

v neděli 18. prosince v 18.00 hodin
v kapli sv. Václava
Na programu
budou adventní
na Kozích Hřbetech

a vánoční písně
baroka

Pokud byste se chtěli přidat
renesance a
k příležitostnému sboru,
kontaktujte Lídu Knappovou
na e-mailu knappoval@volny.cz nebo na tel.: 603 530 431

Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole
Vás srdečně zve na tradiční

121. HASIČSKÝ PLES
který se koná

v sobotu 14. ledna 2012 od 20 hodin
v hotelu Galaxie na Suchdolském náměstí.
Společenský oděv žádoucí

Zveme Vás na společné čtení z knížek Josefa a Karla Čapka
Zveme
Vás na
společné
čtení
do knihovny
v areálu
základní školy

knížek2.Josefa
a Karla
Čapka
vezčtvrtek
února 2012
od 18.00
hodin.

do knihovny v areálu základní školy
ve středu 2. února 2011 od 18.00 hodin.

NA HROMNICE ČAPKŮ VÍCE!

www.praha-suchdol.cz

NA HROMNICE ČAPKŮ VÍCE !
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zveme Vás

Katalog služeb
živnostníků
a podnikatelů
Živnostníci, podnikatelé a poskytovatelé služeb ze Suchdola a okolí,
rádi bychom připravili vydání tištěného katalogu suchdolských ﬁrem
a jeho zpřístupnění na w ebových
stránkách městské části. Katalog bude členěn do následujících oblastí:
Auto-moto
Byt/dům/zahrada/stavebnictví
Internetové služby a obchody
Kadeřnictví a péče o tělo
Počítače/software/elektronika
Pohostinství a ubytování
Reality
Řemeslníci (např. instalatéři,
klempíři, krejčí, malíři...)
Služby (např. obchody, účetnictví, právo, ﬁnance, investice, posudky, projekty, pojištění...)
Volný čas/sport
Vzdělávání
Zdravotnictví
Jiné.
Ti z Vás, kteří si přejete zveřejnit
informace o své živnosti či ﬁrmě,
vyplňte prosím formulář dostupný
na www.praha-suchdol.cz v sekci
Firmy a podnikatelé a zašlete jej
e-mailem na adresu starosta@praha-suchdol.cz nebo jej odevzdejte vyplněný v podatelně v přízemí
úřadu. Zveřejnění základních informací v katalogu bude zdarma.
Petr Hejl, starosta

SUCHDOLSKÝ

ASOPUST
M
proběhne v sobotu 18. 2. 2012
(stejně jako v Roztokách a Úněticích)
Pro další informace sledujte web městské části.

každou neděli
od 19 hodin
v salónku hotelu
Wienna-Galaxie
Suchdolské nám. 9
Praha-Suchdol

Uzávěrka inzerce a příspěvků do dalšího čísla: 25.
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Děkujeme,
že v Zóně 30

zejména v ulicích Suchdolská, K Horoměřicům
a Internacionální, (a kromě Kamýcké
i ve všech ostatních suchdolských ulicích)
dodržujete maximální povolenou rychlost.
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DRÁČEK
dětský, dámský
a pánský textil

PŘESTĚHOVÁNO Z ULICE STEHLÍKOVA,
NOVĚ OTEVŘENO NA SUCHDOLSKÉM
NÁMĚSTÍ (VEDLE HOTELU GALAXIE)!
Nabízíme Vám sortiment, na který jste zvyklí, rozšířený o školní potřeby, tašky a hračky, nově i podprsenky.
Najdete u nás např.:
 body
 mikiny
 punčochové zboží
 spodní košilky, tílka
 noční košile
 trenkoslipy – Andrie, Gina
 kalhotky – Andrie, Gina
 ručníky
 nočníky
 podprsenky

 trička
 dupačky
 kabátky
 kalhoty
 pyžama
 hračky
 lahve
 pleny
 kapesníky

 košilky
 tepláky
 čepice
 ložní
 osušky
 slipy
 dudlíky
 utěrky
 vaničky

OTEVÍRACÍ DOBA: PO – PÁ 9.00 – 17.00
Těšíme se na Vás – Jana Procházková, Suchdolské náměstí
165 00 Praha 6 – Suchdol
mob: 733 384 191, 736 642 435

otevřeno od 26. 4. 2011
VELMI LEVNÉ NOVÉ I POUŽITÉ
PNEU A DISKY KOUPÍTE U NÁS

ZIMNÍ AKCE!
Nové značkové alu sady

15˝ od 8000 Kč
16˝ od 9000 Kč

• PROVÁDÍME VEŠKERÝ
PNEUSERVIS OSOBNÍCH A DODÁVKOVÝCH AUTOMOBILŮ
• PRODEJ POUŽITÝCH A NOVÝCH OCELOVÝCH
A HLINÍKOVÝCH DISKŮ
• PNEU PŘÍSLUŠENSTVÍ (bezpečnostní šrouby, matice,
okrasné poklice)

Felicia 165/70R13T
• Barum Polaris 3 – 990 Kč • Fulda Montero 3 – 1290 Kč
Fabia 165/70R14T
• Barum Polaris 3 – 1200 Kč • Fulda Montero 3 – 1490 Kč
Octavia I,II 195/65R15T
• Barum Polaris 3 – 1450 Kč • Fulda Montero 3 – 1750 Kč
Octavia, Superb 205/55R16T
• Barum Polaris 3 – 2250 Kč • Nexen Sport – 1990 Kč
• Fulda Montero 3 – 2650 Kč

�����������������
centrum reklamy a tisku
�����������
vizitky, razítka
kopírování

reklamní plachty
samolepky
plakáty

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

Otevírací doba: po–pá 9–18, so 9–12
Zdarma igelitové pytle, při koupi 4 ks nových pneu u nás likvidace zdarma!

Petr Matějka, IČO 16107551 – JSME PLÁTCI DPH!!!
Suchdolská 497, 252 62 Praha - Horoměřice
(jsme 500 m za kruhovým objezdem u Lidlu Horoměřice –
směr Černý Vůl, křižovatka silnic č. 240 a č. 241)

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

www.praha-suchdol.cz
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ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.
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Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu

SLEVA 10 % z celkové ceny.

inz HAR_A6 sirka.indd 2

6.12.10 16:37

M. Buldra – autodílna
Opravy osobních a dod. automobilů všech značek
a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Autoradia, 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.

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

Pracovní doba dle dohody.

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

Rozvážíme celý týden 11:00 - 22:00
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1100,1100,1600,1600,1600,1600,2200,2200,-
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ZÁME�NICTVÍ-KREJZA
-KOVOVÝROBA-m�íží a katr�
-vrat a plot�
-schod� a zábradlí -ocelových dve�í
-portál� a výklad� -nájezdových ramp
-markýz
-kovového nábytku
-zast�ešování prostor� a mnoho dalšího…

POSUDKY, ODHADY,
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTÍ

Ing. Tomáš Moláček
SOUDNÍ ZNALEC

-smluvní ceny-levná kvalitní práce samoz�ejmostí-

Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 685/87
tel.: 220 920 525, 777 196 035
e-mail: molacektom@seznam.cz

KONTAKT: Adresa: Kamýcká 870/135, P-6 Suchdol
Tel./fax.: 220 921 679 Mob.: 732 444 285
e-mail: zamecnictvi@centrum.cz
www.sweb.cz/zamecnictvi-krejza
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Krámek U dobráka.

Prodáváme i
nové přístroje
příslušenství
a sirupy.

www.dobrak.eu

Výměnné místo bombiček Sodastream.
Prodej krmiv pro vaše čtyřnohé miláčky.
Vaše spokojenost je naším cílem.
Zboží vám po dohodě odvezeme domů.
Naše adresa:
Na Vrchmezí 6/193
Praha 6- Sedlec
Mobil: 723 023 013

Pf 2012

Milí suchdolští a sedlečtí spoluobčané,

další rok spěje ke konci a při této příležitosti jménem
svým i Rady městské části děkuji
vám všem, kteří jste odváželi listí a zbytky cihel do kontejnerů, a ne do příkopů u lesa, učitelkám
a učitelům v základní škole a obou školkách
za jejich péči o naše děti,
vám všem, kteří jste se snažili dodržovat třícítku, vaše
auto pak jelo bezpečněji a méně hlučelo,
vám všem, kteří jste se podíleli na organizování společenských, kulturních, vzdělávacích, sportovních a dalších akcí a setkání v knihovně, ve
školách, v městské části, na fotbalovém hřišti
a jinde a přispěli jste tak k zábavě, tréninku
a vzdělání svých sousedů či našich dětí,
vám všem, kterým není lhostejné, jak vypadá okolí vašeho domu, za úklid či sekání trávy,
vám všem, kteří jste nám v zimě pomáhali s úklidem
sněhu a dobrovolně jej odhrnovali na chodníku před svým domem,
vám všem, kteří máte zájem o věci veřejné a staráte se
o ně už jen tím, že nás upozorníte či vyjádříte svůj názor.
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A jaký bude ten nadcházející rok,
jestli bude úspěšný,
jestli se nám povede dobře,
jestli se nám podaří udělat vše,
co máme naplánováno,
to do velké míry závisí na tom,
jak budeme sami aktivní,
jak se každý jednotlivě budeme
starat nejen o své problémy,
jak se budeme zajímat o věci
veřejné,
jak si budeme pomáhat.
K tomu všemu vám jménem svým
i Rady městské části přeji v příštím
roce hodně síly, zdraví a naděje.

5/2011

Petr Hejl,
starosta městské části

