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Svátky jara
Čtyřicet dní půstu, i když je pětkrát přerušen oslavou neděle, vydrží jen málokdo. Přesto by měl půst patřit v křesťanské tradici k době předvelikonoční.
V postní době se máme zamýšlet nad
svým životem, co děláme dobře, co
špatně a kde se můžeme zlepšit.
O Velikonocích si připomínáme ukřižování Krista a vykoupení našich hříchů
jeho smrtí. Jeho vzkříšení nám dává naději na život ve spravedlivém světě, kde
se nekrade, nelže, nepodvádí…
Mnoho z nás ale namítne: Kdyby to
takto platilo, tak za těch 2000 let, co
zde funguje křesťanství, bychom měli již žít v ráji. Nepotřebovali bychom
amnestie pro ty, kdo předtím druhé
okradli, nepotřebovali bychom podvádět a lhát ve volební kampani, neměli bychom zablokované účty ve švýcarských bankách, nepotřebovali bychom
uzavírat smlouvy na práce, které nevykonáme…
Často se přistihneme, že nejednáme
správně, pak se stydíme, omlouváme
se. Život není jednoduchý a nástrahy
na nás čekají skoro za každým rohem.
Být slušný, poctivý, pravdomluvný, to
je správné, ale světců mezi námi mnoho nežije.
Ale stejně jako většině nám i do budoucna nezbývá než se snažit dodržovat morální hodnoty, jen křesťané mají
již dva tisíce let tu výhodu, že se mohou v tomto nesnadném zápase opřít
o Krista.
Konkursy
Rada městské části vyhlásila 27. února 2013 konkurs na ředitele/ku mateřské školy Gagarinova. Kandidáti mohou podávat své návrhy do 2. dubna.
Přestože jsme se paní ředitelku Hanákovou snažili přemluvit, bude svoji
funkci vykonávat jen do konce tohoto
školního roku.

V krátkém ohlédnutí za jejím úspěšným šestiletým působením je nutné
uvést, že nastupovala do školky se třemi třídami, po prvním roce se kapacita rozšířila o jednu třídu, která vznikla
z prostor, jež užíval DDM. Po delší přípravě se v roce 2012 školka rozrostla
o další dvě oddělení, takže nyní do ní
dochází přes 150 dětí. Vlastně za jejího působení došlo ke zdvojnásobení
kapacity a ke cti a chvále paní ředitelky patří, že tyto velké organizační změny dokázala úspěšně připravit a zvládnout. Marcela Hanáková ale ze školky
neodchází, a tak nejen děti budou jistě
rády, že se s ní budou moci potkávat
jako s učitelkou i v dalších letech.
Ve středu 13. března bylo druhým
dnem ukončeno jednání konkursní komise vybírající ředitele naší základní
školy. Ze třinácti přihlášených se konkursu nakonec účastnilo dvanáct uchazečů. Velká část uchazečů předložila
zajímavé a kvalitní koncepce rozvoje.
Na základě hlasování členů konkursní komise se na prvních třech místech
umístili Mgr. Tomáš Hušek, Mgr. Alexandra Kejharová a Mgr. Jiří Bartek. Na
posledním jednání rady městské části
proběhly rozhovory s prvními dvěma,
se třetím se sejdeme příště.
Mgr. Hušek působil jako zástupce
ředitele na ZŠ Angelova v Modřanech,
pak jako náměstek ředitele Výzkumného ústavu pedagogického a nyní dokončuje projekt u společnosti Consulting
plus Management, s. r. o. Mezi jeho profesní dovednosti patří zkušenosti s řízením kolektivů, organizace a příprava
rámcově vzdělávacích programů. Školu
by rád rozvíjel tak, aby „… poskytla základní vzdělání jak žákům nadaným,
tak průměrným i podprůměrným, nedá jim rozdíly negativně pocítit.
pokračování na str. 3
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z radnice
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svém 14. zasedání dne 31. ledna 2013
schválilo priority čerpání z Fondu rezerv a rozvoje pro rozpočet MČ
Praha-Suchdol na rok 2013.
schválilo rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2013.
vzalo na vědomí rozpočtový výhled MČ Praha-Suchdol na léta 2014
a 2015.

Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých
zasedáních od 23. ledna 2013 do
13. března 2013 projednala kromě
jiného následující body:
jmenovala konkursní komisi pro
posuzování uchazečů o jmenování
do funkce ředitele ZŠ M. Alše (dále
jen „komise“) v následujícím složení: zástupce České školské inspekce:
Mgr. Jana Frojdová, zástupce MHMP:
PhDr. Zdenka Klesnilová, odborník v oblasti organizace a řízení školy: Mgr. Dana Lukášová, pedagog ZŠ
M. Alše: Mgr. Olga Vítková, zástupce
Školské rady ZŠ M. Alše: Mgr. Marek
Kreisl, zástupci zřizovatele – MČ Praha-Suchdol: RNDr. Ludmila Knappová
a Bc. Magdalena Doubková, tajemnice komise: Ing. Jana Krulíková (Úřad
MČ Praha-Suchdol). Rada jmenovala
další přizvané odborníky s hlasem poradním: Mgr. Marcelu Blahnovou, Miladu Tomkovou, Mgr. Štěpána Tichého, Mgr. Olgu Borovou. Předsedkyní
komise Rada jmenovala RNDr. Ludmilu Knappovou.
vzala na vědomí rezignaci pana
Zdeňka Olejníka na funkci člena ﬁnančního výboru.
zástupce ředitelky ZŠ M. Alše
Mgr. Mácha informoval Radu MČ na
společném jednání, že bylo zapsáno
67 dětí do první třídy ZŠ. Dále informoval, že ve druhém pololetí bude
škola organizovat zájmové kroužky,
rozšíří jejich počet a sníží ceny. Bude zavedena výuka anglického jazyka
– konverzace, jako volitelný předmět
– tuto výuku bude zajišťovat společnost English Link.
na základě zveřejněných informací
zpochybňujících hospodaření základní školy v letech 2010 až 2012 a zpochybnění kontrolní činnosti zřizovatele
se Rada rozhodla zadat Due Diligence (prověrku) hospodaření v základní
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škole M. Alše. Po provedeném věcném
a cenovém průzkumu Rada rozhodla o zadání prověrky ﬁrmě AHM audit s.r.o., která jako jediná vyhověla zadání. Cena za provedení prověrky činí
25 000 Kč bez DPH.
schválila vyhlášení Programu podpory v sociální oblasti pro neziskové
organizace působící na území městské části Praha-Suchdol pro rok 2013
ve výši 390 000 Kč.
schválila vyhlášení Programu podpory v oblasti kultury a vzdělávání
pro neziskové organizace působící na
území městské části Praha-Suchdol
pro rok 2013 ve výši 75 000 Kč.
schválila vyhlášení Programu podpory v oblasti sportu pro neziskové
organizace působící na území městské části Praha-Suchdol pro rok 2013
ve výši 270 000 Kč.
schválila vyhlášení Programu podpory vzdělávání, zlepšení a modernizace výuky ve školách zřízených
městskou částí Praha-Suchdol pro
rok 2013 ve výši 150 000 Kč.
přijala rezignaci Mgr. Ivany Tvarohové na funkci vedoucí Místní veřejné
knihovny v Praze-Suchdole a souhlasila s ukončením pracovního poměru
dohodou ke dni 15. 2. 2013. Rada poděkovala paní Mgr. Tvarohové za její
aktivní a kreativní působení při zajišťování provozu knihovny a organizaci
kulturních akcí.
vzala na vědomí, že v termínu od
15. 3. do 15. 4. 2013 bude probíhat
projednání Návrhu zadání Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy
(MUP).
souhlasila s objednáním posouzení kandidátů na pozici ředitele ZŠ
u společnosti Tres consulting s.r.o.
v celkové ceně 32 000 Kč bez DPH.
schválila předložený položkový rozpočet MŠ K Roztokům a MŠ Gagarinova na rok 2013 a uložila ředitelkám škol zajistit hospodaření v MŠ
dle schváleného položkového rozpočtu a dodržovat Pravidla hospodaření příspěvkových organizací městské
části Praha-Suchdol, schválená Radou dne 17. května 2010.
vzala na vědomí, že termín předání výstupů studie proveditelnosti se
z důvodu opožděného zahájení projektu EPTA posunuje o 2 měsíce. Rada dále vzala na vědomí, že zástupci
investorů na pozemcích v Dolním Sedlci (Metrostav Development, Czech
SUCHDOLSKÉ

LISTY

Coal, Stavomontáže) předloží k projednání v KURI návrh tramvajové trasy procházející z ulice Roztocká do
ulice Kamýcká.
poděkovala následujícím organizátorům za organizaci a přípravu masopustu, který se konal dne 9. února 2013: OS Suchdol sobě za přípravu
masek, kostýmů, divadelního a hudebního programu (jmenovitě Bele
Schenkové, Magdaleně Vovsové, Adrianě Skálové, Věře Štěpánkové, Martině Zoubkové, Lucii Wenigové, Zuzaně Luftové a dalším), AJK Brandejsův
statek za koňský doprovod (jmenovitě Lucii Starostové), Starosuchdolské restauraci – rodině Křenových –
za zajištění občerstvení a paní Zuzaně
Krumpholcové za celkovou úspěšnou
organizaci akce.
jmenovala od 18. 2. 2013 vedoucí Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole paní Kateřinu Lahodovou
Turchichovou.
schválila předložený položkový
rozpočet ZŠ M. Alše na rok 2013.
Rada uložila ZŠ zajistit hospodaření
dle schváleného položkového rozpočtu a dodržovat Pravidla hospodaření příspěvkových organizací městské
části Praha-Suchdol, schválená Radou dne 17. května 2010.
souhlasila s neuzavřením smlouvy o dílo na stavbu „Nástavba družiny ZŠ M. Alše” s žádným z uchazečů,
kteří podali nabídku na základě výběrového řízení schváleného usnesením č. 48.12 RMČ Praha-Suchdol dne
2. 11. 2011. Důvodem neuzavření
smlouvy o dílo na základě původního výběrového řízení je posun termínu realizace o 1 rok, překročení zadávací lhůty, změny v projektu stavby
a nezájem uchazeče, který podal nejvhodnější nabídku, uzavřít smlouvu
o dílo při maximálním respektování
původních podmínek. Rada s ohledem na výše uvedené souhlasí s vypsáním nového výběrového řízení
na stavbu „Nástavba družiny ZŠ M.
Alše” v rozsahu dle realizační dokumentace stavby z října 2012 zpracované projekční kanceláří Ing. Aleš
Moudrý.
po posouzení nabídek a jejich srovnání s cenami obdobných či již realizovaných výběrových řízení souhlasila s pověřením spol. ISES, s.r.o.
organizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele pro akci „Nástavba
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z radnice
družiny ZŠ M. Alše” v rozsahu požadovaném zákonem č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách dle nabídky
zhotovitele za cenu 36 300 Kč včetně DPH.
vzala na vědomí, že předběžný rozpočet na realizaci pomníku generálu Pernickému činí 560 000 Kč. Rada
požádá o dotaci na pomník Ministerstvo obrany a další organizace.
vzala na vědomí, že paní Marcela Hanáková podala rezignaci na
funkci ředitelky Mateřské školy Gagarinova z osobních důvodů ke dni
30. 6. 2013.
vyhlásila konkursní řízení na funkci
ředitele/ředitelky Mateřské školy Gagarinova. Předpokládaný nástup do
funkce 1. 7. 2013, uzávěrka doručení
přihlášek do konkursního řízení dne
2. dubna 2013 do 15.00 hod.
vzala na vědomí, že městské části Praha-Suchdol byla poskytnuta
podpora na spoluﬁnancování projek-

tu „Pořízení čistící komunální techniky“ v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků z Fondu
soudržnosti 2 824 359 Kč a ze SFŽP
166 138 Kč.
souhlasila se zadáním právního rozboru zákonnosti stanoviska MŽP k dokumentaci EIA ze dne 26. 10. 2011
k záměru na výstavbu paralelní dráhy
a podmínek jeho uplatňování po novelizaci zák. 183/2006 a 258/2000 Sb.
v rámci územně plánovací dokumentace a posouzení souladu probíhajícího územního řízení na stavbu „Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), stavba
518 Ruzyně-Suchdol“ a na stavbu
„Silniční okruh kolem Prahy (SOKP),
stavba 519 Suchdol - Březiněves“
s příslušnými právními předpisy. Rada souhlasí s objednáním požadovaných právních služeb u AK Dohnal za
cenu do 30 000 Kč bez DPH s termínem předání písemného výstupu nejpozději do 10. 5. 2013.

vyhlásila záměr na pronájem části
pozemku parc. č. 2318/1, k. ú. Suchdol, ul. Suchdolská na prodejní plochu
za následujících podmínek: pronájem
za účelem provozování pojízdné prodejny masa, uzenin a pečiva, plocha
bude využívána jednou týdně v době
od 6.00 do 20.00 hod., plocha bude
užívána pouze po dobu prodeje a následně bude vyklizena, nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc, cena za pronájem činí
11,30 za m2 a den, přednostní pronájem společnosti Maur s r.o.
vzala na vědomí zápis z konkursu
na ředitele/ředitelku ZŠ M. Alše. Rada
konstatovala, že z 12 účastníků konkursu bylo 7 vyhodnoceno jako vhodný uchazeč, 5 jako nevhodný uchazeč
a že na prvních třech místech se umístili: Mgr. Tomáš Hušek, Mgr. Alexandra Kejharová a Mgr. Jiří Bartek. Uvedení uchazeči byli pozváni na jednání
RMČ dne 20. 3. resp. 27. 3. 2013.

mít nebo alespoň získávat odpovídající odbornou kvaliﬁkaci, dobrý učitel se vzdělává celoživotně ... I když
se to mnohým učitelům nelíbí, rodiče jsou nedílnou součástí školy, děti, které ve škole vzděláváme a vychováváme, nejsou nás učitelů, ale
rodičů. Proto musíme přijmout fakt,
že mají právo informovat se o výuce, klást otázky, kritizovat, vyžadovat vysvětlení …“

třebám. … V rámci další proﬁlace školy je možné jednotlivé oblasti podpořit a zintenzivnit.“

Svátky jara
dokončení ze str. 1
Každý žák by v ní měl mít a zažívat pocit potřebnosti, sounáležitosti a úspěchu. Aby takovou mohla být, musí reﬂektovat současné
a efektivní výukové trendy, metody
a formy, dbát na jejich uplatňování a učitele v tomto ohledu neustále vzdělávat …“
„… Komunikace je další ze složek
významně ovlivňující proces vzdělávání. Jedná se o komunikaci na
všech úrovních. Komunikaci vnitřní
mezi žáky, učiteli, vedením, ale i komunikaci směrem ven, tedy s rodiči, veřejností a obcí, jakožto zřizovatelem. Nejde jen o sdělení a přenos
informací, ale i o komunikaci jako
prostředek udržování dobrých vztahů, řešení a předcházení problémům
a nedorozuměním …“
Mgr. Kejharová působí jako zástupkyně ředitelky na ZŠ Petřiny sever,
ráda uplatňuje moderní formy výuky,
má chuť vést školu. Ve své koncepci
mino jiné uvedla: „… Děti musí ve škole cítit bezpečí a přijetí. Učitelé a děti
jsou do určité míry partneři. Dětem
musíme naslouchat. Děti potřebují, aby byly respektovány jejich individuální potřeby. … Učitelé by měli

Mgr. Bartek, působil osm let jako učitel a pak do roku 1997 šest
let jako jako ředitel ZŠ Na Slovance
v Praze 8, od té doby působí na různých funkcích v soukromých společnostech. Nyní pracuje u společnosti
Českomoravské informační systémy
v oblasti prodeje služeb a produktů
ICT v rámci evropského projektu Peníze do škol.
Ve své koncepci mimo jiné uvedl: „Prvním bodem je tedy otevření co největšího prostoru pro kreativitu a aktivitu žáků a pedagogů.
Znamená to využití všech možností, které nabízí současné technologie, ale podpořit i standardní metody nebo procesy. …
Základní proﬁlace školy je již nastavena a odpovídá nárokům a powww.praha-suchdol.cz
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Oba kandidáti, s kterými jsme zatím mohli na radě MČ hovořit, jsou
odborně zdatní, mají své představy
jak by školu chtěli vést, s jejich cíli
je možné souhlasit, ale přitom jsou
různí.
Již na počátku vyhlašování konkursu jsme si řekli, že několik prvních kandidátů necháme podrobit
hodnocení u profesionální ﬁrmy Tres
consulting s.r.o. dle předem nastavených kritérií jako např. komunikační
a organizační schopnosti, zvládání
konﬂiktů a stresů, mentální, sociální
a manažerské dovednosti, osobnostních vlastností.
Zatím se zdá, a to je povzbudivé,
že na funkci ředitele ZŠ M. Alše máme zdatné a schopné kandidáty, ale
rozhodování nebude snadné. Jméno
nového ředitele nebo ředitelky budeme znát v polovině
dubna.

Petr Hejl,
starosta městské části

3

26.3.2013 22:26:06

z radnice

Dobrovolný jarní úklid
Městská část organizuje JARNÍ ÚKLID veřejných prostranství o víkendu 6. a 7. dubna 2013. Uvítáme všechny, kteří se chtějí dobrovolně přidat a pomoci jaru ve
zkrášlování našeho okolí. Mimo jiných prostor bychom
rádi také uklidili zafoukaný nepořádek v porostech
v okolí vyhlídek na Vltavu v Sedleckých skalách a pak
pod Kozími hřbety, podél Horoměřického potoka. Zde
nám přijdou v sobotu odpoledne pomoci dobrovolníci
z Únětic. Kdo se bude chtít přidat, přihlaste se do 5. 4.
u nás na radnici.
Igelitové pytle na odpad si můžete vyzvednout předem
na suchdolské radnici u paní Gebrtové nebo Ing. Novotného (kancelář č. 208 ve druhém patře). Odvoz plných
pytlů s odpadem zajistí městská část. Zanechte je na viditelných a přístupných místech, případně nám sdělte,
kde se odpad nachází. Po dohodě je samozřejmě možné
zajistit odvoz pytlů s nepořádkem z veřejného prostranství i v jiném termínu.
Děkujeme všem občanům, kteří se starají o naše čisté okolí. Pokud víte o nějakém nepořádku, prosíme o nahlášení na suchdolskou radnici – tel.: 222 361 425,
e-mail: m.novotny@praha-suchdol.cz
Milan Novotný,
referent životního prostředí

Od dubna pokračují na Brandejsově
náměstí každý čtvrtek od 8 do 18 hodin pravidelné Selské trhy na Suchdole. Přijďte se podívat, co nového se
objeví v nabídce prodejců.
LIKVIDACE VĚTVÍ Z PROŘEZU STROMŮ od 6. do
14. dubna 2013 – větve navozte na tato obvyklá stanoviště: Výhledské náměstí Na Pasece vedle sběrných surovin K Drsnici V Údolí. Čisté větve (bez hřebíků či drátů, max. průměr 15 cm) nekraťte. Štěpkovač
je určen ke zpracování dřevité hmoty, neodkládejte proto jiný rostlinný materiál (trávu, suché květiny, listí), ty
patří do biokontejnerů.
BIOKONTEJNERY – LIKVIDACE LISTÍ, TRÁVY, SUCHÝCH KVĚTIN… 27. dubna 2013 na třech stanovištích jako v loni (Výhledské náměstí, Na Rybářce u sběrných surovin, K Drsnici).
Od 2. dubna je opět v provozu STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ V SUCHDOLSKÉ ULICI, kde mohou občané městské části bezplatně ukládat tříděný odpad (velkoobjemný, elektroodpad, bioodpad).

Poslední možnost přihlásit se na jarní vítání občánků
Městská část pořádá v sobotu
20. dubna od 10 a od 11 hodin na
suchdolské radnici vítání nových
suchdolských občánků. Vzhledem
k platnosti zákona o ochraně osobních údajů nemůžeme získávat informace o narození dítěte sami. Prosíme proto rodiče dětí s trvalým
pobytem v naší městké části, kteří

mají zájem se zúčastnit se svými dětmi slavnostního vítání občánků, aby
se přihlásili na suchdolské radnici.
Prosíme o předání následujících
údajů – jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa trvalého bydliště, zákonný zástupce, telefonické
a e-mailové spojení. Informace můžete předat osobně při návštěvě rad-

nice paní Krumpholcové v prvním
patře v sekretariátu starosty nebo
je můžete zaslat na e-mailovou adresu: kultura@praha-suchdol.cz. Vyjádřením zájmu a odevzdáním údajů souhlasí zákonný zástupce dítěte
se zpracováním podkladů městskou
částí Praha-Suchdol.
Děkujeme za pochopení.

FOTOSOUTĚŽ
Do fotograﬁcké soutěže na náměty pohlednic z městské části jsme zatím
obdrželi 25 fotograﬁí. Soutěž bude
ukončena 31. března 2013. Organizátor soutěže požádá kulturní komisi
a pozvané odborníky (fotograf, malíř),
aby vybrali nejpovedenější a nejvhodnější fotograﬁe z každé kategorie.
Všechny obdržené fotograﬁe jsou zveřejněny na facebooku městské části a pokud
se vám fotograﬁe líbí, dejte jí hlas.
Pokud si fotograﬁe chcete raději prohlédnout osobně,
je možné je shlédnout v Alšově kabinetu, a to do 12. dubna 2013, kde můžete také vybrat svého favorita.

4
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Výherci jednotlivých kategorií budou vybráni 15. dubna, sečtou se
hlasy jak komise, tak i hlasy veřejnosti.
Městská část plánuje uspořádat letní
výstavu fotograﬁí, pohlednic či obrazů
Ze života na Suchdole, tak pokud máte doma pěknou sbírku i s dob dávných,
budeme rádi za poskytnutí. Nezapomeňte
brát fotoaparát na své procházky a těšíme se
na jarní a letní rozkvetlý Suchdol a Sedlec.
Zuzana Krumpholcová,
referent kultury
LISTY

2/2013
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z radnice

GRATULACE
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve druhém čtvrtletí roku 2013
slaví významné životní jubileum
Petr Vonka Jana Horová Václav Konopásek Vladislava Šestáková Václav Zvolský Václav Brož
Oldřich Šesták Jan Háněl Richard Gemperle Jiří Rozinek Milena Bronová Miloš Nevřiva Vlasta
Luftová Ludmila Stachová Erich Chalupa Karel Mika Karel Srb Jindřich Zeigelheim Karel Hrabě
Václav Stehlík Jaroslav Kanta Herbert Doležal Zdeněk Jírů Jiří Konrád Marie Fortelková Jana
Řeháková Ladislav Kašpárek Růžena Brejchová Jana Struhová Jiří Stříbrný Věra Platilová Gejza
Schram Radmila Veselá Věra Kloučková Helena Tomoszová Pavel Karas Miroslav Pecka Mária
Gondolánová Václav Manhart Jiří Kabíček Inna Pašková Miroslava Teclová Jaroslava Suchá
František Blažka Jana Šrámková Václav Wiener Helena Effenbergerová Jiřina Čeňková Hana
Bělohlávková Milan Rylek Zdenka Nováková Helena Čočková Václav Protiva Marie Pomajzlová
Vlasta Zajíc Jarmila Tyšerová Libuše Vondráčková Vladimír Jurča Vlasta Pešková Zdeňka
Svobodová Dobromila Modlitbová Helena Míková Růžena Nevřivová Vlasta Hudrlíková Antonie
Mrkáčková Marta Blažková Jaroslava Mikušová Jarmila Tomanová Miroslav Adelt

Kola narůžovo!
V minulém čísle Suchdolských listů jsme vám představili nový nápad
studentů, jak alternativně zprostředkovat cyklistickou dopravu po Suchdole – KOLA NARŮŽOVO.
A byli jsme mile překvapeni, že
jste nám volali, kam můžete stará kola dodat. Nyní máme k dispozici cca
15 kol (a další snad přibydou), převážně v dobrém stavu, která společně zrenovujeme a nastříkáme na růžovo, aby byla dobře rozpoznatelná.
Proto vyzýváme kohokoliv, kdo
má chuť nám pomoci při renovaci starších modelů – přijďte v sobotu 20. dubna od 10 do 18 hodin na
dvůr za suchdolskou radnicí, kde ve
spolupráci s odborníky z cykloser-

visu CYKLOADAM proměníme stará kola na nová a bezpečná. Předem
děkujeme za vaši iniciativu a podporu cyklodopravy po Suchdole.
A jak to bude dále probíhat?
Jakmile dáme kola dohromady a budou se růžově lesknout, tak proběhne propagace projektu při zábavné
akci Čarodějnice, kdy se organizátoři a další studenti obléknou na růžovo a projedou první spanilou růžovou jízdu v průvodu.
Následně budou informovat veřejnost, rozdávat mapy se stanovišti kol
k vypůjčení, seznamovat s podmínkami vypůjčení, jak bezpečně kola
využívat a zase je vracet na určená

místa, atd. Růžová kola pak oﬁciálně
budou dána do provozu 1. 5. 2013.
Myslíte si, že kola tu dlouho nevydrží a zmizí jako pára nad hrncem?
I na to jsme mysleli, informavali jsme
městské strážníky, výkupny a bazary, aby růžová stará kola opravdu nebrali a nechali je k tomuto využití.
A jestli se nám to povede, to je na nás
všech, jak k tomu přistoupíme a třeba
se nám to podaří rozjet, jako v jiných
městech v zahraničí.
Vojta Němec, Martin Petřík
http://www.zijemetady.cz

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.
www.praha-suchdol.cz
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Průzkum k problematice organizace
veřejné dopravy – hodnocení dotazníků
Během ledna jste nám odevzdávali
vyplněné dotazníky k problematice
organizace veřejné dopravy, jelikož
jsme chtěli vědět názory vás – občanů. Celkem jsme obdrželi 165 dotazníků v papírové i elektronické verzi a několik podnětů, jak byste řešili
stávající problémy v dopravě. Dotazníky jsme zpracovali do excelové tabulky, kterou můžete shlédnout na
www.praha-suchdol.cz/epta vč. příloh vašich podnětů.
A jak to podle obdržených dotazníků dopadlo?
více než polovina dotázaných používá MHD denně a do zaměstnání jezdí MHD 70 % dotazovaných
64 % vyhovuje stávající organizace
veřejné dopravy, tzn. přímý spoj autobusů k metru, 27 % nevyhovuje
nejvíce na dopravě nevyhovuje –
57 % přeplněné autobusy, 45 %
zpoždění k metru, 20 % společná
obsluha s ČZU
Jak to zlepšit? – 30 % vyhradit samostatný koridor a zvýšit počet
autobusů

Jak přepravovat studenty? –
44 % navrhuje zvýšit kapacitu
autobusů, 28 % by chtělo samostatnou linku zakončenou v areálu ČZU
vlakový spoj nevyužívá 75 %
a 66 % ani neplánuje využívat spojení do centra přestupem na vlak
v Podbabě
přestup na tramvaj v Podbabě využívá občas 58 % (většinou z důvodu zácpy v ul. Jugoslávských
partyzánů)
zakončení „našich autobusových
linek v Podbabě nechce 90 % dotazovaných
pro zavedení tramvaje až na Suchdol je pro 24 % a proti 45 %
co by měl záměr tramvaje řešit –
prakticky vše uvedené (technické
aspekty, zeleň, hluk, napojení na
další vazby, obsluhu Suchdola...)
z toho vyplývá hodnocení záměru
zavedení tramvaje – nejvíce 48 %
vyhazování peněz
mají zde jezdit trolejbusy – polovina NE
docházková vzdálenost – vyhovuje

parkovací zóny na Suchdole –
67 % ne, 23 % ano
parkoviště P&R na Výhledech –
40 % ano, 42 % ne
parkoviště v Sedlci – 26 % ano,
37 % ne
Vaše vyjádření dále budou posouzena odborníky na organizaci veřejné
dopravy. Již nyní se podařilo navýšit v maximální možné míře autobusové spoje linky 107 v návaznosti na
výukový program studentů ČZU. Navýšení kapacity autobusů by mohl
otestovat zažádaný dvoukloubový
autobus, který si chce společnost
ROPID zapůjčit ze zahraničí.
A nyní se začíná diskutovat nad
záměrem městského územního plánování, a k tomu by nám měl být
projekt EPTA nápomocen, že díky
zpracované odborné studii budeme
moci prosazovat naše/vaše názory
a požadavky na organizaci veřejné
dopravy.
Zuzana Krumpholcová,
administrátor projektu

Adriana Skálová

Jedním z deseti pražských dobrovolníků, kteří 19. března převzali od primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody cenu Křesadlo, jež je určena „Obyčejným
lidem, kteří dělají neobyčejné věci“, byla letos i Adriana
Skálová. Blahopřejeme...!
převzato z www.praha.eu
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malířka a překladatelka
„Vždycky jsem měla to štěstí, že jsem se ocitla mezi těmi správnými lidmi v ten správný čas.“
Dobrovolnictví je pro ni přirozenou součástí života.
Dobrovolničit začala už na střední škole, kde pomáhala v italské chudinské čtvrti.
V Organizaci vozíčkářů šest let navštěvovala jeden
den v týdnu rodinu staré paní odkázáné na invalidní
vozík a pomáhala, s čím bylo třeba. Jak sama říká, nahrazovala paní její ochablé ruce.
V současné době je již devět let dobrovolníkem v hospicovém občanském sdružení Cesta domů. Hlavní náplní jejího dobrovolnického působení je pomoc a podpora
v rodinách klientů, kam vnáší svůj klid, veselou a vlídnou
povahu a je pečujícím i nemocným pevnou oporou.
Vyjmenované aktivity nejsou v oblasti dobrovolnictví kompletní. Je velmi aktivní v suchdolském komunitním dění. Je členkou a zakladatelkou několika spolků
a ještě ji zbývá čas na vedení ochotnického divadla.
LISTY

2/2013
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Spotřebitelský úvěr
Od 25. února letošního roku nabyla
účinnost velmi významná novela zákona o spotřebitelském úvěru (zákon
č. 145/2010 Sb.), která podstatným
způsobem vymezuje pravidla, jež musí dodržet poskytovatel nebankovních
úvěrů (půjček), pokud se zájemcem
o půjčku uzavírá smlouvu. Dosud byla pravidla dosti neurčitá, poskytovateli nebankovních úvěrů byla aplikována v podstatě vždy v neprospěch
zájemců o úvěr. Tento výklad, klamavá a agresivní reklama a nekalé praktiky těch, kdo úvěry poskytují, často
prohlubovaly ﬁnanční problémy osob,
které se právě kvůli své situaci o úvěrování zajímaly, a často je dovedly až
k dluhové pasti. A v ní se pak rychle
objevil velmi aktivní exekutor.
Samozřejmě, že nejlepším doporučením pro každého by mělo být: Nepůjčovat si! Pokud ano, tak u bankovních ústavů, které již i v minulosti
zachovávaly patřičnou etiku ve vztahu ke spotřebiteli. A pokud přeci jen
u nebankovních ﬁrem, pak se dobře
seznámit se svými právy, která právě
uvedený zákon ve své nové podobě
zájemců o půjčku (spotřebitelům) poskytuje, a trvat na jejich ochraně a plnění povinností věřitele. Vždy je však
třeba velmi pozorně číst předloženou smlouvu, i ta musí mít své zákonem stanovené náležitosti. Pokud se
na chování poskytovatele nebankovní půjčky, na jím předložené smlouvě
(tím spíš, nehodlá-li takovou smlouvu
vůbec předložit) spotřebiteli něco nezamlouvá, neměl by s tímto subjektem dál jednat, a na jeho nezákonné praktiky upozornit třeba Českou
obchodní inspekci, útvar na ochranu
spotřebitele Ministerstva průmyslu
a obchodu nebo Finančního arbitra.
Co nová zákonná úprava spotřebiteli-zájemci o půjčku přináší:
1. Věřitel může poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude
po posouzení schopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský
úvěr splácet (novela by měla zabránit úmyslnému předlužování spotřebitele, kdy je zřejmé, že nebude schopen spotřebitelský úvěr splácet). Jak
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to má věřitel provést, zákon sice nestanoví, avšak věřitel má jednat jako
profesionál v příslušné oblasti, který
má vědět, co vše je nutné zohlednit,
a když tak nejedná, porušuje zákon.
2. Směnku ani šek není možné použít ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru, přičemž
věřitel a zprostředkovatel společně
a nerozdílně odpovídají spotřebiteli
za škodu způsobenou porušením této povinnosti (má tak být zabráněno
existujícím neférový praktikám spočívajícím ve vyplňování bianco směnek,
a jejich případnému i zneužití k soudnímu uplatnění i po tom, kdy spotřebitel své závazky splatil).
3. Jedna z nejdůležitějších povinností věřitele – Zajištění spotřebitelského
úvěru nemůže být ve zcela zjevném
nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Tzn. zcela protizákonné
jsou dosavadní praktiky jištění několikatisícového spotřebitelského úvěru
nemovitostmi spotřebitele.
4. Další významná úprava – Při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy se nesmí používat telefonní číslo
pro přístup ke službám s vyjádřenou
cenou (při komunikaci se zákazníkem
v souvislosti se spotřebitelskými úvěry tak není možné využívat linky s jinými speciálními tarify začínajícími
číslem 900 apod.)

padných doplňkových službách (např.
životní pojištění, změna poskytovatele
dodávek el. energie apod.). Odstoupit
lze, ať se smlouva uzavře kdekoli, nejen u spotřebitele doma, ale i v provozovně zprostředkovatele. Zprostředkovatelská smlouva musí obsahovat
ve své písemné podobě i ujednání
o odměně zprostředkovatele, pokud
ji má platit spotřebitel, a zprostředkovatel může na spotřebiteli nárokovat její zaplacení pouze, když je schopen spotřebiteli předložit vyrozumění
o výsledku svého zprostředkování.
6. Při porušení výše uvedených povinností může orgán dohledu (Česká
národní banka nebo Česká obchodní
inspekce v závislosti na dozorovaném
subjektu) uložit pokutu až do výše
20 mil. Kč. V případě porušení povinností zmiňovaných výše má spotřebitel také možnost domáhat se svých
práv u Finančního arbitra. Spotřebitel by se neměl bát podat upozornění na nekalé praktiky u úřadu Finančního arbitra. Podání je zcela bezplatné a ﬁnanční arbitr je zřízen právě na
ochranu vašich práv před aktivitami
podivných věřitelských subjektů a poskytovatelů půjček. Kontakt je: Kancelář ﬁnančního arbitra, Legerova 69,
110 00 Praha 1, tel. 257 042 094,
úřední hodiny po–čt 8.30–15.30
(v pátek do 14.30). Webové stránky
ﬁnančního arbitra dokonce již obsahují vzory všech využitelných podání.
Finanční arbitr je navíc přímo ze zákona oprávněn k řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů (jde o řešení mimosoudní a bezplatné).

5. Pokud bude někdo zprostředkovávat žádost spotřebitele o spotřebitelský úvěr (dnes další zdroj k „oškubání“ věřitele), musí být tato zprostředkovatelská smlouva uzavřena
výhradně písemně a obsahovat informaci o právu spotřebitele na odstoupení od této smlouvy, a to do
14 dnů od jejího uzavření, bez uvedení jakéhokoli důvodu (pokud v těchto 14 dnech nedošlo již k uzavření
samotné smlouvy o spotřebitelském
úvěru). Odstoupením ze strany spotřebitele se smlouva zruší od samého
počátku včetně všech ujednání o pří-

7. Ve zcela neposlední řadě je třeba
upozornit na praktiku podstrkování klausule o tom, že spor bude řešit
rozhodce, kamsi do smlouvy a tím
nejmenším písmem (tzv. rozhodčí doložka). Je třeba mít na paměti,
že jde vždy o rozhodce spřáteleného
s poskytovatelem půjčky, tudíž výsledek je rychlý a jasný, řízení velmi
drahé, samozřejmě na úkor spotřebitele, rozhodnutí je pak přímo vykonatelné – tedy okamžitě může nastoupit exekuce. Proto je na místě
upozornit na novou úpravu rozhod-
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čích řízení od dubna loňského roku.
Rozhodčí smlouva o řešení sporů ze
spotřebitelských smluv musí být na
samostatném papíru, nikoli součástí vlastní úvěrové či jiné spotřebitelské smlouvy. Pokud rozhodčí smlouva
(doložka) nebude sepsána na samostatném papíře, ale jako součást podmínek hlavní smlouvy, bude hlavní smlouva neplatná! Poskytovatel
úvěru a podnikatel, neboť jde samozřejmě i o jiné smlouvy třeba na výjezdních prodejních akcích, musí spotřebiteli s předstihem před uzavřením
rozhodčí doložky vysvětlit, jaké může
mít pro něho následky. Tato rozhodčí doložka musí rovněž obsahovat
pravdivé, přesné a úplné informace
o rozhodci nebo o tom, že rozhoduje
stálý rozhodčí soud, o způsobu zahá-

jení a formě vedení rozhodčího řízení,
o odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou
vzniknout, a o pravidlech pro jejich
přiznání, o místu konání rozhodčího řízení, o způsobu doručení nálezu a o vykonatelnosti pravomocného
rozhodčího nálezu. I když bude řešit spor rozhodce a spotřebitel nebude s jeho nálezem spokojen, má spotřebitel právo požádat soud, aby ho
přezkoumal. Je vhodné si prověřit, že
uváděný rozhodce je skutečně zapsán
v seznamu rozhodců vedeném ministerstvem spravedlnosti, jinak totiž
nesmí tuto činnost vůbec vykonávat.
K tomu slouží databáze na http://rozhodci.justice.cz/.
… a závěrem k minulému článku NE
(bankovním) poplatkům. K tomuto

tématu se nyní vede masivní kampaň
v nejrůznějších médiích, je třeba upozornit na nepřesné informace zásadní
povahy, jež se v těchto článcích objevují. Uvádí se, že soudní poplatek, který bude hradit při podání žaloby každý, kdo chce poplatek získat zpět, je
400 až 800 Kč, avšak nejnižší soudní
poplatek je zákonem dnes stanoven
ve výši 1000 Kč (příp. u elektronického platebního rozkazu 800 Kč), nově
je pak uváděno, že zmíněných 400 Kč
je za právní zastoupení, ač bylo dříve deklarováno jako zcela bezúplatné.
Přesné informace můžete, a skutečně bezplatně,
získat na kontaktu NEpoplatkum@seznam.cz .
JUDr. Zlata Kohoutová

Zveme vás na

ČARODĚJNICE
v úterý 30. dubna
Sraz čarodějnic a čarodějů na Suchdolském
náměstí u kamenů v 16.00 hodin, odkud
se společným průvodem vydáme na hřiště
za sokolovnou, kde bude od 16.30 následovat program.
Pro upřesnění programu sledujte www.praha-suchdol.cz a informace na nástěnkách.
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ze suchdolské knihovny

Co nového v knihovně
vedoucí, která nejen pokračuje v mé
práci, ale přináší do knihovny nové moderní myšlenky a nápady. Pevně věřím, že připravovanými akcemi zaujme i mladou generaci, která
už tolik nečte. S knihovnou zůstanu
v kontaktu i ve svém novém působišti. Suchdolská knihovna v rámci akce
partnerská knihovna navázala přátelství s knihovnou v Bojnicích. Spolu-

pracují na akcích, vyměňují si nápady, letošní Noc s Andersenem bude
ve znamení tajemných legend, kterými je opředen Bojnický zámek a její
téma bude „Noc duchů
a strašidel“. A samozřejmě zůstanu knihovně
věrná jako její čtenář.
Ivana Tvarohová

Program knihovny na duben
pátek 5. dubna Noc s Andersenem
pondělí 8. dubna od 18.00 Jóga smíchu
středa 17. dubna od 18.00
Vážení čtenáři,

Přednáška Pavla Beneše
na téma: Paměť vody

pondělí 22. dubna od 18.00 Jóga smíchu
v suchdolské knihovně jsem strávila
čtyři úžasné roky. Chtěla bych vám
poděkovat za vaši čtenářskou přízeň a za návštěvy knihovních akcí.
Kdybych nedostala pracovní nabídku spojenou z pohádkovým městem
Bojnice, které mě nadchlo a stalo se
mojí „srdeční záležitostí“, určitě bych
knihovnu nikdy neopustila. Katka Lahodová Turchichová je ale výbornou

středa 24. dubna od 18.00 Harfový koncert – Hana Hrachovinová
čtvrtek 25. dubna od 18.00

Výstava Jiřího Wintera – dětská tvorba –
přednáška Jiřího Műllera a Helen Valentové

pondělí 20. května od 18.00 Jóga smíchu
Připravujeme: V knihovně obnovujeme kurz práce s internetem pro začátečníky. První setkání bude v pátek 12. dubna v 16.00 a další vždy v pátek ve stejném čase.

Co nového
v Alšově kabinetu
Výstavní síň suchdolské radnice –
Alšův kabinet právě nabízí ke shlédnutí výstavu studentských prací Katedry zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze na téma:
„Studie úpravy veřejných prostorů
v Praze Suchdole“. Vystavené práce
vznikaly pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D v Ateliéru I v letech 2009 – 2011.
K vidění jsou návrhy úprav veřejných prostorů – náměstí (Výhledské,
Brandejsovo, Suchdolské), zajímavé
návrhy úpravy celkového vzhledu vč.
výsadby zeleně, přidání parkového
mobiliáře (lavičky, fontány, sochy...).
Výstava je otevřena do 11. dubna
v době otevření úřadu.
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Máte rádi kreslené obrázky a osobitý humor? Pak si nenechte ujít vernisáž výstavy známého kreslíře, karikaturisty a humoristy pana Jiřího
Wintera alias NEPRAKTA.
Vernisáž se uskuteční 18. dubna od 18 hodin v Alšově kabinetu (výstava potrvá minimálně do
10. června). Můžete se těšit na zajímavé vyprávění hostů a manželky
Daniely Pavlatové, zazpívá a zahraje dlouholetý přítel Neprakty pan
Vladimír Veit.
Část výstavy Jiřího Wintera –
dětská tvorba – ilustrace knížek
a kresba komiksů bude pokračovat
v místní knihovně a na ni naváže
25. dubna zajímavá beseda s hosty

– Jiří Műller a Helen Valentová, kteří
vydali knížku Hovory s Nepraktou.

www.praha-suchdol.cz

9

Co se chystá na léto?
Rádi bychom uspořádali výstavu
fotograﬁí – Ze života na Suchdole.
V rámci vyhlášené fotosoutěže na
náměty pohlednic nám posíláte zajímavé a krásné fotograﬁe a rádi bychom vyzískali i starší fotograﬁe,
pohlednice nebo obrazy z našeho
okolí. Proto vás vyzýváme, pokud
máte ve svém albu zajímavé kousky,
budeme rádi za jejich zapůjčení.
Zuzana Krumpholcová,
referentka kultury

26.3.2013 22:26:09

co se dělo

Suchdolský masopust
aneb jak jsme oslavovali

V únoru ožila celá Praha bujarými
průvody maškar a nejinak tomu bylo i na Suchdole. Suchdolský masopust zahájily již ve čtvrtek 7. února
děti z mateřské školky Gagarinova.
Připravily si masky, čepičky, chrastítka a pozvaly si opravdového dudáka. Jeho dudy se rozléhaly po celém
okolí a průvod se táhl dokola Suchdolského náměstí. Průvod se zastavil u všech obchůdků, místním obyvatelům děti zazpívaly a nabízely
vlastnoručně upečené koláče. Poslední zastávka byla před radnicí městské části, pan starosta se přidal zpěvem k veselým maškarám a pozval

10
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všechny na sobotní masopustní průvod s doprovodným programem.
Děti se do průvodu připravovaly nejen ve školce, ale dílny na výrobu masopustních masek proběhly i v družině základní školy M. Alše. Letos se
k masopustu pojil příběh „O statečném suchdolském lidu“, ve kterém
jako hlavní zvířecí postavy vystupovali draci, koně, prase a slípky. A právě tyto masky si školáci vyráběli.
Nejprve se zašli podívat do místní knihovny, aby se dozvěděli něco o dracích a dávných pověstech,
prohlédli obrázky a načerpali fantazii pro samotné tvoření. A pak už se

SUCHDOLSKÉ
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pustili do vlastnoručního tvoření
v rámci odpolední družiny. Školáci měli k dispozici různorodý výtvarný materiál a jako základní technika zdobení byla zvolena enkaustika
– neboli malování voskem. Pro děti
to bylo něco netradičního. Pozorovaly, jak se vosk krásně propojí do různých odstínů a jak lze dotvářet zajímavé efekty pomocí žehličky. Tato
technika je navíc hned suchá a dá
se dále dozdobovat. A tak pod rukama zkušených školáků vznikali děsiví
draci, grošovaní koníci s dlouhou hřívou a nebo roztomilé kropenaté slepičky s opravdovým peřím.

2/2013
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co se dělo

A v sobotu 9. února 2013 přípravy vyvrcholily na Suchdolském masopustu. Zahájení se ujal velevážený
principál (Bela Schenková) a roztomilý šašek (Věra Štěpánková). Principál
hlásně vyprávěl vtipný a veršovaný
epos „O statečném suchdolském lidu“, přiletěli obrovští draci, přiklusali
pestrobarevní koníci a sborově zakdákaly suchdolské slepičky. Suchdolský
lid se radoval, zpíval a tančil za doprovodu sehrané kapely pod taktovkou Martina Šmída. Byl to krásný rej
a z náměstí to pozoroval pan starosta
Petr Hejl! Zamyslel se, pousmál a promluvil krátce: „Všichni milí Suchdoláci, pomožme si navzájem, nejhorší je
zloba, hádky a z lenosti nezájem“.
Starosta předal klíč od městské části maškarám a začal masopustní rej.
Bujarý a dlouhý průvod se táhl Suchdolskou ulicí k základní škole a dále k Brandejsovu statku. Tam si musel starosta klíč od maškar vykoupit
zpět, krásně zatančil se zeleným vodníkem a všem hladovým účastníkům
rozdal cukrované koblihy. Abychom to
měli čím zapít, připravil nám pan Křen
lahodný svařáček, čaj a na posilnění

labut_0213_CYK.indd 11

klobásky, abychom došli až na Holý
Vrch.
Cesta byla dlouhá, ale díky objednanému počasí došel na kopec
opravdu hojný průvod, a tak jsme
se důstojně, i díky originálním obřím maškarám, připojili k Roztockému a Únětickému průvodu. A tam
teprve začal ten pravý rej – roztocká
královna, únětický král a suchdolský
šašek se pozdravili, vyměnili si vlajky, medvědi se rvali do roztrhání těla
a my jsme tančili a vytvářeli spojená
kola a hlavně jsme se všichni bavili.

Nakonec i ta klibna padla, spravedlivě rozdělena byla a začal masopust
a jak jinak než dobrým jídlem a pitím
v Únětickém pivovaru.
Sláva masopustu!

www.praha-suchdol.cz
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Děkujeme všem spoluorganizátorům, suchdolským dobrovolníkům,
kteří se podíleli na přípravách programu a výrobě masek.
Zuzana Krumpholcová,
referentka kultury
foto: Jan Hromádko

26.3.2013 22:26:10

co děje u hasičů

Suchdolští mladí hasiči
nemají svázané ruce
Mohlo by se zdát, že mladým hasičům zima nepřeje jak v trénování,
tak v soutěžení, opak je však pravdou. Sice jsme neběhali po venku s hadicemi a proudnicemi, zato
jsme hezky v teple hasičárny trénovali uzly. Ano, a modří již vědí, že
tím hlavním důvodem byl Zimní pohár v uzlování. Řeporyjská hasičárna byla tu první březnovou sobotu
až po strop našlapaná adrenalinem.
Aby ne, když tu své dovednosti ve
vázání uzlů poměřovali mladí hasiči z celé Prahy. Soutěžilo se tradičně ve dvou základních kategoriích
– hlídky a jednotlivci. Naše pětičlenná hlídka se do toho vrhla po hlavě a vybojovala 14. místo. To byl odvaz! Jen o chlup nám uteklo druhé
kolo, což nám zase tolik nevadilo,
protože máme na příště aspoň dobrou motivaci pro intenzivnější trénink. V jednotlivcích jsme to jistili
ze středních pozic, a to s nejlepším

umístěním na 19. místě z celkového
počtu 44 soutěžících. Diplomy jsme
si sice neodnesli (pro tentokrát), ale
spoustu zážitků ano.
A co dál? Tak v současné době
trénujeme na požární útok, požární štafetu dvojic a překážky 4x 60 m
v rámci I. kola hry Plamen, které se
koná v květnu. Na přípravu máme

sice ještě dva měsíce, ale tréma dělá
divy, a proto jsme začali hadice rozhazovat už teď, mráz nemráz. Hezky nám ten rok utíká, tak držte palce, ať se nám ty hadice nezamotají
a nadšení neopadá.
Za kolektiv mladých hasičů
Pavla Bradáčová

Hasičská zima
Tak hurá, svatý Floriane, zima je za
námi! A že byla nějak dlouhá a studená – až okna v hasičárně praskala
a Tatrovce v garáži omrzlo levé přední světlo. Copak dělali naši hasiči,
aby se zahřáli?
Tak třeba plesali, protože jak známo, pohyb zahřívá. Již 122. hasičský ples se konal 19. ledna v hotelu Galaxie za tradičních rytmů polky,
valčíku a řady osobitých tanečních
stylů. Proběhlo také oblíbené slosování tomboly. Je zde na místě poděkovat vedení a personálu hotelu za
poskytnutí prostor a spoluvytvoření
báječné atmosféry.
Další velkou událostí v řadách
Sboru byla bezesporu únorová Výroční valná hromada. I zde se mnozí
z přítomných členů poměrně zapotili při volbě nového starosty Sboru.
Tím byl zvolen Milan Kučera, čímž
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nahradil stávajícího Václava Čížka, jenž byl ve své funkci starosty
Sboru po neuvěřitelných 23 let. Panu Čížkovi patří veliký dík za skvěle odvedenou práci a panu Kučerovi velká gratulace ke zvolení a přání
pevných nervů a odhodlání při vykonávání této zodpovědné práce.
Milan Kučera současně složil funkci
velitele jednotky SDH, kterou vykonával poctivě a s nasazením po celých 17 let. V této funkci jej nahradil Martin Čuda, a to s elánem sobě
vlastním. Tak ať mu vydrží co nejdéle. Krom těchto volebních radovánek byla na valné hromadě udělena i některá významná ocenění.
Z rukou starosty Městského sdružení hasičů Praha Jindřicha Rýznera převzali medaile sv. Floriana
Zdeněk Štryncl a Zuzana Kučerová a řád sv. Floriana nově zvolený
SUCHDOLSKÉ
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starosta Sboru Milan Kučera. Velká
gratulace všem oceněným!
V zimním mezičase si suchdolští
hasiči střihli také několik zahřívacích koleček při tvorbě kluziště u ZŠ
M. Alše. Všem patří veliký dík. Krom
toho se naši hasiči připravovali na
nadcházející sezonu soutěží a akcí.
Jak se jim ta příprava a trénink povedly, můžeme již brzy sami posoudit. Tak držme palce!
Na závěr jen malá poetická vsuvka:
I když naši hasiči,
nesjíždějí po tyči,
pro Suchdol se rozdají,
a to někdy potají.
My je za to rádi máme,
medaile jim rozdáváme.
Pavla Bradáčová

2/2013
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vzpomínka

Za panem učitelem
Dne 3. ledna 2013 zemřel v 86 letech vážený suchdolský občan, vzácný učitel pan Radovan Papež. Narodil se 7. ledna 1927 v Praze, od
svých devíti let byl naším spoluobčanem, žákem místní obecné školy
a posléze jejím učitelem. Matka, paní Helena Papežová, pracovala prostřednictvím Čsl. Červeného kříže
v poradně pro matky a děti. Svými
přednáškami, prací a osobními intervencemi působila na matky školáků stran hygieny a nutnosti očkování, což ve 30. a 40. letech dvacátého
století nebylo vždy populární, ani samozřejmé. Otec, pan Alois Papež, byl
předním úředníkem na pražských jatkách v Holešovicích.
Po absolvování 5. třídy navštěvoval Radovan Papež osmileté reformní reálné gymnázium na Velvarské,
nyní Evropské ulici v Praze 6. Ve vypjatých válečných letech, kdy byly zavřeny české vysoké školy, byly
na středních školách citelně snižovány počty studentů. V septimě byli hoši nasazováni jako pomocné síly pro budování německých zákopů
a ubytoven. Válka se stala pro citlivého mladého člověka těžkým traumatem; krutých zážitků z působení
v sanitních jednotkách pro vyhledávání živých a mrtvých v troskách po
náletech – například po únorovém
a březnovém v roce 1945 v Praze –
se pan Papež nezbavil nikdy.
V roce 1946 po maturitě se výtvarně nadaný Radovan Papež za-

psal na pražskou Pedagogickou
fakultu, obory výtvarná výchova
a deskriptivní geometrie, kterou
úspěšně ukončil v roce 1949; výtvarný obor studoval u Cyrila Boudy, Karla Lidického, Martina Salcmana. Po dvouleté vojenské službě
v roce 1951 se oženil a se svou ženou Miluškou Papežovou-Tichou
nastoupil na základní školu v Ústí nad Labem; po dvou letech přijal
místo učitele ve Středoklukách, od
roku 1955 učil vystudované obory
na základní škole v Suchdole, které zůstal věrný až do penze. Jako
úspěšný učitel výtvarné výchovy
vedl seminář pro učitele stejného
zaměření, pořádaný v Kutné Hoře.
Po snížení hodin výtvarné výchovy
byl jeho pedagogický úvazek rozšířen o výuku pracovního vyučování
v dílnách; i tento obor vyučoval důsledně a rád, takže většina jeho žáků se uměla postavit k práci s nářadím a materiálem. Jako matematik
byl pan učitel zbožňován hlavně
rodiči, jejichž potomky připravoval v jejich posledních školních letech ke zkouškám na střední školy.
Ti si nemuseli dělat starosti, zda jejich ratolesti u zkoušek obstojí. Moji výtvarně nenadaní chlapci díky
jinak dobrému prospěchu byli panem učitelem obdarováni na konci
školního roku milosrdnou dvojkou
z kreslení.
Pan Papež miloval suchdolský
kraj a krajinu, miloval Mikoláše Alše,
jehož jméno naše

škola nese. Právě nyní prochází generální rekonstrukcí v Národním divadle lunety Mikoláše Alše a Františka Ženíška. Jak nevzpomenout
jeho zasvěceného výkladu o poslední lunetě „Žalov“, lunetě nejcennější
právě pro výhradní Alšovo autorství,
lunetě tvořené Alšem právě v Suchdole za jeho pobytu na Brandejsově statku.
Pan Papež byl učitel přísný, důsledný a spravedlivý. Jeho pedagogické metody byly mnohdy svérázné, leč právě proto na ně dnes
většina Suchdoláků vzpomíná ráda a s humorem. Dlužno ale říci, že
pan učitel velmi podstatně přispěl
k vědomostem a zručnosti svých
žáků a vštípil většině vztah k estetickým hodnotám a vkusu.
S panem učitelem Papežem odešla velká osobnost suchdolské školy. Řadí se k plejádě jejích důstojných zástupců: Karla Pergtolda,
Jana Morávka, Václava Flajšhanse,
Karla Kramla, paní učitelky Kryštůvkové. Zařadil se k českým kantorům, z nichž jen někteří žijí v literárním zpracování; většina jich je
zapsána v srdcích dětí.
Děkujeme Vám, pane učiteli
Papeži, za Vaši práci pro českou školu. Děkujeme Vám, pane Papeži, za krásný znak
našich dvou obcí, Suchdola a Sedlce.
Eliška Kosová

www.praha-suchdol.cz
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ze suchdolských škol

Projekt „Předškolák”

Plavba školou
V pátek 1. března se v naší škole konalo pokračování projektu Předškolák. Tentokrát bylo setkání zaměřené
na poznávání prostředí nové a staré
budovy naší školy. Předškoláky z MŠ
K Roztokům a MŠ Gagarinova přivítali námořníci z 5. tříd, kteří se stali jejich průvodci na cestách po škole. Páťáci pro své budoucí spolužáky
připravili zajímavá stanoviště, která jim zpestřovala celou trasu. Cesta
začínala v podpalubí, kde na ně čekali námořníci, kteří jim povyprávěli
o historii naší školy. Dále pak zavítali
do lodní kuchyně, ve které seděli dva
bezradní námořníci nad pomíchaným pytlem se zdravým a nezdravým
jídlem a předškoláci měli za úkol pytel správně roztřídit. Když vše zvládli,
dostali se na palubu. Nejprve museli
zdolat spoustu schodů a potom vyřešit zapeklitý hlavolam, který byl heslem pro další stanoviště. Díky heslu
pak získali tajnou zprávu od kapitána
lodi, kterou museli donést na druhou
loď. Cesta však nebyla jednoduchá,
museli projít přes pirátské a zakleté území a zprávu předat velkému
námořníkovi. Ten měl pro ně poslední úkol, sestavit obrázek jeho milované lodi. Po celou dobu výpravy je doprovázeli nejen naši námořníci, ale
také papírová lodička, na kterou museli získat 6 záchranných kruhů, aby
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spatřili poklad mořské panny. Všichni
předškoláci byli moc šikovní, a proto právě zmiňovaný poklad mořské
panny našli a spolu s ním si odnesli
i pár hezkých zážitků.
Lidské tělo
8. března se opět v 5. třídách konal
projekt Předškolák. Společně s paní
učitelkami jsme pro ně vymysleli několik stanovišť, týkajících se lidského
těla. Na jednom z nich na ně čekalo seznámení s encyklopediemi o lidském těle, na dalším se mohli podívat
do mikroskopu a spatřit tak mnohonásobně zvětšený vzorek krve a jako bonus si zde mohli poslechnout
přes stetoskop své srdíčko. Seznámit
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se lépe s kostrou, či potrénovat sluch
v pexesu pro uši bylo další z možností. Když se naučili sestavit model lidského těla a zakreslit jej, zašli do
smyslového centra a poznávali rozmanité druhy ovoce, zeleniny a koření. Dále jsme se malých žáčků ptali
na jméno, oblíbenou barvu, jestli mají sourozence, jak se jmenují jejich rodiče apod. Hned ve vedlejším stanovišti jsme změřili jejich výšku, délku
lokte a chodidla a zapsali jejich váhu.
Poslední stanoviště potěšilo milovníky sportovních aktivit. Zdravým pamlskem v podobě obrovského koše
ovoce jsme se s nimi rozloučili.
Anežka Lenochová, V. A

2/2013

26.3.2013 22:26:12

ze suchdolských škol

Módní přehlídka Školní
družiny při ZŠ M. Alše
Malí novináři ze školní družiny informují o módní přehlídce

Módní přehlídka ZŠ Mikoláše Alše
se konala dne 28. února. O nejhezčího modela a modelku se popraly 1. a 2. třídy. V odděleních: III. odd.,
IV. odd. a II. oddělení. Jako moderátorka se ukázala nádherná Lucka Hubená,
známá jako vychovatelka III. oddělení.
Módní přehlídka se konala ve II. oddělení. Názvy modelů: Romantizmus byl
romantický, Jaro bylo podivné, Letní
vánek byl zajímavý, Hit léta byl úžasný
a Fialinka byla pěkná. Muž v černém
byl akční a Gangnam style byl stylový.
Zlatý déšť byl úžasný, Červený puntík
už vyšel z módy a Třpytka byla velice

hezká. Princezna se mi zdála divná
a modelka Viky Holá měla model jednoduchý. Lázeňský host byl zajímavý
a Kery kovboj byl hezky vymyšlený.
Frajírek měl frajerský kabát a celý oblek, Šedý plášť měl moderní šátek. Model Rozkvetlá louka byl divně provedený a Japonka byl exotická.
Všechny modely jsou krásné a promyšlené, ale jen 3 děti můžou vyhrát
titul Nejhezčí model. Z 1. tříd vyhráli:
nejkrásnější modelkou se stala Třpytka a nejkrásnější model byl Frajírek.
Z 2. tříd byla nejkrásnější modelka
Letní vánek.

Výherci dostali šerpu, plyšáka a módní doplněk. Titul za nejhezčí kolekci vyhrála vychovatelka ze IV. oddělení Michaela Haluzová. Všichni se výborně
bavili a těšíme se na další ročník.
Ambra Frantinová,
novinářka za III. oddělení
Naše škola pořádala módní přehlídku
dětí. Holky měly krásné šaty. Kluci byli
také hezky oblečení. A všichni se dobře
bavili. Byla to krásná módní přehlídka.
Martin Bartoš,
novinář za II. oddělení

Dětem radí odborníci
Program školní družiny ZŠ M. Alše je pravidelně zpestřován zajímavými besedami. V únoru k dětem zavítal profesionální záchranář Záchranné služby
středočeského kraje Bc. Jan Kolár, který pro děti připravil besedu o poskytování první pomoci s praktickým nácvikem. Vždycky, když jde o toto téma, tak
v člověku trochu zamrazí. Vědět, jak poskytnout rychlou a hlavně správnou
první pomoc je i pro dospělé mnohdy nelehká situace. A tak je užitečné tyto
dovednosti podávat z úst odborníků, kteří se tím zabývají každým dnem.
Děti se dozvěděly důležité informace, jak se zachovat, kam zatelefonovat,
co nahlásit a jak poskytnout pomoc zraněnému člověku, aniž by mu spíše
ublížily. Všechny teoretické poznatky si pak mohly vyzkoušet na připravených
pomůckách a ﬁgurínách, aby v případě vážné situace byly připraveny správně reagovat.
-zakNa snímku provádí Martin Vávra nácvik masáže srdce.

www.praha-suchdol.cz
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Školka Gagarinova
bude slavit 30 let
Sice až 15. listopadu 2013, ale jak se
říká: „Štěstí přeje připraveným“. Plánujeme veselou oslavu s příspěvky
dětí ze všech tříd, chceme pozvat bývalé ředitelky i učitelky, zřizovatele,
rodiče, prarodiče, zavzpomínat si nad
fotograﬁemi, prohlédnout si současnou školku.
Vzhledem k plánované „fotogalerii“
uplynulých 30 let školky se s prosbou
obracím na vás, bývalé školáčky i rodiče. Bohužel fotograﬁí je v archivu málo – ne ze všech let, ne ze všech tříd
a úplně chybí fotky ze stavby školky.
Pokud byste doma měli nějaké fotograﬁe ze školky od roku 1983, prosím
o jejich kopie (skeny) nebo o zapůjčení
k naskenování. Fotky můžete do školky poslat buď e-mailem – msgagarinova@praha-suchdol.cz nebo je můžete
přinést kdykoliv od 7 do 17 hodin, do
některé ze tříd učitelkám (z ulice Gagarinova) nebo ředitelce či hospodářce (hospodářská budova z ulice Stehlíkova). Případně si můžete telefonicky
domluvit přesnou hodinu s ředitelkou
– mob. 733 510 450. Předem vám
všem děkuji za ochotu a pomoc.
A nyní mi dovolte malou „ochutnávku“ historie z kroniky školky: Projekt
na stavbu pavilonové školky zpracovalo ČVUT Praha v roce 1977. Stavba byla zahájena v roce 1978 jako
„Akce Z“ tehdejšího Místního národního výboru. Rozpočet byl plánován
na 7 033 000 Kč, skutečné náklady
však byly pouze 5 100 000 Kč, protože bylo zdarma odpracováno 65 116
brigádnických hodin – zaměstnanci
VŠZ – ROH i studenti, ČSAV, suchdolští občané, zahrádkáři, organizace NF
a další pomocníci.
Slavnostního předání školky do užívání, dne 15. 11. 1983, v den narozenin tehdejší paní ředitelky Ireny Dvořákové, se zúčastnili zástupci: MNV
Suchdol, OV KSČ, ONV Praha 6, zástupci Školní inspekce a Školské
správy Praha 6, OVOS školství a vědy a další hosté. Byla slavnostně odhalena socha „Dívka s ptáčkem“ sochařky Věry Melicharové-Kartákové ve
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venkovním prostoru hlavního vchodu z ulice Gagarinova. Školka poté
byla vybavena nábytkem, hračkami
a provozním materiálem – většinou
ze dvou zrušených školek: z MŠ Rohová 540 (současné sídlo DDM) a z MŠ
K Roztokům 220 (říkalo se školka
u Petržílků – dům jim byl vrácen). Ve
školce Gagarinova býval školnický byt
pro školníka a uklízečku (současné
sídlo MUDr. L. Honkové) a prádelna,
sušárna s mandlem (současně v pronájmu DDM).
Od 2. 1. 1984 se začalo ve školce
učit. Zapsáno bylo 100 děti ve třech
odděleních, čtvrté sloužilo jako přechodný sklad. V září 1984 bylo již
117 dětí a bylo otevřeno i čtvrté oddělení. Léta ubíhala, dětí bylo ve školce průměrně 30 – 35 na třídu (tehdejší
normy to povolovaly a děti i učitelky
to „přežily“, ale bylo to obdivuhodné a velmi nepříjemné pro všechny
zúčastněné). Střídaly se učitelky, kuchařky, uklízečky. Školku měly na starosti čtyři ředitelky: Irena Dvořáková
(1983 – 1998 ... 15 let), Jitka Kabelová (1998 – 2006 ... 8 let), Bohunka Minárová (2006 – 2007 ... 1 rok), Marcela Hanáková (2007 – 2013 ... 6 let). Ve
školce se zdárně učilo, děti se účastnily různých aktivit, jezdilo se na výlety, chodilo se do divadel, pořádaly
se dětské karnevaly, slavily se dny dětí. Rodiče byli spokojeni i nespokoSUCHDOLSKÉ
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jeni tak, jak šel život. Při školce byl
založen tzv. Klub rodičů a přátel školy. Rodiče školce pomáhali s různými
pracemi ve třídách i na zahradě nebo
sponzorskými dary. Od roku 1989 bylo méně dětí a tak byla otevřena opět
pouze 3 oddělení. 3. 5. 1990, po požáru v Základní škole M. Alše, se volné oddělení využívalo pro výuku dětí
z prvních tříd. V letech 1991 až 1993
byla pro školku dokonce jen 2 oddělení a 2 oddělení sloužila škole pro děti
z prvních a druhých tříd. Od školního
roku 1993 byla základní škola zase
ve svém a školka měla zpět 3 oddělení. Čtvrté oddělení postupně užívalo
několik nájemníků – přechodně jako
sklad inventáře zrušené MŠ Sedlec,
denní stacionář pro seniory, Český
domov pro seniory, DDM, pedikérka,
zubař. Až v červenci 2007 proběhla
rekonstrukce tohoto oddělení a od
března 2008 měla školka 4 třídy po
25 dětech. Od února 2012 se rozrostla na 6 tříd – 152 dětí, 19 zaměstnanců. Ale to už je současnost, kterou znáte. Podrobněji si budete moci
o historii této i smíšených zrušených
školek přečíst na oslavě.
Na závěr jen krátké připomenutí
– v listopadu bude oslava narozenin
a pokud máte nějaké staré fotky školky, prosím o zapůjčení. Předem děkuji.
Marcela Hanáková
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Plaváčci z Gagarinky

Od února začali jezdit předškoláci z Lišek a Medvídků
na plavecký výcvik do Kralup nad Vltavou. Bazén v Kralupech je nově zrekonstruovaný, prostory jsou krásné,
světlé a moderní. Obrovskou výhodou je i brouzdaliště zejména pro děti, které se bojí nebo jsou v bazénu
poprvé.
První plavání probíhalo spíše jako „cákání“ a vodní
dovádění. Děti se seznamovaly s prostředím a lektorkami, které je poučily o bezpečnosti chování u bazénu

i ve vodě. Během vodních hrátek také proběhlo rozdělení do skupinek podle plavecké zdatnosti. Plavecké skupiny jsou tři – začátečníci, pokročilí a plavci.
Ve skupině začátečníků je 15 dětí, výuka probíhá
v brouzdališti, kde se děti hlavně učí nebát se vody, potápět hlavu a pohybovat se ve vodě, ale i splývat s hlavou pod vodou. Deset pokročilých dětí se učí plavat již
ve velkém bazénu s pomocí nadnášecích destiček, opasků, rukávků. Nejzdatnější skupina plavců – 10 je také ve
velkém bazénu a učí se splývat pouze pomocí destičky
přes celý bazén (pokud je někdo ještě trochu nejistý, dostane rukávky nebo opasek). Také se již učí skákat z bloku (děti jsou pro jistotu i během skokanské části hodiny
oblečeny do nadnášecích opasků a rukávků).
Po hodině vodních hrátek se děti odeberou do sprch,
kde se umyjí mýdlem, poté se oblečou a paní učitelky
jim vyfénují vlasy. Pak hurá do autobusu a zpátky do
školky. Po velikém plaveckém úsilí v bazénu i v brouzdališti našim plaváčkům vždy řádně vyhládne, a tak se
nemohou dočkat, co dobrého pro ně paní kuchařky přichystaly.
Jana Lejnarová,
MŠ Gagarinova

Naše námořní plavba
po základní škole
aneb v zdravém těle zdravý duch
Po jarních prázdninách na nás předškoláky čekalo ve školce překvapení.
Paní učitelky a děti z 5. tříd pro nás
(v rámci projektu Předškolák) připravily námořní plavbu po základní škole. A že to bude opravdový zážitek
jsme se přesvědčili hned ráno.
Přišly pro nás paní kapitánky a už
jsme putovaly údolím ticha za ostatními námořníky. V ty se proměnily děti z 5.A a 5.B. Z nás soviček se
stali plavčíci – každý dostal svoji papírovou loďku a vydal se v doprovodu starších kamarádů na plavbu po
škole.
A co nás všechno čekalo a jakými
nástrahami jsme museli proplout?
Tak např. spočítat schody do podpalubí, složit obrázek z více částí, sestavit kostičky.
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Ale to nejlepší čekalo téměř na
konci. Jako správní námořníci jsme
museli ukázat odvahu, když jsme přecházeli lávku a v tom se objevili praví
piráti. My jsme se však nezalekli a statečně dopluli až do cíle. Tam na nás
čekal ještě jeden důležitý úkol – najít
poklad mořské panny, a to kouzelnou
pěnu. Tou byly oblíbené bublifuky. Byla to odměna pro nás plavčíky za to,
že jsme zvládli všechny úkoly.
Další týden na nás čekali školáci
znovu s pestrým programem o lidském těle, který si sami připravili. Na
několika stanovištích jsme plnili zajímavé úkoly.
Třeba – hráli jsme sluchové pexeso, doplňovali do lidské postavy tělesné orgány, pozorovali krvinky mikroskopem. Také jsme poslouchali

srdce stetoskopem, otiskovali prsty
ruky, poznávali po čichu koření a po
chuti ovoce či zeleninu.
Starší kamarádi nás i změřili a zvážili, běhali jsme po schodech na čas,
skákali přes švihadlo a do dálky. Bylo
to opravdu zábavné a zajímavé.
A nakonec na nás čekala zdravá
odměna – koš plný ovoce, aby nám
to tělo dobře fungovalo. Děkujeme
paním učitelkám Benešové a Pavlasové a všem dětem z pátých tříd za to,
co si pro nás připravily, a už se těšíme
na další setkání o vesmíru a přírodě.
A my budoucí školáčci jsme se díky nim přesvědčili, že je škola zábavná
a je na co se po prázdninách těšit!

www.praha-suchdol.cz
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mohlo by Vás zajímat

Pojďte s námi jachtat!
Už jste někdy slyšeli o závodním
plachtění na lodní třídě Cadet? Ne?
Ale to je obrovská škoda, protože se
jedná o velice zábavný sport plný
adrenalinu, u kterého uplatníte jak fyzickou zdatnost, tak strategické myšlení. A samozřejmě k tomu patří úžasná parta kamarádů.
Plachetnice třídy Cadet je dvouposádková plachetnice pro mládež od
osmi do sedmnácti let. Na této lodi závodí mládež 18 států na 4 kontinentech. Prvního Cadeta vytvořil
v Anglii v roce 1947 lodní konstruktér Jack Holt. Konstrukce prošla vývojem od dřevěných lodí až po moderní laminátové.

Na fotograﬁi můžete vidět suchdolské závodnice Páju a Lucku, které
si svůj koníček nemůžou vynachválit. Holky trénují v Praze v Podolí a o víkendech závodí na jezerech
a přehradách po celé České republice i mimo ni.
Pokud máte pocit, že by vás tento sport mohl bavit a chtěli byste vědět a vidět víc, kontaktujte trenéra
Pavla (tel.: 777 216 223) nebo pavel@stursa4y.cz a nebo se můžete
osobně podívat na jarní trénink nebo závody.
Těšíme se na vás!
Pavel Štursa

Dobrý den.
Zajímá se někdo ze zastupitelstva dopravní
situací na Novém Suchdole v souvislosti průjezdností autobusové linky, která tudy projíždí?
Jsou zde zaparkovaná auta obyvatel, kteří zde
bydlí, a mají přitom parkovací místa na svých
pozemcích. Kdysi zde byly tyto ulice zjednosměrkovány a fungovalo to. Proč to znova
nezkusit? Ještě by mne zajímalo co se sleduje
Vážený pane Zemane,
děkujeme Vám za zaslání podnětu. Bohužel do vydání posledních Suchdolslých listů jsme nestihli připravit článek,
v době doručení byly již v tisku.
K Vašim dotazům uvádím,
a) úprava křižovatky ulic Pod Rybníčkem a V údolí má za cíl zpomalit
zde projíždějící vozidla, v ulici Pod
Rybníčkem není v současné době
možné v celé délce vybudovat řádný
chodník, ulice je využívána jak pro
pěší tak pro cyklo dopravu.
Bohužel velká část řidičů tudy projíždějících nedodržuje zde předepsanou rychlost 30 km/ hod. Úprava má
navádět vozidla do křižovatky, kde
je nově upravena přednost zprava,
a tím jejich průjezd zpomalit.
b) Podobné důvody má i úprava
přednosti před základní školou na
křižovatkách ulic Suchdolská / Novosuchdolská, K Roztokům, kde je také
nyní přednost zprava.
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napsali jste nám
úpravou ulice V Údolí, ostrůvek před nádobami
na třídění odpadu, a tím zúžení průjezdnosti
silnice. Myslím, že to nezajímá jenom mne, ale
i ostatní občany v této části Suchdola. Měli byste občas v Suchdolských listech zmínit případné
úpravy v silniční dopravě, které se chystají nebo
provádí. Děkuji, S pozdravem,
R. Zeman

c) průjezd ulicí K Roztokům – máte
pravdu, že by vozidla měla být parkována na vlastních pozemcích, to platí
po celém Suchdole, resp. Praze. Ovšem
na řadě míst, především ve staré zástavbě to není ani technicky možné.
Zaparkovaná auta mají tu výhodu,
že neumožňují projíždějícím vozidlům
rychlou jízdu. Omezení rychlosti by
se pak muselo řešit velmi problematickými příčnými prahy, protože ani
povinnou přednost zprava v příčných
ulicích Za Rájem, Zákolanská, Otvovická řidiči většinou nerespektují.
I nové zavedení jednosměrek by
vedlo ve svém důsledku ke zvýšení
rychlosti projíždějících vozidel a k prodloužení jízd, což není žádoucí. Dlouhodobě řešíme zpomalení vozidel v této
ulici, např. historicky zde nainstalovanými prahy. Opět je zde problém
s chodníky, které nejsou z důvodu
malého prostoru mezi ploty dostatečně široké. Ulice je také poměrně intenzivně využívaná i pro pěší dopravu.
SUCHDOLSKÉ
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Co se týče provozu MIDIBUSu,
obdobné problémy s omezeným prostorem musí řidiči MHD řešit i např.
na ulic Jugoslávských partyzánů. DP
a ROPID se s touto situací zatím dokázal nějak vypořádat.
V poslední době je průjezd ulicí
K Roztokům komplikován stojícími
nákladními vozidly u probíhající
stavby. Technologie výstavby i rodinných domů se v poslední době
mění a staví se „rychlým“ a asi i levnějším způsobem, takže se betonují
skelety apod. Doprava materiálu je
pak zajišťována velkými auty, které
překáží. Musíme doufat, že stavba
rychle pokročí a nákladní auta přestanou v tomto místě překážet.
Na jedné straně máme potřebu auty jezdit, využívat jejich službu a na
druhé straně nás problémy s nimi
spojené dobíhají.
Zdravím,
Petr Hejl, starosta městské části
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MK Rybička rozšiřuje
program i pro školní děti
Pravidelné dopolední kroužky, které
jsou určeny pro maminky na mateřské dovolené a jejich miminka, batolátka a děti předškolního věku jsou už
pěkně zaběhnuté a plní svoji úlohu.
Ale jak nám děti rostou, nechce se
nám klub opustit, a tak jsme se rozhodli rozšířit nabídku aktivit i pro
děti navštěvující školku a pro školáky. Každý měsíc mohou školáci přijít
na zajímavou výtvarnou dílnu, která
jim umožní vyzkoušet nové výtvarné
techniky a zapojit svou fantazii. Pokud je baví učení i po škole, mohou
navštívit kroužek angličtiny „Storytelling“ s příběhy, písničkami a tvořením v angličtině.

Koho baví zpívání a chtěl by se naučit i noty, tak kroužek „Lachtani“ je
určený přímo pro něj. Náplní je seznámení s hudební naukou, rytmikou, cvičení na různé hudební nástroje a při tom si vytvoří svůj zpěvníček.
Na tento kroužek lze zatím přijít jen
po předchozí rezervaci.
Pokud máte spíše hbité dětičky,
zkuste vyzkoušet naši skupinu „Rybí speciál“, kde tancujeme a cvičíme na rytmické písničky, protahujeme tělíčka a učíme se správnému
dýchání.
Pořádáme i jednorázové akce,
které jsou v odpoledních hodinách
a pro celé rodiny. Například v úno-

ru jsme se pobavili při Karnevalovém reji masek a trochu si zpříjemnili všední chladné dny. V březnu
je připravený jarní bazárek oblečení a hraček, během velikonočních
prázdnin je pro školáky plánované
zábavné velikonoční odpoledne, kde
se seznámí s vařením, jarními bylinkami a zahrají vajíčkovou bojovku.
Připravujeme další zajímavé besedy
s odborníky, sportovní a turistické
akce a o prázdninách i příměstský
tábor. Sledujte dění v MK Rybička
na www.klubrybicka.blog.cz.
Jitka Kafková,
koordinátor MK Rybička

SUCHDOLSKÝ BLEŠÁK
sobota 11. května
10–12 hodin – Suchdolské nám.
Z pravidel vybíráme:
Prodávající se smí na místo dostavit nejdříve v 9.30 a prodejní místo musí opustit nejpozději ve
12.30 hod. Každý prodávající si sám zajistí „prodejní místo“. Předmětem nabídky může být jakákoliv věc, která nepodléhá zkáze a jejíž obchodování není omezeno jiným zákonem, namátkou –
staré knihy, ošacení, přebytky ze zahrádek. Při nabídce zvířat přinést pouze fotograﬁi na ukázku.
Nemohou být nabízeny potraviny k okamžité konzumaci, alkohol a tabákové výrobky, pornograﬁe, léky, drogy, jedy, živá zvířata, zbraně, pyrotechnika a jiné předměty, jejichž směňování je
omezeno zákonem. V případě mimořádných okolností může být akce předčasně ukončena či zrušena. Úplné znění pravidel je na stránkách www.praha-suchdol.cz a bude k dispozici na místě.

Suchdolští hasiči srdečně zvou na

HASIČSKÝ DĚTSKÝ DEN
v neděli 9. června 2013
na Suchdolském náměstí
ukázky práce a vybavení hasičů,
stará vojenská technika,
oblíbená pěna a další
www.praha-suchdol.cz
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Rozpis utkání oddílu
kopané Slavoj Suchdol
Muži A - 1.B/A.
sobota 23. 3. 15.00
pondělí 1. 4. 16.00
sobota 6. 4. 11.45
neděle 14. 4. 16.30
sobota 20. 4. 11.45
sobota 27. 4. 17.00
sobota 4. 5. 10.30
sobota 11. 5. 17.00
sobota 18. 5. 17.00
sobota 25. 5. 17.00
neděle 2. 6. 10.15
sobota 8. 6. 17.00
sobota 15. 6. 17.00

Suchdol - Bohnice
Stodůlky“B“ - Suchdol
Suchdol - Aritma „B“
Radotín „B“ - Suchdol
Suchdol - Zličín „B“
Suchdol - Řepy
Suchdol - Podolí „B“
Suchdol - Modřany
Střešovice „B“ - Suchdol
Suchdol - Troja
Kopanina „B“ - Suchdol
Suchdol - Řeporyje
Lipence - Suchdol

Muži B
neděle
čtvrtek
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota

24. 3.
28. 3.
7. 4.
13. 4.
21. 4.
28. 4.
5. 5.
12. 5.
18. 5.
26. 5.
1. 6.

15.00
19.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Suchdol - Olymp „B“
Podolí „C“ - Suchdol
Suchdol - Bohnice „C“
Suchdo - Ďáblice „C“
Lysolaje - Suchdol
Suchdol - Miškovice „B“
Lipence „C“ - Suchdol
Suchdol - Zlíchov „B“
Točná - Suchdol
Suchdol - Advokát
Dukla JM. - Suchdol

Mladší žáci
sobota 23 3.
sobota 6. 4.
sobota 13. 4.
sobota 20. 4.
sobota 27. 4.
neděle 5. 5.
sobota 11. 5.
sobota 18. 5.
sobota 25. 5.
pátek
1. 6.
sobota 8. 6.

10.00
11.30
10.00
***
10.00
15.15
10.00
8.30
10.00
17.00
10.00

Suchdol - Chabry
ČAFC - Suchdol
Suchdol - Praga
Suchdol - Volno
Suchdol - Aritma
Union Vršovice - Suchdol
Suchdol - Třeboradice
Háje - Suchdol
Suchdol - UH. Sklady
Nebušice - Suchdol
Suchdol - Kopanina

JARNÍ KONCERT
v kapli sv. Václava bude v neděli

21. dubna od 19.00 hodin.
Na programu bude velikonoční
duchovní hudba.
20

labut_0213_CYK.indd 20

SUCHDOLSKÉ

Starší přípravka
pátek
5. 4. 17.00
pátek 12. 4. 16.30
pátek 19. 4. 17.00
pátek 26. 4. 17.00
sobota 4. 5. 8.45
pátek 10. 5. 17.00
sobota 18. 5. 9.00
pátek 24. 5. 17.00
neděle 2. 6. 13.30

Suchdol - Lipence
Chuchle - Suchdol
Suchdol - Čakovice
Suchdol - Slivenec
Bohnice - Suchdol
Suchdol - Radotín l
Modřany - Suchdol
Suchdol - Lochkov
Zličín - Suchdol

Mladší přípravka 05
pátek
5. 4. 16.00
pátek 12. 4. 16.30
pátek 19. 4. 17.00
pátek 26. 4. 17.00
pátek
3. 5.
***
pátek 10. 5. 17.00
sobota 18. 5. 9.00
neděle 26. 5. 14.00
pátek 31. 5. 17.00

Řeporyje - Suchdol
Suchdol - Březiněves
Řepy - Suchdol
Suchdol - Bohnice
Suchdol - Volno
Suchdol - Bílá Hora
AC Sparta - Suchdol TC
Ruzyně - Suchdol
Suchdol - Kbely

Mladší přípravka 04
pátek
5. 4. 16.30
pátek 12. 4. 17.00
neděle 21. 4. 10.00
sobota 27. 4. 17.00
pátek
3. 5. 17.00
sobota 11. 5. 8.45
pátek 17. 5. 17.00
neděle 26. 5. 11.00
pátek 31. 5. 17.00

Vinoř - Suchdol
Suchdol - Union Žižkov
Xaverov - Suchdol
Březiněves - Suchdol
Suchdol - Čakovice
Bohnice - Suchdol
Suchdol - Ďáblice
Suchdol - SK Střešovice
Suchdol - Třeboradice

Za Slavoj Suchdol, Michal Marsch

SUCHDOLSKÉ LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdola
a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231,
4 – 6 vydání ročně. Redakční rada: Ing. P. Hořejš,
ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, K. Lahodová-Turchichová. Příspěvky a inzerci je možno podávat na adrese Úřad
MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol,
www.praha-suchdol.cz, e-mail: redakce@praha-suchdol.cz,
tel.: 220 921 218, fax: 220 920 144. Graﬁcká úprava: M. Šejnost. Redakce upravuje otištěné články pouze po stránce
gramatické, nikoli stylistické. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat
postoj redakce. MK ČR E 11135. Toto číslo vyšlo 29. 3. 2013.
Náklad: 3400 výtisků
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Noc kostelů na Suchdole
V pátek 24.května bude kaple svatého Václava otevřena pro návštěvníky
již od 13 hodin. Budete si moci prohlédnout kapli i doprovodné panely
mapující historii kaple i Suchdola, a seznámit se s lidmi s nimi spojenými.
Připomeneme si také 130. výročí úmrtí Mikoláše Alše, který zde několik
let pobýval a tvořil. Samotný program – koncert, výstava – zahájíme
v 17.30 hodin. Letošní Noc kostelů na Suchdole ukončíme ve 20 hodin.
Podrobné informace najdete na webových stránkách naší městské části
v kulturním programu na květen.
Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s občanskými
sdruženími pořádá

v sobotu 25. května 2013 v 15 hodin
v pořadí již šestou

EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU ZA KRAJINU
na Sedleckých skalách.
Kázat při ní bude evangelický farář Jan Kowalczyk, účast přislíbili P. Krzysztof
Tomasz Labedź z římskokatolické farnosti u sv. Matěje, Petr Hudec, farář sboru
ČCE v Praze Dejvicích, kněz Obce křesťanů Milan M. Horák a další. Hostem
následné besedy bude biolog RNDr. Pavel Štifter, místostarosta Benátek nad
Jizerou, který promluví na téma Život v městské krajině – hledání společného
řešení. Více informací na www.drahan.chabry.cz, rubrika „akce“.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA PREMIÉRU

V ÚTERÝ 14. KVĚTNA 2013
OD 18 HODIN
SALESIÁNSKÉ DIVADLO
KOBYLISKÉ NÁMĚSTÍ
/METRO C – KOBYLISY/
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ
BUDE VĚNOVÁNO NA OPRAVU
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V SALESIÁNSKÉM
STŘEDISKU MLÁDEŽE

inzerce

ŠESTIDENNÍ
POHÁDKOVÝ
POBYT

V BOJNICÍCH
Společnost Elmet Group s r. o.
hledá pro své prodejny elektro

PRODAVAČE/KY.
Požadujeme:
Komunikativnost, spolehlivost,
příjemné vystupování, preciznost.

21. – 26. července

cena:

4990 Kč

Odjezd autobusu ze Suchdola, hotel***,
polopenze, delegát, pohádkový zámek,
4.
20.
termální lázně, ZOO, výlety, památky …
u do erátu
t
y
ob o inz
CK IMT TOUR s.r.o.
t
ní p
dná ní toho
e
j
b
www.dovolena-bojnice.cz
sleva
e
ž
o
ři o
l

tel.: 605 785 416

P

ed
a př

500 Kč

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Ing. Jitka Bartošová – VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Kontakt: bartosova.ucetnictvi@seznam.cz
nebo tel. 728 325 009

Nabízíme:
Zázemí rodinné ﬁrmy,
zaměstnanecké výhody, zaškolení.

Uzávěrka inzerce
a příspěvků do dalšího čísla:

Bližší informace na tel.č.. 605 211 122

10. 5. 2013

www.praha-suchdol.cz
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foto na počkání
Rádi Vám pomůžeme s opravami v domácnosti zapojení světel, oprava kapajícího kohoutku, montáž
nábytku, údržbářské práce a mnoho dalšího...

nová služba na Suchdole

10X15 (lesk, mat)

Ceník
hodina práce 245,-Kč
- dále se účtuje po
každé půlhodině

doprava po Suchdole zdarma
(včetně Sedlce a Lysolaj)
- mimo Suchdol 11,-Kč/km

4,90

Cena včetně drobného materiálu a DPH 21%

ŽALUZI
E
SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–20 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž přímo
od výrobce! Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

platí do 30.6.2013

Tisk z mobilu, e-mailu, flash disku,
facebooku, fotáku nebo CD.
Velkoplošný tisk fotek a reprodukcí
na plátno, laminace a rámování

Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

www.powerprint.cz

Tel.: 777 208 491 e-mail: info@har.cz www.har.cz

jarní
slev
a

do 3
0. du
bna
2013

15 %

markýzy / pergoly / stínící technika
autorizovaný partner STOBAG
Švýcarská stínící technika
Premium Swiss Quality
- více jak 400 druhů potahových látek
- vysoká UV ochrana/barevná stálost
- automatika/ řídící systémy

Zaměření – konzultace a cenová nabídka ZDARMA

www.alvicz.eu
ALVI CZ s.r.o. – Suchdolské nám. 12, 165 00 Praha 6, T.: 721 000 777, E.: info@alvicz.eu

22
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Realitní služby
v bance

jů
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á
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Tel: 220 920 772

– Poskytujeme veškeré služby
spojené s prodejem nemovitostí
v Praze s Středočeském kraji.
– Při prodeji bytu, domu, pozemku,
se spolehněte na naše realitní
odborníky s dlouholetou praxí.
– Kompletní právní a finanční servis.
– Poskytujeme zálohu na kupní cenu.
– Zaplatíme závazky u zadlužených
nemovitostí.
– Vykupujeme nemovitosti v Praze
a okolí.

V údolí 40/11 - Suchdol

Rozvážíme celý týden 11:00 - 22:00
Komplet přezutí 495,-Kč*
roh ulic Kamýcká / Lysolajská
(Kamýcká 131/10, Suchdol)

Otevřeno dle potřeb zákazníků
Dejte si přezout kola a skočte přes ulici na
snídani, kafe nebo večeři do restaurace JaS

Objednávky 739 298 031 martin@corridashop.cz

*klepané závaží, 4 kola do 16”

Připravíme Váš motocykl či skútr na sezónu

Vítězné náměstí 2/577, Praha 6
Tel.: 733 155 156, 233 312 655
prodejnicentrum@rscs.cz
www.prodejnicentrum.rscs.cz

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.

servis|pneuservis|svařování plastů|servis tlumičů

Pracovní doba dle dohody.

Otevřeno dle dohody | Kamýcká 131/10 Suchdol
739 298 031 martin@mxeshop.cz

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

NA PRODEJ – BYT +KK
Byt 3+kk velikos 82 m2 se nachází
v novostavbě bytového komplexu na
Suchdolském Náměs. K bytu náleží
garážové stání, balkon a sklep. Vybavení: dřevěná euro okna, plovoucí podlahy, sprchový kout i vana. Dům disponuje uzavřeným zeleným vnitroblokem pro odpočinek residentů a jejich dě.

Cena 

Kč včetně provize

MIROSLAV NĚMEC – REALHELP CZ
tel.: + 420 602 859 822, e-mail: realhelp@email.cz
www.realhelp-cz.com
www.praha-suchdol.cz
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Upozornění:
Léčivý přípravek elmex(r) gelée (25g) je dostupný bez lékařského
předpisu a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a v případě nežádoucích účinků kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. Přípravek obsahuje léčivé látky Aminﬂuorida mixta a Natrii ﬂuoridum
a slouží k použití v dutině ústní.

Do centra nejezděte. Na Suchdole levněji.

+
Lacalut aktiv
zubní pasta 75 ml
+ Lacalut aktiv
zubní kartáček
běžná cena

68 Kč

85,- + zubní
kartáček 80,-

Elmex Caries
Protection
zubní pasta
75 ml
běžná cena

84,-

58 Kč

Elmex gelée
(léčivo)
intenzivní péče
25 g
běžná cena

186,-

148Kč

Elmex
Sensitive plus
zubní pasta
75 ml
běžná cena

93,-

68 Kč

Meridol
zubní pasta
regenerace dásní
75 ml
běžná cena

95,-

78Kč

Nabízíme kompletní
sortiment
dermokosmetiky
Suchdolské náměstí 7/445, Praha 6
tel.: 220 920 135, lekarna.suchdol@seznam.cz
otevírací doba: po – pá 7.30 – 18.00
Akce trvá do 30. 4. 2013.
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