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neděle 1. 9. – 13.00

Den s hasiči
Suchdolské náměstí

středa 4. 9. – 18.00

Mikoláš Aleš v souvislostech
knihovna

sobota 28. 9. – 14.00

IX. Suchdolské (p)osvícení
areál ZŠ

neděle 13. 10. – 18.00
Vernisáž výstavy věnované
gmjr. Rudolfu Pernickému
Alšův kabinet

sobota 5. 10. – 19.00

Memoriál Františka Malého
Suchdolské náměstí

úterý 15. 10. – 18.00
Projekt EPTA – veřejné
setkání s občany
radnice

motto
Investice do vědění
nesou nejvyšší úrok.
Franklin Benjamin,
americký myslitel, diplomat,
přírodovědec (1706–1790)

Veřejná sbírka
na pomník generálu
Rudolfu Pernickému

Městská část připravuje pomník našemu dlouholetému spoluobčanu,
generálmajoru Rudolfu Pernickému
jako připomenutí jeho statečných
postojů během odboje za II. světové
války a během 11,5 roků dlouhého
věznění komunistickou mocí po roce
1948. Po roce 1990 byl generál Pernický dva roky předsedou Konfederace politických vězňů.
Pomník vzniká za spolupráce
s Petrem Lacinou, studentem Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských prof. Petra Siegla na Akademii výtvarných umění v Praze.
Odhalení pomníku na Brandejsově
náměstí plánujeme k datu 21. prosince 2013, t.j. výročí dne úmrtí generálmajora Pernického v roce 2005
a výročí zahájení akce Tungsten
v roce 1944.
Kromě samotného odhalení pomníku připravuje městská část řadu do
provodných akcí jako výstavu v Alšově
kabinetě, přednášky pro veřejnost
a pro školy, projektové dny v základní
škole.
Rádi bychom ty z vás, kteří máte
na našeho bývalého spoluobčana nějaké vzpomínky, požádali o jejich sdělení a zaznamenání.
Celkové náklady pomníku jsou
předpokládány ve výši 690 tisíc Kč.
Na přípravu pomníku obdržela městská část již v roce 2010 dar ve výši
100 tisíc Kč od našeho bývalého spoluobčana, pana Jiřího Karla z Trojanova mlýna a zastupitelstvo městské
části schválilo v červnu t.r. příspěvek
ve výši 200 tisíc Kč.

Městská část vyhlásila veřejnou
sbírku na přípravu pomníku generálmajoru Rudolfu Pernickému, příspěvky je možné poukázat na speciálně
založený účet: 3256012359/0800
u České spořitelny, a.s. nebo je můžete složit v hotovosti v pokladně Úřadu městské části. Darované finanční
prostředky můžete využít pro uplatnění odpočtu hodnoty daru ze základu daně.
K získání dalších finančních prostředků na přípravu pomníku budeme ve spolupráci se základní školou
pořádat 28. září v rámci Suchdolského posvícení charitativní běh, 6. listopadu proběhne na radnici aukce
uměleckých děl a na listopad ještě
plánujeme benefiční koncert. Další informace k přípravě pomníku naleznete na webu městské části v sekci projekty: http://www.praha-suchdol.cz/
pomnik_pernicky.
Z doby, kdy nás nutili s rudým
šátkem na krku postávat u pomníků, k nim máme rozpačitý vztah. Ale
přece nejde jen o vztyčení kusu žuly. Tito hrdinové nasazovali svůj život
na obranu demokracie, svobody naší republiky, svobody jejích obyvatel.
V minulých týdnech jsme viděli a slyšeli vyholené rádoby vlastence s pálkami
a tyčemi v ruce řešit svůj vztah ke spoluobčanům. Myslím, že je třeba naše
děti učit, že o svobodu
a demokracii je nutné
stále bojovat.
Petr Hejl,
starosta městské části

z radnice
Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svém 16. zasedání dne 27. červ
na 2013:
zvolilo Ing. Helenu Novákovou, CSc.
členkou kontrolního výboru ZMČ Praha-Suchdol na uprázdněné místo.
zvolilo Ing. Václava Koženého členem finančního výboru ZMČ PrahaSuchdol na uprázdněné místo.
schválilo pořízení komunální techniky pro snížení polétavého prachu z komunikací na území MČ Praha-Suchdol
spolufinancované z dotace OPŽP.
schválilo realizaci akce „Instalace OZE a snížení energetické náročnosti budovy ZŠ M. Alše, PrahaSuchdol“ spolufinancované z dotace
OPŽP, s předpokládanou cenou dle
zadávacích podmínek pro výběr dodavatele 22 800 tisíc Kč.
schválilo přípravu a realizaci pomníku generálmajoru Rudolfu Pernickému v celkových odhadovaných
nákladech 690 000 Kč.

Z jednání rady

Rada MČ Praha-Suchdol na svých
zasedáních od 13. května do 5. srp
na 2013 projednala kromě jiné
ho
následující body:
konstatovala, že k záměru č. 8.2013
na pronájem nebytových prostor
v přízemí budovy radnice Suchdolské nám. 734/3 o celkové výměře
70 m2 se vyjádřil jeden zájemce. Rada schválila pronájem těchto nebytových prostor s rozsahem pronájmu:
prostor pro služby, kancelář, zázemí,
předsíň, WC, občanskému sdružení Kravál, Stržná 71, Praha-Suchdol
za následujících podmínek:
n 	nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce,
n 	cena za pronájem činí 700 Kč
za m2 a rok,
n 	nájemce provede na vlastní náklady a vlastními silami úpravu
nebytových prostor pro jiný účel
užívání než je nyní zkolaudován,
n 	nájemce se zavazuje, že zajistí
kolaudaci upravených prostor
na účel pronájmu,
n 	nájemce je povinen hradit užívané služby (teplo, směsný odpad a stočné), které budou
účtovány dle podlahové plochy,
n 	nájemce si zajistí vlastní odběr
elektrické energie a podružný
vodoměr.
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projednala s ředitelkou MŠ Gagarinova Marcelou Hanákovou a s ředitelkou MŠ K Roztokům Mgr. Jaroslavou Hešíkovou otázku umístění
předškolních dětí ve školce a otázku
organizace prázdninového provozu
školky
konstatovala, že v souladu s § 166
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů byly splněny podmínky
automatického prodloužení funkčního období Mgr. Jaroslavy Barkové-Hešíkové jako ředitelky MŠ K Roztokům
a Mgr. Jaroslava Barková-Hešíková zůstává nadále ředitelkou Mateřské školy K Roztokům v pracovním poměru
na dobu určitou 6 let.
vzala na vědomí podmínky půjčky pro BD Kamýcká 910-911 závazně
stanovené usnesením zastupitelstva
dne 25. 4. 2013:
n 	fixní roční úrok ve výši 0,5 %,
n 	půjčka bude jednoznačně zajištěna zástavou v prvním pořadí
na nemovitost družstva ve výši
půjčky nebo jiným způsobem,
n 	možnost předčasného splacení
půjčky,
n 	splátka jistiny a úroku na základě výzvy,
n 	
splácení jistiny půjčky bude
zahájeno
nejpozději do 30. 9. 2014 a ukončeno
do 31. 12. 2015,
n 	opožděná splátka bude sankcionována smluvní pokutou ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
vzala na vědomí, že v rámci stavební části akce „Bezbarierový přístup do budovy radnice“ z 11 obeslaných firem podali nabídku 2 uchazeči
o uvedenou veřejnou zakázku.
vzala na vědomí návrh na umístění
interaktivní signalizace přechodu pro
chodce před ZŠ M. Alše.
vzala na vědomí, že starosta zaslal
na Ministerstvo obrany ČR žádost
o dotaci na realizaci pomníku generálmajoru Rudolfu Pernickému.
navrhla pojmenování nově vzniklé
ulice mezi fotbalovým hřištěm a novou výstavbou na rohu ulic Suchdolská a Na Vrchmezí „U Hrocha“ se
zdůvodněním, že se jedná o pomístní
vžitý a tradiční název dle stejně nazvaného obchodu umístěného naproti ulice.
suchdolské

listy

3/2013

schválila termín putovní výstavy
„Vedem – Cesta terezínských kluků
stále pokračuje“ v Alšově kabinetě:
od 3. 11. 2013 do 2. 12. 2013, pořadatelem výstavy je městská část Praha-Suchdol.
souhlasila s instalací nových hliníkových automatických vrat garáže
hasičské zbrojnice. Rada po provedeném průzkumu cen vybrala dodavatele vrat: firmu Olymp Door, cena dodávky bez DPH činí 44 407,95 Kč.
schválila navýšení objemu oprav
komunikací, které bude provádět firma Commatel-Uher s.r.o. o úpravy
na Brandejsově náměstí - nové kontejnerové stání, zatravňovací dlažba, obruby u šikmého chodníku a v ul. Pod
Rybníčkem – prostřední část, celková
cena prací bez DPH činí 182 501 Kč.
jmenovala paní Zdenu Frantovou,
ředitelku Mateřské školy Libčice nad
Vltavou, členkou konkursní komise
pro výběr ředitele/ředitelky Mateřské školy Gagarinova jako odborníka
v oblasti organizace a řízení školy.
souhlasila se zasláním neinvestičního transferu ve výši 56 500 Kč obci Únětice dle dohody o spolupráci při
provozování veřejného pohřebiště.
na základě výsledků konkursu na funkci ředitele/ředitelky MŠ
Gagarinova jmenovala s účinností
od 1. 7. 2013 ředitelem MŠ Gagarinova Mgr. Stanislava Zeleného.
vzala na vědomí nový návrh
smlouvy o půjčce pro Bytové družstvo Kamýcká 910-911, Praha-Suchdol na rekonstrukci kotelen, zpracovaný Mgr. Dohnalem. Návrh smlouvy
obsahuje návrh zástavního práva
ve prospěch městské části a další
podmínky vymezené usnesením ZMČ.
souhlasila s opakovaným bezúplatným zapůjčením malé zasedací místnosti Horizontu, penzionu pro seniory, pro supervizi.
vzala na vědomí, že Technická
správa komunikací zatím opravuje
pouze havarijní závady, a tak chodníky a vedlejší komunikace v Sedlci, patřící do správy TSK, v dohledné době
opravovat nebude. Vše závisí na finančních možnostech. Ze stejného
důvodu zatím nelze natírat zábradlí.
vzala na vědomí, že městská policie bude měřit rychlost na ul. Kamýcká a ul. Suchdolská.
vzala na vědomí informace o kontrolách na farmářských trzích.

z radnice
schválila příspěvek městské části
Praha-Suchdol na 3. ročník festivalu Slavnosti pravého a levého břehu
Vltavy ve výši 15 000 Kč.
souhlasila s předloženým návrhem
vyjádření k přepracované dokumentaci EIA záměru „Pražský okruh –
stavba 510 Satalice – Běchovice“
na životní prostředí. Toto vyjádření
zejména požaduje provádět posouzení jednotlivých částí SOKP po řádném posouzení a schválení konečné
varianty vedení trasy SOKP v zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy
a do té doby přerušit proces projednávání dokumentace EIA na jednotlivé stavby
souhlasila s předloženým návrhem
připomínek k návrhu Ministerstva
zdravotnictví na změny v zákoně
č. 258/2000 o ochraně veřejného
zdraví. Připomínky směřují zejména k požadavkům na zdůraznění významu ochrany veřejného zdraví při
projednávání jednotlivých záměrů
ve fázi přípravy staveb, zachování
stávající ochrany zdraví u již existujících staveb a zajištění účasti veřejnosti při projednávání hlukové problematiky. Současně je ze strany MČ
v rámci změn zákona navrhováno
upřesnit kontrolu nad dodržováním
hladin hluku ve vnitřních chráněných
prostorech staveb a přenést zřizování ochranných pásem do působnosti.
vzala na vědomí informaci, že Rada hl.m. Prahy schválila dotaci hl. m.
Prahy Mateřské škole Gagarinova
na projekt „Ekozahrada mateřské
školy“ ve výši 100 000 Kč, a poděkovala ředitelce MŠ Gagarinova Marcele
Hanákové a Ing. Jeníkové za přípravu
projektu.
schválila pronájem nebytového prostoru v 1. patře unimobuněk o výměře
10 m2 občanskému sdružení LOGOS
za následujících podmínek: nájemní
smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce od 1. 9. 2013,
cena za pronájem činí 625 Kč za m2
a rok, nájemní smlouva bude obsahovat inflační doložku, nájemce je povinen hradit užívané služby.
schválila poskytnutí finančních darů pedagogickým pracovníkům a vychovatelům škol zřízených městskou
částí Praha-Suchdol – 29 pedagogům
a vychovatelům ZŠ M. Alše, 13 pedagogům MŠ Gagarinova a 6 pedagogům MŠ K Roztokům.

schválila konání veřejné sbírky na financování přípravy a realizace pomníku generálmajoru Rudolfu Pernickému. Sbírka se bude konat na území
ČR, zahájena bude 1. 8. 2013 a ukončena 31. 12. 2013. Sbírka bude prováděna shromažďováním příspěvků
na zvláštním bankovním účtu a složením hotovosti do hlavní pokladny
městské části Praha-Suchdol.
vzala na vědomí, že dne 8. 6. 2013
vyhlásila ústřední povodňová komise
na území MČ Praha-Suchdol 2. stupeň povodňové aktivity, následně
9. 6. 2013 vyzvala k pravidelnému
monitoringu toků – na území MČ Praha-Suchdol se jednalo o Únětický potok. Dne 11. 6. 2013 byl 2. stupeň
povodňové aktivity odvolán. Rada poděkovala SDH Praha-Suchdol za činnost při povodni 2013 v Dolním Sedlci a na dalších místech hl. m. Prahy.
vyhlásila Program podpory neziskových organizací v oblasti sportu
v městské části Praha-Suchdol pro
rok 2013 – II. kolo. Rada konstatovala, že k dispozici je 61 500 Kč. Uzávěrka přihlášek projektů do grantového řízení je 31. 7. 2013.
vzala na vědomí, že Letiště Praha a.s. schválilo projekty předložené v rámci programu „Žijeme zde
společně“.
jmenovala Ing. Andreu Hrobskou
Minárikovou členkou komise pro
územní rozvoj a infrastrukturu.
pro výběr dodavatele akce Snížení energetické náročnosti ZŠ Mikoláše Alše a instalaci tepelného čerpadla
jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: J. Šefránek, A. Korynta, Č. Mudruňka, M. Novotný, P. Hejl,
V. Vik a hodnotící komise ve složení:
A. Ptáček, J. Šefránek, Z. Skála, P. Hejl,
Č. Mudruňka, A. Korynta, M. Novotný,
V. Vik, O. Imlauf. a J. Štůla.
uložila Ing. Novotnému, aby zjistil,
jakým způsobem je v hl. m. Praze zajištěno řešení likvidace odpadů v zahrádkových koloniích.
projednala s ředitelkou ZŠ M. Alše
Mgr. Alexandrou Kejharovou problematiku přípravné třídy v ZŠ a investiční záměry školy na příští období,
dále přípravu ocenění úspěšných žáků a učitelů ZŠ M. Alše, které proběhlo ve středu 26. června 2013 ve velké
zasedací síni úřadu městské části.
na základě předloženého vyhodnocení výběrového řízení s jediným kri-

tériem „výše nabídkové ceny“ určila
dodavatelem dvou domovních kotelen
v domech č.p. 940, 941 a 942, 943
společnost SEKOM, spol. s r.o., která nabídla nejnižší cenu za požadovaný rozsah díla a to s využitím tepelné
techniky zn. Buderus. Cena za 2 kotelny činí 1 008 057 Kč vč. DPH.
doporučila zastupitelstvu, aby
schválilo smlouvu o poskytnutí půjčky bytovému družstvu Kamýcká 910,
911 na realizaci plynové kotelny
ve výši 550 tis. Kč.
souhlasila se spoluúčastí městské části Praha-Suchdol na akci Den
s hasiči v neděli 1. 9. 2013
vzala na vědomí čerpání rozpočtu
ZŠ M. Alše, MŠ Gagarinova a MŠ
K Roztokům za druhé čtvrtletí 2013
a požádala FV o jejich projednání.
vzala na vědomí, že na URMu
proběhl dne 3. 7. 2013 workshop
k úvodní rozvaze o charakteru území MČ pro skupinu městských částí
Dolní Chabry, Ďáblice, Lysolaje, Suchdol a Troja v rámci přípravy MUP.
Za městskou část se jej zúčastnil
Ing. Z. Skála, předseda KURI.
schválila předloženou Zadávací dokumentaci akce „Dodávka nového
zdroje tepla (OZE) ZŠ M. Alše“ a návrh
smlouvy o dílo. Rada uložila Ing. Mudruňkovi, aby ve spolupráci s firmou
ISES zadávací dokumentaci zveřejnil
a zaslal ke kontrole na Státní fond životního prostředí.
vzala na vědomí stížnost SVJ Suchdolské náměstí 1249/8 na hluk způsobený provozem Sportbaru a hotelu Galaxie.
schválila následující akci v rámci financování investic městské části Praha-Suchdol hlavním městem Praha
narok 2014: „Dokončení zateplení budov v areálu ZŠ včetně modernizace
infrastruktury“ při celkových odhadovaných nákladech 6,5 mil. Kč (stavba
sociálního zařízení ve 2. patře budovy
ZŠ – 3,3 mil. Kč, rekonstrukce výtahu
v nové budově ZŠ 1,5 mil. Kč, zateplení fasády a střechy krčku mezi původní budovou ZŠ a budovou družiny
a přeložení střechy 900 tis. Kč, likvidace azbestu z pláště tělocvičny ZŠ
M. Alše 800 tis. Kč).
projednala se zástupkyní nájemce o.s. Kravál paní Urbanovskou postup stavebních úprav pronajímaného prostoru v přízemí budovy úřadu
městské části.

www.praha-suchdol.cz
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z radnice

K realizaci pomníku
Rudolfu Pernickému
můžete pomoci i Vy!

Chystá se aukce výtvarných děl i sběr starého papíru
Ve snaze ještě víc podpořit projekt
městské části Praha-Suchdol postavit generálmajorovu Rudolfu Pernickému pomník, s kterým se naprosto
ztotožňujeme, jsme se rozhodli uspořádat veřejnou aukci výtvarných děl,
jejíž celý výnos bude věnován realizaci pomníku. V jiných článcích tohoto
vydání Suchdolských listů se čtenáři mohou dozvědět, co všechno městská část už udělala, jaký je na pomník rozpočet a co nás ještě čeká,
abychom mohli 21. 12. 2013 hotový
pomník slavnostně odhalit.
Přípravný výbor aukce, ve složení Jitka Hlaváčková, Magdalena
Vovsová a Adriana Skálová, se rozhodl aukci uspořádat ve večerních
hodinách první listopadové dekády
ve velké zasedací síni Úřadu městské části Praha-Suchdol. Předběž-

ným termínem aukce je středa 6. listopadu. Dražit se budou vybraná
výtvarná díla českých umělců, dražitelem může být kdokoliv z vás, stačí
se před aukcí i během aukce na místě registrovat a pak už se jen odvážit přihazovat zvedáním vlastního
registračního čísla. Podmínky aukce
i katalog dražených děl budou k dispozici na radnici u Zuzany Krump
holcové a v místní knihovně u Kateřiny Lahodové Turchichové týden
před datem konání.
Doufáme a uděláme všechno pro
to, aby aukce byla příjemná, úspěšná
a hojně navštívená. Čtenáře pak prosíme, aby potenciální zájemce osobně oslovovali.
Pomník generálmajorovi Rudolfu
Pernickému je naše společná vizitka
a o to víc na něj budeme moci být hr-

dí, budeme-li na jeho realizaci všichni participovat.
Další informace a upřesnění sledujte prosím průběžně na stránkách
www.praha-suchdol.cz
JH, MV, AS
Městská část začne od září ve sběrném místě s kontejnery na Suchdolské ulici shromažďovat i starý
papír, který pak prodá do výkupu.
Výtěžek z prodeje papíru z letoš
ního roku bude věnován do sbírky
na přípravu pomníku generálma
joru Rudolfu Pernickému.
Do sběru můžete odvážet kancelářský papír, letáky, noviny, časopisy, knihy, kartony a další druhy papíru v krabicích nebo svázané do balíku.

Školní družina má novou
nástavbu a zateplení
Během letních měsíců intenzivně
probíhala nástavba a zateplení celého objektu družiny v areálu základní školy. Stavbu, zahrnující i kompletní rekonstrukci střechy, na jejím
počátku výrazně ovlivnilo nepříznivé deštivé počasí, kdy se přes veškerá opatření dodavatele dostala voda
po přívalových deštích i do spodních pater budovy. Prostory školky
v prvním patře bylo nutné kompletně vyklidit a vysušit. Dokončovací
práce v závěru srpna byly časově limitovány zahájením školního roku,
po malování, výměně oken a opra-
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vách podlahy bylo nutné nastěhovat zpět vybavení a obnovit provoz školky. Školka se tak po dvou
jarních měsících v náhradních prostorách vrací do původních prostor.
Na konci srpna a počátkem školního roku budou vybaveny a zprovozněny dvě nové třídy družiny ve druhém patře. Provoz knihovny byl
rovněž ovlivněn stavební činností,
zatečením vody a výměnou oken,
ale díky obětavosti pracovníků
knihovny se podařilo provoz i ve ztížených podmínkách pouze s krátkými odstávkami udržet.
suchdolské
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Výsledkem stavebních úprav je tedy kompletně zateplená budova družiny s novou střechou, novými okny,
opraveným schodištěm, zastřešeným vstupem a zejména s dvěma
novými třídami školní družiny. Vedení i pracovníkům školy, školky
a knihovny děkujeme za spolupráci, úsilí a obětavost během stavby
i při zprovozňování
původních i nových
prostor.
Václav Vik,
zástupce starosty

z radnice

Bezbariérový přístup
do budovy radnice

Na konci června byla zahájena výstavba výtahu, který zajistí bezbariérový
přístup do všech podlaží budovy radnice městské části. V současné době
se dokončují stavební úpravy a bude
zahájena montáž technologie, v druhé polovině září se předpokládá dokončení stavebních prací a kompletní zprovoznění výtahu. Dodavatelem
stavebních prací je stavební firma Rybář stavební spol. s r.o., dodavateli
technologie jsou firmy ATA Engineering CZ s.r.o. a Kone, a.s.
Výtah odstraní dlouhodobý problém s přístupem hůře se pohybu-

jících spoluobčanů do vyšších pater
radnice a lépe bude dosažitelná zejména zasedací místnost ve druhém patře. Stavba je v závěrečné fázi, přesto
je třeba i nadále počítat s občasným
omezením provozu a při návštěvě úřadu je nutné respektovat pokyny pro
pohyb po budově. Spoluobčanům děkujeme za pochopení při setkání s případným zvýšeným hlukem a prašností
při návštěvě úřadu v průběhu výstavby výtahu v letních měsících.

Na základě dohody s odběratelem
tepla Bytovým družstvem Kamýcká 910-911 došlo na počátku července k ukončení provozu původní,
16 let staré centrální kotelny v objektu Kamýcká 942-943. Bloková kotelna
byla nahrazena třemi domovními kotelnami s moderními kondenzačními
plynovými kotli Buderus pro přípra-

vu tepla a teplé vody. Venkovní rozvody tepla byly zrušeny, kotelny jsou zřízeny v suterénních prostorách domů
s využitím původních komínů na fasádách. Dodavatelem zařízení byla firma SEKOM spol. s r.o., investorem dvou kotelen byla městská část
a pro svůj dům bylo investorem Bytové družstvo Kamýcká 910-911.

Bytové domy městské části Kamýcká 940-941 a Kamýcká 942-943
a dům bytového družstva Kamýcká
910-911 jsou tedy od této topné sezony vytápěny nezávislými a účinnějšími zdroji.

V současné době pokračuje příprava této stavby, proběhlo výběrové řízení na dodavatele demontáže
opláštění tělocvičny, probíhá výběrové řízení na dodavatele technologie obnovitelného zdroje energie, který nahradí stávající kotelnu,
a byl ukončen výběr zhotovitele
na dodávku oken a zateplení. Městská část na základě výběrového řízení uzavřela smlouvu na dodávku
oken a zateplení pláště nové budovy a tělocvičny Základní školy
M. Alše se společností Marhold, a.s.

z Pardubic. Dodavatelé dvou zbývajících částí budou po skončení výběrových řízení známi v nejbližší době, zadávací dokumentace
u těchto prací je koordinována se
sjednanými pracemi a termíny firmy Marhold a.s.
Práce jsou s ohledem na provoz
školy rozděleny na dva roky, v první
etapě v roce 2013 proběhne od poloviny září do konce října postupná
výměna oken nové budovy a v roce
2014 bude od cca 20. června probíhat současně demontáž pláště tě-

locvičny, zateplení pláště a střechy
nové budovy a tělocvičny. Následně od poloviny července 2014 bude probíhat rekonstrukce kotelny
na střeše budovy. Stavební i technologické práce jsou nasmlouvány tak,
aby byl od počátku září 2014 možný plný provoz celé školy a do konce září 2014 mají být
ukončeny veškeré práce v okolí školy.

www.praha-suchdol.cz
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Václav Vik,
zástupce starosty

Výstavba kotelen

Václav Vik,
zástupce starosty

Zateplení ZŠ
a rekonstrukce kotelny

Petr Hejl,
starosta městské části

z radnice

Péče o zeleň a kam s odpady
Stromy, keře a jiná zeleň
Během léta se veškerá zeleň rozrostla o několik (centi)metrů, proto bych
chtěl opět požádat všechny majitele
pozemků, sousedících s veřejným prostranstvím, aby provedli kontrolu, zda
větve jejich stromů a keřů neomezují
průchod a průjezd, nestíní lampám veřejného osvětlení nebo jinak „nepřekáží“, a případně – pokud tak již neučinili
– takové větve odstranili. Uvítáme též
upozornění, pokud je zeleň někde takto přerostlá na obecních pozemcích.
Velkoobjemový odpady
V podzimním období budou na obvyklá stanoviště opět přistavovány velkoobjemové kontejnery (VOK),
přidělené naší MČ Magistrátem
hl. m. Prahy. Kontejnery jsou určeny buďto na objemný odpad (nábytek, koberce, linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy
apod.), nebo bio odpad (větve, tráva, listí, plevele, ovoce a zelenina a jejich zbytky, zemina apod.). U každého
kontejneru bude pracovník, dohlížející na správné využití kontejnerů.
BIO odpad
Do konce listopadu zůstává v provozu stanoviště kontejnerů na Suchdolské ulici, kde lze v malém množství výše uvedené odpady a také
elektroodpady (mimo velkého bílého elektra) též odkládat. Důrazně
upozorňuji, že stanoviště není určeno pro běžný směsný domovní odpad – pokud jej máte větší množství,
je třeba pořídit větší domovní nádobu na odpad nebo zajistit častější
svoz! Respektujte omezené možnosti tohoto stanoviště a přednostně
využívejte Sběrný dvůr v Proboštské
ulici, kde lze bezplatně odevzdat téměř všechny druhy odpadů včetně
většiny nebezpečných.

NE

6

L
DĚ

E

Odpady a úklid přehledně –
kam s čím a kdy:
Sběrný dvůr Pražských služeb, Pro
boštská 1, Praha 6 - Dejvice
pracovní den 8.30–18.00 (v zimním čase do 17.00), sobota 8.30–
15.00 hod., pro všechny druhy odpadů, info tel. 284 098 906.
Kontejnery na OBJEMNÝ odpad
Stanoviště: 1. Výhledské náměstí,
2. Suchdolská u sběrných surovin,
3. K Roztokům / K Drsnici.
Termíny: vždy sobota, 21. 9., 19. 10.
a 23. 11. 2013 od 12 do 16 hodin.
Kontejnery na BIOlogicky rozloži
telný odpad ze zahrad a domácností
Stanoviště: 1. Výhledské náměstí,
2. Suchdolská u sběrných surovin,
3. K Roztokům / K Drsnici.
Termíny: sobota 5. 10. 2013 a neděle 10. 11. 2013, od 9 do 12 hodin.
Papír, sklo, plasty, nápojové kartony
více než 20 stanovišť „barevných“
kontejnerů na území městské části

Stanoviště kontejnerů Suchdolská
(VOK, BIO, drobné elektro)
do konce listopadu: úterý a čtvrtek
16 –18 hod., plus první sobota v měsíci 9–12 hod.
NOVĚ TAKÉ KONTEJNER NA STARÝ
PAPÍR – VÝTĚŽEK PŮJDE NA PO
MNÍK GMJR. PERNICKÉMU.
Kontejnery na použitý textil, oděvy,
obuv
U stanoviště kontejnerů Suchdolská a na Brandejsově náměstí (vedle
„mlékomatu“)
Compostainer, domovní nádoby
na biologicky rozložitelný odpad
od Pražských služeb
placená služba na celoroční nebo
sezónní svoz bioodpadu z domácností – info tel. 284 091 888

Bližší informace k výše uvedeným bodům rádi podáme na tel.
222 361 425, ing. Novotný.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2013
Praha - Suchdol, Praha - Lysolaje
datum - den zastávka (stanoviště)
křižovatka ul. Přerušená – V Sedlci
křižovatka ul. Suchdolská – Gagarinova
křižovatka ul. K Roztokům – K Drsnici
křižovatka ul. Suchdolská – Novosuchdolská
12. září
(čtvrtek)
ul. Internacionální (u pošty)
Výhledské nám. (u transformátoru)
ul. Hřebenová (u č. 16)
křižovatka ul. Žákovská – Starodvorská

čas od - do:
1500–1520
1530–1550
1600–1620
1630–1650
1700–1720
1730–1750
1800–1820
1840–1900

Odevzdat můžete rozpouštědla, kyseliny a zásady, fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní),
zářivky a jiné s obsahem rtuti, minerální oleje a tuky, barvy, ředidla, lepidla, pryskyřice, čistící a odmašťovací prostředky, léky, baterie a akumulátory. Využijte maximálně tuto možnost. Nesprávná likvidace těchto odpadů
ohrožuje prostředí každého z nás.

Prosíme, nehlučte sousedovi
k nedělní kávě travními sekačkami...
suchdolské
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Nejstarší občanka
Suchdola

z radnice

Prožila jste vlastně dvě světové vál
ky, v té první jste byla malé dítě, jak
ovlivnily Váš život?
Byly mi 3 roky, když otec narukoval do války. Maminka zůstala se
sedmi dětmi sama, poslední sestra
se narodila až po válce. Otec byl zajat v Rusku, pak byl český legionář
a vrátil se za 5 let přesně na Štědrý den. Pamatuji si, jak maminka
připravovala Ježíška, dárky, večeři
a musela odjet do Vlašimi, to je asi
3 hodiny. Tak zaúkolovala nejstaršího syna, aby na vše dohlédl a pak
se vrátila s tatínkem. Tak to byl tedy krásný dárek.

Paní Marie Březinová oslavila 11. srpna 2013 neuvěřitelné 102. narozeniny
S květinou, blahopřáním a sladkou
pozorností jsme navštívili paní Březinovou a pan starosta jí popřál vše
nejlepší k jejímu požehnanému věku.
Paní Březinová žije v domku
na Výhledech se svým synovcem
a neteří, kteří jí pomáhají zvládat
nástrahy stáří. I navzdory tomuto
úctyhodnému věku je paní Březinová velice čiperná seniorka a tak nám
poskytla i krátký rozhovor:
Městská část každoročně blahopře
je jubilantům a teprve v loni jsme
zjistili, že zde s námi žije 101letá
spoluobčanka, musela jste se te
dy na Suchdol přistěhovat. Odkud
vlastně pocházíte?
Pocházím z venkova z Kamberku
u Mladé Vožice, tam jsme měli malé
hospodářství, pak jsem žila se svým
manželem na Žižkově v krásném velkém domě, kde jejich rodina měla pekárnu. To nám pak bylo zabaveno,
domy se zbouraly a nás přestěhovali
na Prahu 6 na sídliště Dědina.
Můžete nám říci, co jste všechno
v životě dělala? Máte velkou rodi
nu? Děti, pravnoučata atd?

Už od mala jsem pracovala na poli, bylo nás osm sourozenců, 4 kluci
a 4 děvčata, tak se všichni museli zapojit do práce. Vdala jsem se a narodil se nám syn Honza. Ten od osmašedesátého žije v Kanadě a tam
mám i vnučku, která má dvě děti.
Byla jsem dvakrát za nimi, žijí tam
v horách u Calgary. Často si voláme
a píšeme.
S manželem jsme žili na Žižkově, tam jsem pracovala jako vedoucí školní jídelny. Manžel zemřel
před 20 lety, sestra se dožila 91 let
a druhá 94 let. Už jsem bohužel
poslední.

Na co ze svého života nejraději
vzpomínáte?
Na maminku! A na nejmladší sestru, která mi zemřela nedávno.
Máte tedy v rodině dobrý gene
tický potenciál, dožít se vysoké
ho věku. Jaký je podle Vás recept
na dlouhověkost?
Asi to bylo tím tvrdým životem
a prací, čerstvými surovinami z hospodářství. Taky jsem cvičila v Sokole
a i nyní každý den cvičím a paměť
trénuji v osmisměrkách a čtením
knížek. Nyní čtu cestopisnou knížku.
Jím všechno a jsem nekuřačka. Sleduji v televizi politické dění a u toho
se vždycky rozčílím (směje se).
Jsem ráda, že jsem tady u Jitušky (neteře), která se společně se
svým manželem o mě hezky stará,
jsou to moji „strážní andělé“.

Kam jste chodila do školy, měla jste
ji daleko?
Základní školu jsme měli na vesnici. Přesto, že se ve škole platilo zápisné, rodiče nás do školy posílali, ale museli jsme se vystřídat. Ti,
co zůstali doma, pásli husy a dobytek, nosili vodu z Blanice pro
dvě krávy a telata. Nejmladší sestra pak chodila 8 km i do měšťanky. Ve vsi bylo několik sedláků a ti
své děti do školy neposílali. To víte, šetřili...

Děkujeme Vám za rozhovor a milé přijetí i od Vaší rodiny, přejeme
Vám hodně zdraví a radosti ze života a pokud Vám to zdravotní
stav umožní, budeme se na Vás těšit i s dalšími jubilanty při slavnostním obědě v hotelu Galaxie na podzim tohoto roku.

www.praha-suchdol.cz
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Zuzana Krumpholcová,
referentka kultury

z radnice

Přihlaste se na podzimní vítání občánků
Městská část pořádá v sobotu 19. října od 10 hodin
na suchdolské radnici podzimní vítání nových občánků. Vzhledem k platnosti zákona o ochraně osobních
údajů nemůžeme získávat informace o naroze ní dítěte sami. Prosíme proto rodiče dětí s trvalým pobytem
v naší městské 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 radnice 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 PrahaSuchdol.
Děkujeme za pochopení.

Připomínáme prázdninovou

FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ,
kterou pro děti a mládež do 18 let
vyhlásila městská část Praha-Suchdol

Soutěže se mohou účastnit děti do věku 18-let bydlící na území městské části Praha-Suchdol. Účastník soutěže může poslat max. 3 snímky z libovolné kategorie na e-mail adresu kultura@praha-suchdol.cz nebo fotografie
osobně donést do podatelny MČ Praha-Suchdol. Ke snímkům napište: jméno a věk autora, adresu bydliště, název fotografie, kategorii a kontakt.
Fotografie lze posílat do konce září 2013. Po skončení soutěže vybere
organizátor nejzdařilejší fotografie, zveřejní je na webu městské části a případně zorganizuje výstavu fotografií v základní škole nebo v Alšově kabinetu. Odborná komise vybere nejpovedenější a nejvtipnější snímky z každé
kategorie. Autory vybraných snímků čekají zajímavé odměny!
Zasláním snímků do soutěže účastníci dávají souhlas, že fotografie osobně pořídili a souhlasí k dalšímu zveřejnění či vystavení. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo schválení / neschválení došlých snímků o zařazení do soutěže.

Těšíme se na fotografie

Nová lékařská
pohotovost
na Letišti Václava
Havla Praha
Záchranná služba
Asociace Samaritánů ČR rozšiřuje své služby pro obyvatele okolních obcí
a městských částí o novou nepřetržitou LÉKAŘSKOU POHOTOVOST PRO DĚTI I DOSPĚLÉ.
Plně vybavená ordinace je umístěna ve spojovacím objektu Terminálu 1 a 2. Telefonní spojení do ordinace: 220 113 301–2
Spojení MHD na letiště:
Bus č. 119 ze stanice Dejvická
Bus č. 100 ze stanice Zličín
Bus č. 179 ze stanice Nové Butovice
Bus „AE“ z Hlavního nádraží Praha
Klienti lékařské pohotovosti mohou
využít stávající parkoviště na letišti, nejvhodnější je Parking B (cena
50 Kč/hodinu).

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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Kola narůžovo
Kola narůžovo po změně systému běží mnohem lépe.
Po dvou měsících provozu registrujeme kolem 250 uživatelů, kteří každým dnem přibývají. Stále máte možnost
zaregistrovat se a ihned získat kartičku s kódy, registrační
místa – Studio Café, květinářstí na Suchdolském i Brandejsově náměstí, radnice nebo e-mailem na info@zijemetady.cz. Mockrát všem děkujeme.
Bohužel také evidujeme ztráty i nesprávné užívání
kol. Prosíme všechny, aby pravidla dodržovali, zejmé

z radnice

na je třeba kola odkládat výhradně do stojanů k tomu
určených. Děkuji
Martin Petřík

Začátek i konec léta
patřil dětem

Léto je ve znamení sluníčka a to nás
láká být většinu času venku na čerstvém vzduchu a rovněž nás pobudí
k různým sportovním hrám. Ne jinak
je tomu i u školáků, kteří dlouhou zimu prosedí v lavicích a s příchodem
teplých dnů jako když ožijí a pohyb
venku je pro ně samozřejmostí.
V červnu už za lavicí přemýšlí, co
budou prožívat o prázdninách, a aby
se jim to čekání urychlilo, mnoho
suchdolských spolků pořádá na konci školního roku tradiční zábavné
dny nejen ke svátku dětí. První sportovní klání si mohli děti i rodiče užít
na fotbalovém hřišti, když TJ Slavoj
připravil sportovní dopoledne plné
soutěží na zručnost, fyzickou zdatnost i logické myšlení. Sluníčko jim
tedy své paprsky neukázalo, ba navíc poslalo z nebe deštivá mračna,
ale i přes tu nepřízeň dorazili rodiče

s dětmi v pláštěnkách a holínkách
a skákali a sportovali. Bohužel deště byly vydatné a vytrvalé, a tak další klání tentokrát se suchdolskými
hasiči bylo kvůli povodním zrušeno.
Vyčasilo se až na Holém Vrchu, když
myslivecký spolek Hubertus zorganizoval velmi zajímavý den, kde tématem byly nejen disciplíny sportovní,
ale i vzdělanostní ke vztahu k přírodě a zvířátkům. Myslivci měli plné
ruce práce zvládnout nápor účastníků, ale radost v dětských tváří při plnění úkolů jim to jistě vynahradila.
Některé akce již mají svou tradici, ale pořád se může vymýšlet něco
nového, a tak letos se konal 1. ročník
Orientační cyklotour v Tichém údolí. To byl zase prostor prověřit cyklisty
ve znalosti dopravních značek, orientaci v mapách, zručnosti při jízdě, ale
i v poskytnutí první pomoci. Krásná

příroda v Tichém údolí nám nabídla
jak aktivní odpočinek, tak mnoho naučných a zajímavých poznání.
A jelikož ten krásný letní čas neuvěřitelně rychle uteče, nezbývá nic
jiného, než se s prázdninami rozloučit a opět zasednout do školních lavic. Ale než se tak stane, rozloučíme se s nimi jak jinak než zábavným
dnem, o který nás naši hasiči nemohli nechat připravit. Ukázka jejich práce mnohdy bere dech i nám
starším a je dobře, že to předávají
dál mladší generaci.
MČ Praha-Suchdol děkuje všem
místním spolkům, kteří vynakládají mnoho času přípravou zábavy pro
širokou veřejnost k obohacení a připomenutí kulturních tradic.

www.praha-suchdol.cz
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Zuzana Krumpholcová,
referentka kultury
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ČZU v Praze-Suchdole
zpracovává odbornou
studii projektu EPTA
Česká zemědělská univerzita v Praze-Suchdole zpracovává studii proveditelnosti projektu EPTA – organizace veřejné dopravy, který je
připravován v rámci programu INTERREG IVC.
Studie proveditelnosti se pokusí
z různých pohledů hodnotit stávající organizaci dopravy v naší městské
části a v okolí a navrhovat nové způsoby. Měla by především shromáždit klady a zápory jednotlivých druhů dopravy, posoudit je i z pohledu
vlivu na životní prostředí.
Koncem minulého století, v souvislosti s celospolečenskými změnami v rámci ČR, jsme byli evropskými dopravními odborníky varováni,
abychom neopakovali chyby a neupřednostňovali v rámci dopravní
politiky individuální automobilovou
dopravu na úkor ostatních druhů
dopravy, zejména hromadné dopravy. Bohužel politická vůle, potažmo
vůle většiny občanů ve formě společenské objednávky byla u nás jiná.
Opojení ze svobody a touze po „bo-

hatství“ se projevila snahou vlastnit
alespoň jedno auto a umožnit s ním
dojet na každé místo ve městě či
v přírodě. Zopakovali jsme chyby západních států. Dnes je však zřejmé,
že mobilita založená výlučně na využívání automobilu není udržitelná
a produkuje další problémy, mezi
které počítáme zejména – hluk, emise, zábor prostoru (auta stojí všude,
nemůžeme parkovat před svým domem), nižší bezpečnost, vyšší zranitelnost účastníků silničního provozu, dopravní zácpy, snižování kvality
veřejného a především městského
prostředí, nemožnost jej využívat
pro odpočinek apod.
Smyslem této studie je nalezení
takové varianty řešení dopravní obsluhy území městské části, které bude dopravně vyhovující a ekologicky
maximálně šetrné.
Pracovní verze studie obsahuje
následující okruhy:
charakteristika zájmového území
sociologické vazby
dopravní situace

organizace dopravy
řešení koncepce dopravy z pozice
MČ Praha-Suchdol
aktualizace trasování tramvaje
Sedlec, Suchdol-Výhledy
využití zkušeností při plánování
veřejné dopravy
příklady dobré praxe
využití závěrů pro rozhodování samosprávy v procesu přípravy ÚP
Rozpracovanou verzi studie proveditelnosti předložíme v druhé polovině září veřejnosti k připomínkování
v termínu do konce října (www.praha-suchdol.cz/epta). V úterý 15. říj
na od 19.00 hodin proběhne ve velké zasedací místnosti na suchdolské
radnici představení zpracované studie veřejnosti. Na prezentaci a diskusi k tématu organizace veřejné dopravy v Suchdole a okolí
jste srdečně zváni.
Zuzana Krumpholcová,
administrátor
projektu EPTA

EPTA projekt
Veřejné setkání s občany

v úterý 15. října 2013 od 18 hodin
v zasedací místnosti radnice.
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Nový občanský zákoník:
jaké změny přinese?
Zdá se, že snad ani předčasné volby
již nezabrání nabytí účinnosti nového občanského zákoníku dnem
1. ledna 2014. Bude to velká změna pro každého občana, obsáhlé
změny mají (podle autorů) přinést
lidem více svobody, právníci se naopak bojí velké a dlouhodobé právní
nejistoty. V každém případě bude
orientace v novém předpisu složitá, má přes 3000 paragrafů, obsahuje zcela nové pojmy (často dosti archaické) i instituty, které od r.
1811 do 1950 u nás upravoval rakouský Všeobecný občanský zákoník, a tato úprava opět vrací do našeho právního řádu (výměněk,
pacht aj). Zákoník obsahuje řadu
neurčitých pojmů, jakým je například slovní spojení „dobré mravy“. O jejich přesném významu bude pak muset v případě sporu svým
výkladem rozhodnout až soud.
Nový občanský zákoník nahradí
nejen ten původní z r. 1964, ale zastoupí ještě řadu dalších předpisů,
například také zákon o rodině nebo obchodní zákoník. (Za výhodu
lze považovat, že už tedy nebudou
smlouvy podle občanského a obchodního zákoníku.)
Jaké tedy změny nový občanský
zákoník například přinese:

stavba se stává součástí pozemku.
zaniká předkupní právo při spoluvlastnictví.
bude možné nabýt vlastnického
práva od neoprávněného v případě,
že si někdo koupí v dobré víře kradenou věc, zůstane mu.
upravuje vztahy mezi sousedy. daleko detailněji řeší prořez větví, nárok na ovoce, ulétlý roj včel, zatoulané zvíře na cizí pozemek.
podrobně upravuje nezbytnou cestu.
výrazně prodlužuje lhůtu, po kterou bude možné reklamovat vady
na zakoupené nemovitosti – na celých pět let od nabytí nemovitosti.
neumožňuje umístit dítě do dětského domova na dobu neurčitou,
ale maximálně na tři roky. Poté bude muset soud znovu rozhodnout.
umožňuje adoptovat zletilou osobu.
ruší možnost zcela zbavit člověka způsobilosti k právním úkonům
a nadále bude možné pouze omezení svéprávnosti.
bude možné při dědění odkazovat
majetek s podmínkou.
zvyšuje počet dědických tříd.
bude možné uzavřít dědickou
dohodu.
zavádí povinnost zaplatit takzvanou „cenu zvláštní obliby“.
zvíře již není věcí.

ruší tabulky, které určují pevné částky, jež lidé dostanou za újmu na zdraví (bude to jen na úvaze
soudu).
nezná pojem náhradní ubytování,
majitel bytu už nebude muset poskytovat nájemníkovi přístřeší.
přechod nájmu bytu na příbuzné
bude složitější.
v nájemní smlouvě lze domluvit
více povinností a zákazů v neprospěch nájemníka.
akciové společnosti nebudou muset mít dozorčí radu.
zavádí institut tzv. újmy za narušení dovolené.
vedle věcných břemen zavede
opět služebnosti (např. pozemkovou služebnost, služebnost stezky,
cesty, průhonu, právo na svod dešťové vody).
správa cizího majetku ve svěřenském fondu.
… a ještě mnohem víc.
Bližšímu výkladu těch nejdůležitějších a nejvyužitelnějších změn se
budou věnovat postupně i další články v příštích vydáních Suchdolských listů.
JUDr. Zlata Kohoutová

G RA T U L A C E

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve třetím čtvrtletí roku 2013
slaví významné životní jubileum
Pavel Hoch Květa Seltsamová Jaroslava Bečvářová Jiří Klouda Petr Havlíček Silvie Kuncová
Zdeněk Ježek Zdeněk Pekárek Rudolf Hovadík Artur Passer Pavel Jirásek Vilém Pelant
Jiřina Zíková Jitka Kuchařová Bedřiška Rambová Jarmila Vašková Irena Martínková Hana
Knýřová Leonie Kynclová Jaroslava Soukupová Milada Zajíčková Libuše Sedláková Miloš
Sem or ád Olga Kamarýtová Jitka Amortová Věra Babulíková Jaroslava Aunická Danuše
Vojtíšková Alena Matějková Marie Pavelková Miroslav Čížek Venuše Miklová Zdenka Mohaplová
Alexandra Šimková Eva Krajčiová Helena Straková Josef Vavřík Božena Kotěrová Alžběta
Pomajzlová Milada Borůvková Marie Vovsová Drahomíra Rathouská Marie Koutecká Božena
Průšková Marie Kynclová Jindřich Hoření Marie Březinová Věra Třesková
www.praha-suchdol.cz
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Prázdniny v knihovně
Během léta na budově, kde sídlí
knihovna, vyrostlo nové patro. Díky
stavebním úpravám jsme získali krásná nová okna. Bohužel s nimi i litry
vody, které se k nám během nepřestávajících prudkých dešťů prodraly. Týden před prázdninami jsme zjistili, že
nám v knihovně prší do naučné literatury, a přestože jsme knihy okamžitě
vynosili, bylo u řady z nich jasné, že
jsou zcela zničené. Sušení knih trvalo
přes dva týdny a během procesu jsme
vyřazovali další a další, z nichž některé se nám doslova rozpadly v ruce. Tu
povolila lepená vazba, jinde se listy
nenávratně slepily, některé knihy sice
odolaly, ale po vysušení se celé zkroutily. Nakonec jsme museli odepsat téměř sedmdesát titulů. U zbylých byla třeba pravidelná péče. Nakonec
se valnou většinu podařilo zachránit.
Stejně jako knihy však bylo nutné vysušit i knihovnu samotnou. Odstěhovat promáčené regály, větrat a doufat,
že počasí přijde k rozumu.
Chtěli bychom poděkovat čtenářům za jejich pochopení a trpělivost, neboť řada těchto sušících činností probíhala za chodu knihovny.
středa 4. září od 18.00
Magdalena Vovsová – přednáška:
Mikoláš Aleš v souvislostech
Mikoláš Aleš (18. 11. 1852 Mirotice
– 10. 7. 1913 Praha)
Čas, který prožil český malíř a ilustrátor Mikoláš Aleš na Suchdo-

le na statku u Alexandra Brandejse
v letech 1877–1879, patřil k jeho nejplodnějším i nejšťastnějším
životním obdobím. Aleš je neodmyslitelně spjat se společenstvím
autorů, které nazýváme generací
Národního divadla. Jeho osobnost
a dílo nelze vyčlenit ze souvislostí
umění i charakteru 19. století, kdy
bylo dovršeno úsilí českých obrozenců. Pojmy národní hrdost, samostatnost a svébytnost nám v dnešní době znějí anachronicky. Stejně
tak slova mravnost, čest a hrdost.
Pochopíme-li tehdejší souvislosti, pak porozumíme i těm v naší
současnosti.

pátek 13. září od 18.00
Petr Janeček – přednáška a autor
ské čtení: Urban legends

Anekdoty, fámy a pověsti, tedy neoficiální informace kolující v ústním
podání, fascinují lidstvo od nepaměti. Přednáška etnologa PhDr. Petra
Janečka, Ph.D. z Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, spojená
s obrazovou a filmovou projekcí, se
bude snažit přiblížit tento společensky aktuální fenomén pohledem
současné mezinárodní folkloristiky.
Současné pověsti a fámy, dnes nazý-
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vané také „urban legends“
(městské legendy) autor chápe jako fascinující fenomén žijící nebývale aktivním životem i v soudobé
medializované a globalizované společnosti – jako všudypřítomné, ale
přitom opomíjené texty doprovázející a komentující naši každodennost.
Přednáška bude doplněna autorským čtením strašidelných i humorných příběhů ze současného ústního
podání v České republice, které Petr Janeček publikoval v trojici svých
komentovaných sbírek „Černá sanitka“, které se vedle knižního již dočkaly televizního, rozhlasového a divadelního zpracování. Představeny
budou i dosud nepublikované historky z připravované nové knihy a příběhy vztahující se k oblasti severního okraje Prahy.
středa 25. září od 18.00
Alexandr Tomský – přednáška:
Práce překladatele
Alexander Tomský (1947) po studiích na London School of Economics a filosofie na London Institute
of Education pracoval jako politolog v ústavu Keston College, kde se
specializoval na vztahy církve, státu a opozice ve střední (komunistické) Evropě. V letech 1980 –1990
vedl v Anglii exilové nakladatelství
Rozmluvy. Po návratu pracuje jako ředitel nakladatelství Academia
a Národního divadla. Přednášel politickou filosofii na New York University. Publikuje převážně v Lidových
novinách, Kontextech a slovenském Týždni. Překládá z angličtiny

(O. Wilde, F. Scot Fitzgerald) a vydal
rozsáhlý výbor pod názvem Úžas,
radost a paradoxy v životě a díle
G. K. Chestertona.

ří budou vyprávět o svých zážitcích
z dalekých zemí.

středa 9. října od 18.00
PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. –
přednáška: Lucemburská Evropa
Politický program a druhý život čtyř
českých panovníků z rodu Lucemburků. Král cizinec“, „Otec vlasti“,
„Druhý Nero“ a „Liška ryšavá“ aneb
Lucemburkové v české historické
tradici.

pondělí 30. září od 18.00
Pavel Beneš – Izrael

středa 23. října od 18.00
Pavel Hlavatý – přednáška:
Benešovy dekrety
Benešovy dekrety – mýty a realita jednoho z dodnes živých pojmů
naší moderní historie. Edvard Beneš a Československo mezi demokracií a totalitou. Myšlenkové zázemí a ideologie třetí československé
republiky. Pavel Hlavatý je nezávislý
publicista a externí spolupracovník
Českého rozhlasu. Mimo jiné se zabývá moderní českou historií a fungováním totalitních režimů.
středa 30. října od 18.00
Zlata Fořtová – přednáška: První
dáma paní Charlota
Vzpomínka na první dámu a ženu
prezidenta T. G. Masaryka Charlotu
Masaryk k 90. výročí její smrti.
Besedy s cestovateli
Milovníci cestování se mohou těšit
na další návštěvy cestovatelů, ktewww.praha-suchdol.cz

pondělí 16. září od 18.00
Michal Lobkowicz – Kuba

pondělí 14. října od 18.00
Dominik Turchich – Špicberky
Jóga smíchu
Od října začínáme opět s jógou smíchu – netradičním cvičením pro zdraví a dobrou náladu, tento půlrok bude probíhat v úterý.
uterý 1. října od 18.00
úterý 22. října od 18.00
úterý 5. listopadu od 18.00
úterý 19. listopadu od 18.00
Klub stolních her
Pro hravé čtenáře jsme od září přichystali Klub stolních her. Můžete
si přijít zahrát oblíbené Osadníky
z Katanu, Jengu, Carcassone a řadu dalších her, jejichž výčet najdete
na našem webu. Výběr her budeme
nadále rozšiřovat dle zájmu hráčů.
Začínáme v pondělí 9. září od 18.00
do 21.30, dále se na vás budeme těšit každé druhé pondělí v tutéž dobu. Hry jsou k dispozici i v běžných
otevíracích hodinách.

Kateřina Lahodová
Turchichová,
vedoucí knihovny
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CHCI, ABY TADY...
Zlepšete Suchdol nálepkami!
Díky projektu „Chci, aby tady“ má
te stále možnost účastnit se ve
řejného dění v naší městské čás
ti... Napište na nálepku, co by bylo
vhodné změnit, co zde chybí anebo
s nápady přijďte na radnici...
Vzkazy organizátoři projektu pravidelně sbírají a evidují a posléze předávají vedení radnice.
Z nejaktuálnějších vzkazů vybíráme:
Přidání „psích“ košů
Koše byly přidány v ulicích Na Rybářce a Ke kozím hřbetům.
Vybudování psí loučky
Volné pobíhání psů není pro naši
městskou část tak zásadní problém,
jako je tomu někde v centru Prahy,
v okolí je dost luk a cest, kde se psi
mohou proběhnout, navíc ČZU nově otevřela veřejné psí cvičiště, kde
můžete i trénovat poslušnost psa.
Lepší chodníky
Zrekonstruovali jsme chodníky
v ulici K stavebninám, nyní je průběžný po obou stranách. Byl opraven
hodně užívaný chodník k zastávce
na Brandejsově náměstí, pro snadnější najíždění kočárků byly sklopeny obruby u přechodů před školou,
na Internacionální byl upraven přechod tak, aby zaparkovaná auta nebránila výhledu na přechod, bohužel
většina z nás nerespektuje dopravní
pravidla a nezastaví auto 5 m před
přechodem.
Dodržování 30km rychlosti
Na všech komunikacích na území
městské částí, kromě ulice Kamýcké,
je omezena rychlost na 30 km/ hod.
Značka „Zóna 30“ je umístěna
na všech vjezdech z ul. Kamýcké a vymezená zóna platí pro celou oblast
a neruší ji nejbližší křižovatka. V těchto zónách platí na všech křižovatkách
přednost zprava, kromě ulic Kamýcká, Internacionální a Suchdolská. Pro
připomenutí řidičům, kteří přijíždí
ke škole, že mají jet 30, jsme o prázd-
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ninách na Suchdolské instalovali radar. Aby byla auta nucena jet před
školou pomaleji, byla na jaře zavedena přednost zprava na křižovatkách
ulice Suchdolské s ulici Novosuchdolskou a K Roztokům. V září budeme instalovat zrcadlo na křižovatku
ulic Pod Rybníčkem a V údolí, kde také od jara platí přednost zprava.
Umístění retardérů v ulici Gagari
nova k mateřské školce
Montované prahy způsobují hluk
a auta moc nezpomalí. Vzhledem
k tomu, že ulice Gagarinova je slepá
a největší provoz je generován rodiči, kteří vozí své děti do školky, nepovažujeme instalaci prahů v tomto
místě za účelnou.
Zastávkový přístřešek v ul. K Drsnici
DP hl. m. Prahy bohužel odmítl instalaci přístřešku, protože neshledal
tuto zastávku jako frekventovanou,
a uvedl, že po Praze je mnoho dalších zastávek bez přístřešku.
Omezení vjezdu motorkářů do Roz
tockého háje – U MŠ K Roztokům
větší zátarasy pro vjezd motorkářů
do lesa
Do vjezdu z ulice K Roztokům
jsme osadili větší balvany. Ohledně omezení vjezdu motorek, čtyřkolek a aut do Roztockého háje a Tichého údolí bude v nadcházejících
dnech starosta jednat se svými kolegy z Únětic a Roztok.
Větší péče o zeleň a údržbu veřej
ných prostranství
Naše městská část se stará o 7,6 ha
zeleně, má ve správě přes 32 km ulic
a chodníků. Na rozsáhlou údržbu zeleně, t.j. sekání trávy, prořezy stromů a keřů si najímá Sadovnický a zahradnický servis Chládek a určitou
část zeleně udržují naši zaměstnanci.
V letošním roce se nám podařilo tým
naší pracovní čety omladit, a soudě
podle počtu odvezených multikár
na skládku i zintenzivnit jejich práci. Patří jim poděkování nejen za jesuchdolské
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jich iniciativní přístup, ale
i za jejich prakticky každodenní práci
venku na ulici, v zimě ve sněhu nebo
v létě ve velkém vedru. Pro informaci dále uvádíme, že na údržbu zeleně
vydává městská část z rozpočtu přes
900 tisíc korun a že nyní probíhá výběrové řízení na pořízení čistícího vozu, který urychlí a zkvalitní údržbu
našich silnic.
Poděkování také patří těm, kteří
na Suchdolském i Brandejsově náměstí osázeli na travnaté plochy
stromy a keře a truhlíky barevnými
letničkami a trvalkami nebo těm,
kteří na jaře uklidili do přistaveného
kontejneru divokou skládku naproti školce v Roztockém háji. Jistě lze
údržbu zeleně ještě zlepšit, budeme
rádi, když nás upozorníte na nepořádek či přerostlý keř.
Chybí tu čajovna, kavárna, místo
pro setkávání umělců
Od 4. října bude otevřeno nové komunitní centrum „Na větvi“
na Suchdolském náměstí, v přízemí
na radnici, místo bývalé lékárny.
Pište nám stále své názory, nápady
či možnosti spolupráce ke zlepšení
stavu veřejného prostoru – CHCI,
ABY BYLO...
V minulém čísle jsme vás informovali
o vandalství, kterým byl napaden první start projektu Kola narůžovo, který
také zajišťuje občanské sdružení Žijeme tady. Věc řešila Policie ČR, provedla řadu výslechů, nikdo z podezřelých
se nepřiznal a tak věc odložila.
Máme radost z toho, že projekt
po druhém startu běží, registrací
přibývá. Udržet projekt v běhu bude
stát o.s. určitě velké úsilí.
Vaše radnice

suchdolští hasiči

Jak se hasiči zapotili

Ono se sice řekne „prázdniny“, ale povězte to bouřkám, větru nebo přívalovým dešťům. Živly si zkrátka volno
nevzaly ani o velkých prázdninách.
A s čím se naši suchdolští hasiči
nejvíc poprali? Předně to byly červnové záplavy, které se podepsaly na chodu rodin z celé Prahy, rodiny hasičů
nevyjímaje. Kluci byli celý kritický týden v terénu – čerpali zatopené sklepy, stavěli protipovodňové zábrany,
evakuovali lidi odříznuté od světa
a drželi nonstop hlídky v místech největších záplav. Po týdnu se vrátili domů zmáčení, špinaví a utahaní, ale
šťastní, že mohli přiložit ruku k dílu
tam, kde to bylo nejvíce potřeba.
A pak přišla červencová a srpnová
vedra. Úmorná. A s nimi bouřky. Vedru
úměrné. Vítr lomcoval i ztepilými stromy a dokonce pršelo i horizontálně!
Výjezd klukům pípnul v prvních minutách bouřky – spadlý strom. A pak
ještě dalších víc jak deset. Motorové
pily bylo slyšet ještě pár dní po bouřkách. Jsou to sice dobrovolní hasiči,
ale makali jako profíci. Díky jim za to.
A abyste si nemysleli, i mladí hasiči
si dali pěkně do těla, ač člun ještě řídit neumí a motorová pila je těžší než
oni sami. Děti si k závěrečnému školnímu vysvědčení nadělili i pár úžasných zážitků v podobě soutěží a sportovních klání.
V květnu se naše děti zúčastnily memoriálu Františka Zvoníčka v Řepích,
odkud přivezly skvělé páté místo. Následovalo I. kolo hry Plamen ve Stro-

movce, kde naše družstvo zabojovalo
v několika disciplínách a ač se umístilo
na zadních pozicích, časy byly skvělé.
22. června se mladí hasiči vydali na soutěž O pohár starosty Prahy 5
v Horních Měcholupech, odkud si přivezli pohár za fantastické 3. místo,
a to jen se čtyřsekundovou ztrátou
na prvního. Týden nato se děti utkaly
s mladými hasiči z Roztok v přípravném závodu požárnické všestrannosti v suchdolském háji. Závod to byl
přátelský, nicméně i tak se do toho
všichni závodníci opřeli a naši mladí
se umístili na prvních třech pozicích.
Oficiální celopražský Závod požárnické všestrannosti se koná v říjnu rovněž na Suchdole, tak doufejme, že
nás štěstí (a vědomosti a dovednosti) neopustí.
A něco málo informací na závěr.
V souvislosti s mladými hasiči se

všem na vědomost dává, že v současné chvíli probíhá nábor nových členů, kteří by rozšířili řady mladých
nadšených hasičů. Přihlásit se mohou děti ve věku 6 – 14 let, a to buď
na čísle 773 621 532 (Jakub Bárta)
nebo na kontaktním e-mailové adrese mladihasici.suchdol@seznam.cz.
Informovat a přihlásit se můžete také na zářijovém Dnu s hasiči.
Á propos, suchdolský Den s hasiči. Jelikož nám „první pokus“ zmařily záplavy, rozhodli jsme se jej uspořádat „na druhý pokus“. A hlavně, co
by to bylo za léto bez soutěží, atrakcí a hlavně bez pěny?! Velký den proběhne v neděli 1. září 2013 od 13.00
na Suchdolském náměstí. Přijďte si
prodloužit prázdniny a oddálit školu.
Aspoň na chvíli. Těšíme se!
Pavla Bradáčová

Sbor dobrovolných hasičů Suchdol pořádá

Den s hasiči
v neděli 1. září 2013 od 13.00 hodin
na Suchdolském náměstí
Na programu: hasičská a vojenská technika,
ukázky práce záchranářů, hry a soutěže pro děti a další….
Občerstvení zajištěno
www.praha-suchdol.cz
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Ocenění vynikajících
žáků ZŠ M.Alše

Ve školách se častěji mluví o dětech
takzvaně „zlobivých“ než o těch, které se dobře učí, plní své školní povinnosti a ještě jsou fajn kamarádi.
Jako by to byla samozřejmost. Proto
jsme se rozhodli v naší Základní škole Mikoláše Alše ocenit právě ty žáky a žákyně, kteří nám dělají radost.
Ve středu 26. června tyto děti přijal
na Úřadě MČ Suchdol starosta Petr
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Hejl a předal všem vybraným „Ocenění starosty MČ Suchdol“.
Oceněni byli žáci s nejlepším prospěch ze všech tříd, celkem 25 žáků.
Samozřejmě, že tohoto slavnostního aktu se zúčastnili i rodiče a mohli si tak užít radost společně s dětmi.
Zpestřením byly dvě veselé písničky
v podání třídy V. A. Na závěr jsme si
připili jahodovým „šampaňským“.
suchdolské
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Dvě důležité ceny dostali také Lucie a David za nejpilnější celoroční sběr starého papíru. Naše škola
se již po druhé stala nejúspěšnější v soutěži pražských škol, neboť
nasbírala 41 tun papíru a tím jsme
vlastně zachránili 520 vzrostlých
stromů.
Ocenění převzali i pedagogové
školy – Bohumila Hlásková a Petr
Mácha. Paní učitelka Hlásková patří mezi dlouhodobé kvalitní opory
našeho pedagogického sboru. Je vynikající učitelkou angličtiny a češtiny. S dětmi jedná vždy laskavě, spravedlivě a důsledně. Pan učitel Mácha
vyučuje dějepis a občanskou výchovu. Díky nadšení a vysoké odbornosti dokáže pro tyto předměty získat
zájem dětí. Ocenění také zasluhuje
za velké pracovní nasazení ve funkci
statutárního zástupce školy.
Všem oceněným gratuluji, děkuji za poctivý přístup ke studiu a přeji mnoho dalších úspěchů ve školním i osobním životě. A doufám, že
budou inspirací pro další děti z naší
školy.
Alexandra Kejharová,
ředitelka školy

ze suchdolských škol

Poděkování paní
Marcele Hanákové

od 1.7.2007 do 30.6.2013 byla ředitelkou MŠ Gagarinova
Malé ohlédnutí o šest let zpátky
Když paní Marcela Hanáková nastoupila do funkce ředitelky MŠ Gagarinova v roce 2007, tehdy školkový komplex tvořily dvě propojené budovy
se třemi třídami a kapacitou 75 dětí. Protože bylo již více dětí než míst
ve školce, začala hned v červenci
2007 rozsáhlá rekonstrukce přízemí
budovy Sluníčko, kde byly tehdy prostory využívány nájemci. Pro ně se našly náhradní prostory v hospodářské
budově školky a z bývalé prádelny se
vybudoval nynější klub DDM. Teprve
poté se mohly dát dohromady prostory pro další třídu školky. V březnu
roku 2008 byla otevřena čtvrtá třída
Broučků pro dalších 25 dětí. Vybavení a zázemí školky bylo ubohé a zastaralé, i když se na popud některých
aktivních rodičů a bývalé paní ředitelky Bohunky Minárové podařilo začít
s úpravami zahrady i částečným obnovováním nábytku. Bylo zapotřebí
v tomto pokračovat a kompletně vyměnit nábytek, vybavení, hračky a didaktické pomůcky a celou školku čistě vymalovat, barevně upravit tak,
aby se dětem ve školce líbilo. Naštěstí paní ředitelka měla silný hnací motor a tak školka pomalými krůčky začala rozkvétat.
Bohužel to nevydrželo dlouho a za
tři roky se opět řešil problém, kam
umístit malé předškoláky, jelikož MČ
Praha-Suchdol je vhodnou lokalitou
pro klidné bydlení nedaleko centra
Prahy a s výstavbou nových bytových
komplexů se nastěhovaly mladé rodiny
s dětmi. Nezbývalo nic jiného než opět
přistavět další třídy. V roce 2011 až
2012 probíhala rozsáhlá rekonstrukce
nástavby nad hospodářskou budovu.
A znovu nastal kolotoč s organizací,
stavbou, vybavením, personálním obsazením... v únoru 2012 byly slavnostně a s vypětím sil otevřeny další 2 třídy pro předškolní děti. Kapacita školky
se tak rozrostla na 6 tříd pro 152 dětí.

A jak na to vzpomíná paní Hanáková:
Jak byste zhodnotila vaše šestile
té působení ve funkci ředitelky škol
ky, máte radost, že se mnohé věci
vydařily?
Určitě mám radost. Nazvala bych
to dvěma slovy – „pracovní sprint“.
Neustálé rekonstrukce, pořizování
nového vybavení, nabírání nových
zaměstnanců. Když jsem v červenci 2007 přišla do ředitelny, chyběl
v počítači program, ve školce byl vypracován jen velmi strohý výchovně-vzdělávací program a chybělo
mnoho dalších důležitých dokumentů. Nevěděla jsem, kde dřív začít,
zda nakupovat nábytek a hračky nebo nechat vymalovat kompletně celou školku, či dát dohromady zahradu. Ani pedagogický personál tehdy
nebyl pracovně „naladěn“ směrem
k dobrému vzdělávání dětí. Ale na
druhou stranu, vše co se udělalo, bylo hned vidět, bylo to kladně hodnoceno a to mě drželo na nohou.
Na co naopak nebudete ráda vzpomí
nat, co bylo pro Vás hodně náročné?
Nejtěžší byla výměna pedagogického
personálu. Chtěla jsem, aby učitelky
nebyly jen k tzv. „hlídání dětí“, ale aby
děti rozvíjely hravou a zážitkovou metodou a připravovaly je do další školní etapy života, aby byly na děti hodné. Nejdůležitější pro mne bylo, aby se
děti cítily ve školce dobře, aby se dozvěděly nové a zajímavé věci, aby se
co nejvíce naučily. Což v té době byl
velký problém, a tak jsme se většinou
rozcházely ve zlém a psychicky to bylo velmi náročné. Jsou věci, které mě
mrzí, ale odcházím s čistým štítem.
K funkci ředitelky jste plnila i roli pe
dagoga. Změnily se třeba i pedago
gické osnovy? Jako třeba vyšší ná
ročnost pro předškoláky, materiální
vybavení, výuka zájmových kroužků?
www.praha-suchdol.cz

Od roku 2004 jsou školky zařazeny
do školského zákona, tedy do vzdělávání, nejde jen o hlídání dětí. Byl
vydán i Rámcový vzdělávací program pro předškolní pedagogiku
a bylo nutné již podle těchto dokumentů pracovat a dodržovat je.
Za mého působení se ale např. vyměnili 4 ministři školství, teď je
i pátý. Každý z nich cosi změnil, jeden dokonce v průběhu svého působení 2x měnil platební podmínky
pro pedagogy. Tak je stále co studovat – zákony, vyhlášky, novely, to
vše musí ředitel znát. Děti se vzdělávají ve školce především formou
her. Kvalitní učitelky umí připravit
pro děti zajímavé, pestré a poutavé vzdělávací programy. Myslím,
že vyšší náročnost na děti i jejich
rodiče je kladena spíše tou dnešní
„rychlou dobou“. Spěch, stres, negativní vliv medií. Osobně nerozumím ani dnešní kvalitě pohádek pro
děti. Jsou příliš agresivní bez pozitivních emocí se spoustou zbraní,
v některých je zdůrazňován až nechutný projev. Negativně se to pak
odráží na spontánní hře dětí. Kam
se ztratily ty krásné pohádky, které
jsem poslouchala jako dítě já? Dá-
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le se mi nelíbí někdy až přehnaný
zájem rodičů o nabízení zájmových
kroužků. Předškolní děti by měly co
nejvíce být se svými rodiči, hrát si,
malovat, tvořit, povídat si hlavně
s nimi.
Zmínila jste se o rychlé době, změnila
se doba od Vašeho působení ve srov
nání s dnešní?
Ano, a to zásadně. K dobrému, ale
i k horšímu, což je škoda. Dnešní moderní a hektická doba se bohužel negativně podepisuje i na ty nejmenší. Vidím to každodenně a je to čím
dál tím horší. Abstinuje klidná komunikace dítě – rodič, chybí vzájemný
kontakt, pohlazení. Sama velmi ráda vzpomínám na to, jak mě moje
maminka vodila brzy ráno do školky a v zimě mi svojí dlaní zahřívala tu mou a přitom jsme si povídaly. Možná je to škoda, že to zažije jen
málo dnešních dětí.
Pozoruji, že se zásadně změnil přístup rodičů k dětem. Někteří ke svým

dětech vzhlíží a pro jejich „dobro“
jsou schopni udělat téměř cokoliv,
a tak jsem se setkala i s agresivním
chováním rodičů, komunikace byla náročná, hledala jsem vždy cestu
smíru, ale ne vždy byla akceptována.
Činy, které se podařily se braly jako
samozřejmost a tiše uplynuly, ale běda, jak se něco nepovedlo ke spokojenosti všech...
Určitě s dětmi zažíváte každodenní
zážitky. Je nějaká příhoda, která Vás
i po letech rozesměje?
Jéje, těch je spousta, nejlepší jsou
příhody typu: Děti dostanou celé
nenakrájené jablíčko a ptají se: „Jak
mám to jablíčko takhle sníst, jak se
to papá?“ Nebo jsme na zahradě
zasadili hrášek a děti si ho šly sklidit – ochutnat a to bylo překvapení: „Jé, ty kuličky hrášku jsou v lusku, jsou dobré a nejsou zmražené?!“
Potěší mě, když jsou děti při hře tak
zaujaté a cítí se tak bezpečně, že
zapomenou kde jsou a oslovují mě

„mami, babi...“ Tyhle spontánní věty mě vždycky rozesmějí, ale ukazuje to spíše na tu dnešní dobu, málo se s dětmi mluví, ne všichni mají
babičky se zahrádkou, aby to mohly samy zkoumat. Proto upřednostňuji prožitkové učení, chci aby děti
samy zkoumaly, vyzkoušely, ochutnaly nebo třeba zašly na statek, viděly a sáhly si na zvířátka a nemusely se ptát – „Odkud se ty bobky
berou?“...
Děkuji Vám za rozhovor a na závěr
bych Vám chtěla velmi poděkovat
za Vaši píli a hnací motor, který se
přičinil o rozvoj školky a za pozitivní
přístup nejen k dětem, ale i k jejich
rodičům. Jsem velmi ráda, že v této
školce Vás budeme i nadále vídat jako pedagoga. Přeji Vám mnoho osobních úspěchů, hodně zdraví a mnoho
veselých dětiček ve školce.
Zuzana Krumpholcová,
asistentka starosty

A kdo povede školku?
Na jaře tohoto roku, po osobní re
zignaci paní ředitelky, byl vyhlá
šen konkurz na novou ředitelku/
le školky. Do konkurzu se přihlásili
tři uchazeči a hodnotící komise vy
brala jako nejvhodnějšího kandidá
ta Mgr. Stanislava Zeleného, který
1. 7. 2013 nastoupil do své funkce.

přímou pedagogickou činnost.
S kolegyněmi se budu snažit vycházet přátelsky a vstřícně,
na všem se snažit dohodnout. Léta
praxe mě utvrdila v tom, že nejlepší cesta ke zdárnému cíli vede skrze
kompromis a společnou domluvu.
Je lepší motivovat než křičet a vynucovat si souhlas z pozice síly.
Nicméně to neznamená, že nedovedu být přísný a stát si za svým rozhodnutím. Dovolil bych si tedy říci,
že snad svým mužským přístupem
budu dobře vyvažovat ženský prvek ve školce.

Otázky pro nového pana ředitele:
Co Vás vedlo k tomu, že jste se při
hlásil do konkurzu na post ředitele
mateřské školky?
Oslovila mě v zimě paní ředitelka
Hanáková, že má v úmyslu skončit, tak zda bych o tom neuvažoval.
A tak jsem si řekl, že do toho půjdu,
je to výzva.
Tato školka není pro Vás neznámá,
pracoval jste zde jako pedagog přes
2 roky. Práci ve školce přeci jenom
více zastávají ženy, jak se cítíte me
zi kolegyněmi a malými dětmi?
Ano, děti mám rád. Pracoval jsem
zde v oddělení předškoláků a velice mě to bavilo. Dostal jsem teh-
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dy nabídku do základní školy a tak
jsem si jenom odskočil ke školákům a rozšířil jsem si svoji profesní zkušenost. Pracoval jsem tam
jako speciální pedagog se žáky se
specifickými poruchami učení a výchovnými problémy. S dětmi tedy
pracuji neustále a budu v tom pokračovat i nyní, zákon nařizuje i řediteli MŠ vykonávat 15 hodin týdně
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Změnilo se s Vaším nástupem per
sonální obsazení?
Ano, obsazení se změnilo, ale už
vlastně před mým nástupem. Odešly tři paní učitelky, jedna z důvodu nedostatečné kvalifikace a dvě
kvůli dalekému dojíždění, přecházejí do nové školky ve svém bydlišti. Momentálně probíhají pohovory s novými uchazečkami, takže
od září budou ve školce dvě nové
učitelky.

ze suchdolských škol
Jaké jsou Vaše vize o rozvoji školky?
Musím přiznat, že vizí a plánů mám
spoustu, ale vzhledem k finančním
možnostem musím zůstat nohama
na zemi. Abych však byl konkrétnější. Pokusil bych se tedy své plány rozdělit na dva celky. Jeden balík plánů
se bude týkat materiálního zabezpečení chodu školky a ten druhý přímé
práce s dětmi.
Vzhledem k tomu, že školka mi byla předána ve velmi dobrém stavu
a s kvalitním učitelským sborem, není nutné měnit (díky rekonstrukcím)
vybavení a majetek školky. Přesto
přede mnou stojí řada úkolů. Mým
prvořadým cílem bude zahrada okolo nového pavilonu. Je vypracován
architektonický plán zahrady a osázení, ale získali jsme zatím jen malou finanční částku z grantu hlavního města, takže začnu s travnatou
plochou okolo nástavby a uzavřením
nového komplexu, aby si děti mohly
bezpečně hrát a používat nové venkovní prostory. Poté bych rád zkultivoval blok mezi pavilony Sluníčko
a Měsíček, kde jsou vzrostlé stromy
a nevyužitý zelený pás. Dále budeme
muset se zřizovatelem řešit některé
závady a problémy, které se vyskyt-

ly kolem nové nástavby, provést výměnu rozvaděče elektřiny v technické budově a další drobné úkoly.
Co se týče pedagogiky, i zde mám
řadu menších a větších plánů.
Kromě rozvíjení základních dovedností rozvoje dětí (grafomotorika, výslovnost, socializační návyky atd.)
budu podporovat pohyb dětí venku
v přírodě, a to pokud možno za každého počasí. Dále bych rád kladl větší důraz na četbu dětem a s tím spojené i další činnosti. Postupně bych
chtěl, aby byla naše školka bez televizí. Domnívám se, že většina dětí je obrazovkami televizí, počítačů, notebooků, tabletů a mobilů obklopena doma
víc než dost, tak chci, aby si ve školce od nich odpočinuly. Snad jedinou
výjimkou bych chtěl, aby byla časem
interaktivní tabule, na které by se dětem mohly intermediálně prezentovat zajímavé informace. To zatím stačí, nechci čtenáře zahltit informacemi.
V listopadu 2013 bude mít školka
30. výročí – chystáte něco k tomuto
výročí?
Ano. Naplánovali jsme na 15. listopad 2013 odpolední setkání v naší
školce pro všechny, kteří mají zájem

se dozvědět něco o historii suchdolských školek. Na programu bude komentovaná prohlídka po školce, nachystáme výstavu o historii, snad
i vč. promítání, budeme si moci zalistovat v kronikách školky a uvidíme
vystoupení našich dětí. Možná bude i malé občerstvení. Tímto Vás zvu
a těším se na setkání.
Chtěl byste nám něco říci závěrem?
Nechci vypadat pateticky, ale jestli dovolíte, rád bych uvedl jedno
ze svých životních kréd. Vyslovil je
J. W. Goethe, když řekl: „Vzdělání je
schopnost porozumět druhým.“ To
je mým cílem ve vzdělávání dětí. Toužím, aby se učily rozumět světu kolem sebe v souvislostech, aby se učily přemýšlet o věcech a ne je brát
jako hotové pravdy a uměly přijímat
druhé s jejich odlišností.
Já Vám děkuji za příjemné setkání
a rozhovor a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci, spolupracující pedagogický kolektiv a hlavně spokojené děti a rodiče.
Zuzana Krumpholcová,
asistentka starosty

Léto budiž pochváleno
aneb Hola, hola, školka volá!
Prázdninové měsíce jsou učiteli všech
stupňů škol využívány hlavně k odpočinku, oddechu a relaxaci. Mnoho
z nás vyhledává klidná místa v lese,
kde šumí jen potůček či větve stromů,
daleko od lomozu velkoměsta a švitoření dětských hlásků. Víme, že nás
od září čeká 10 měsíců intenzivní komunikace. Proto být o prázdninách
osamělým rybářem či neviditelným
poustevníkem patří mezi naše nejoblíbenější prázdninové činnosti.
Ale doba prázdnin je také určena
pro zvelebování a zkrášlování zvláště
interiérů školních tříd. Nejinak tomu
bylo i letos u nás v mateřské škole
K Roztokům. Celá školka se rozsvítila, prozářila a provoněla, neboť malíř odvedl skvělou práci. Vzhledem
k tomu, že školka a její zahrada již
několik let prochází zvelebovacím

procesem, tak už se věnujeme jen dolaďování detailů.
Letos jsme nechali do obou tříd zajíčků a veveřiček vyrobit nové knihovny a dřevěné police na Montessorri
pomůcky, které jsme si pořídili z grantu městské části. Těšíme se na nové
formy práce s dětmi a věříme, že obohacení výchovně vzdělávacího procesu děti pozitivně osloví.
Jednoduchou úpravou třídy zajíčků
jsme dětem vytvořili prostor – „domeček“ pod schody, kde si malá skupinka
dětí může nerušeně hrát. Jak „domeček“ zařídíme, necháme na dětech. Ať si
samy vymyslí, co v domečku chtějí mít.
Po loňském nátěru všech dveří
a sjednocení všech klik jsme v létě
vyměnili všechny vypínače. Nevěřili
byste, jak taková maličkost pozdvihne celý prostor.

Nové vypínače nejsou na první pohled patrné, ale co uvidíte bez dalekohledu i přes plot, je nový trávník okolo
mašinky. Trávníkový koberec je hustý
a hladivý jako mech, bosá noha v něm
zanechá na chvíli svůj otisk…
Také se dočkala naše paní kuchařka Blanka. Vedle nové kuchyňské linky, pořízené v loňském roce, jsme i díky příspěvku radnice (ale velkou část
jsme si našetřili) koupili nové lednice,
mrazáky a nový sporák. Také sklad kuchyně prošel celkovou rekonstrukcí.
Z čeho však máme opravdu velkou
radost, je pítko pro ptáčky v rohu naší zahrady pod šeříkem. Kameníci
do velkého kamene vyhloubili prohlubeň, hlaďounkou jako dětská prdelka,
tvarově připomínající misku ze spojených rukou. Děti budou moci samy přírodní misku napouštět vodou

www.praha-suchdol.cz
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z naší studny (pokud se nepostará
pan déšť) či ji čistit od spadlých lístků. Viděla jsem, že v parných červencových dnech se ptáčkové v pítku také osvěžovali, koupali. Naše školka
je přímo u lesa, kde je mnoho rozličných druhů ptáčků, ale žádný přírodní zdroj vody. Díky grantu městské
části je o jejich žízeň i koupel postaráno! Na zimu bude toto zákoutí doplněno novým krmítkem a pro děti

i dospělé necháme na jaře vyrobit posezení, které využijeme nejen k tichému pozorování našich ptačích přátel,
ale i k příjemnému rozjímání a klidnému tvoření.
Zkrátka, i když by se mohlo zdát,
že jsme v létě jen tak lenošili, není tomu tak! Školka je připravena přivítat
sovičky, staro-nové zajíčky a veveřičky
a odpočinutý kolektiv se těší i na staro-nové rodiče. Sovičky nám odlétly

do třídy nad knihovnou, ale protože je
nástavba nové družiny v časovém skluzu, žádné milé překvapení pro ně zatím připraveno nemáme. Ale i sovičky
se dočkají. A to hned dvakrát, budeme-li úspěšní v grantovém řízení. Ale to až
příště, vždyť to má být překvapení!
A tak – hola, hola, školka volá!

V Mateřském klubu Rybička jsme
o letošních prázdninách pořádali
první příměstský tábor a naplánovali několik výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Příměstského tábora „Život v pravěku“ se účastnilo 15 dětí ve věku
5–13 let převážně z Prahy-Suchdola
a Prahy 6 - Sedlce.
Tábor nabídl dětem týden plný pohybu, výletů a zajímavých činností. Téma „Život v pravěku“ naznačovalo,
že si děti vyzkouší pradávné výtvarné
techniky a budou se také tužit na těle jako zdatní lovci. Počasí nám přálo,
a tak mohly být děti skoro pořád venku. Oblast Suchdola a Sedlce je známa
svými archeologickými nálezy a my
jsme chtěli dětem připomenout, že lokalita, ve které bydlí, louky a les kam
chodí na procházky, byly už dávno domovem lidí, kteří zde nechali své stopy.
Ty nejmenší, ale i docela velké kluky,
nadchl úkol postavit v lese miniaturní pravěké obydlí, vybavené tak, by se

v něm dalo žít. Děti pracovaly ve dvojicích a ti nejmladší si mohli vybrat sami, koho ze starších dětí chtějí za pomocníka. Nad třešňovkou v Sedlci tak
vznikla zajímavá pravěká osada.
Děti modelovaly pravěké zuby z těsta
a vyráběly pradávné zbraně. Na chodníku před MK Rybička vytvořily děti křídami rozsáhlé „jeskynní malby“, pořádně se protáhly při závodění v různých
disciplínách v Roztockém háji.
Za zmínku stojí i exkurze do Tuchoměřic, kde byly na stavební parcele odhaleny odpadní jámy s nálezy z doby
bronzové. Děti mohly vidět naživo, jak
takový archeologický výzkum probíhá,
a pod dohledem odborníků si mohly
i samy motyčkou kopnout a nakonec
ve vytěžené zemině i samy zkusit najít
středověké střípky, které si jako kořist
z výpravy mohly odnést domů.
Závěr tábora byl ve znamení her
a soutěží na břehu Vltavy. Soutěžilo
se v hodu kameny na cíl, běhu, skoku
a byla i bojovka se stanovišti. Překva-

pením bylo, že mezi kameny na břehu
Vltavy děti objevily několik živých raků.
Když se děti poslední den rozcházely obtěžkány svými výtvory a zmazány od dovádění venku, zahlédla jsme
dvě holčičky, jak si vyměňují adresy,
aby si mohly psát. A tak mě potěšilo,
že nejen, že si děti užily pohybu venku, vyzkoušely odvážné kousky a viděly zajímavá místa, ale že mezi nimi také vznikla nová přátelství.
Děkujeme Jakubovi a Andree Rozkydalovým a Vilmě Karáskové, kteří
náplň tábora připravovali a celý týden se o děti starali.
Vážíme si také finanční podpory
MČ Praha – Suchdol a Magistrátu hl.
města Prahy, která byla formou grantu projektu příměstského tábora poskytnuta. Díky ní jsme za velmi příznivou cenu mohli poskytnout dětem
bohatý program včetně dobrého jídla
a pití. Věříme, že příští rok s chutí budeme v započaté tradici letních příměstských táborů pokračovat.

Léto patří
výletům a táborům
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Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům

mohlo by Vás zajímat
MČ Praha-Suchdol dále podpořila i realizaci několika výletů, první z nich byl Výlet do Veltrus na zámecké dožínky hraběte Chotka.
V sobotu 10. srpna se sešla dvanáctičlenná skupinka na první výpravu. Vyjeli jsme vlakem ze Sedlce
do Kralup nad Vltavou. Hned při výstupu z vlaku jsme nemohli přehlédnout krásnou dominantu kostela sv.
Václava, který jsme si prohlédli. Je
nově opraven, jelikož povodeň z roku 2002 zaplavila celý kostel cca
do dvou metrů. U turistické tabule
jsme našli směr a po modré značce
jsme se vydali podél Vltavy směrem
do Veltrus. I malá Michalka (3 roky)
se svou babičkou zvládla bez problémů šestikilometrovou trasu. U zámeckého parku už nás vítaly selky
v krojích a lákaly na pestrý program
dožínek. Vše bylo nachystáno pod širým nebem, tak jsme byli moc rádi,
že obloha byla bez mráčků a my jsme
mohli okusit staré české tradice dožínek. Hned na úvod jsme se seznámili
s tzv. Cestou chleba, z přeházených
obrázků jsme ji správně poskládali a tak trochu nám to napovědělo,
co nás asi bude čekat dál. Obilí se
zaselo, vyrostlo osetí a dál zlátlo až
do krásných klasů a nastal čas žní.
„Tak kluci, chopte se kosy a směle
do toho!“ zvolala na nás jedna selka. Obilí jsme tedy pokosili, shrabali do snopů a už na nás čekaly cepy.
To se chlapcům líbilo, mlátit do obilí
hlava nehlava, ale abychom se právě
do té hlavy nebouchli, k tomu nám
dopomohly básničky, a podle veršů a počtu mlatců se zpívalo a každý do rytmu pěkně mlátil. To pak
byla muzika! Holky sesbíraly vymlácená zrna a čekalo nás mletí. Dostat
z hrubých zrn jemnou mouku, nebyla vůbec lehká věc. Ale namlelo se
a už jsme hnětli těsto a z něj placku. Placku jsme okořenili a šup s ní
na rozpálenou pec. Když se dozlatova upekla, pomazali jsme si ji povidly a to byl náš zasloužený oběd.
Bylo moc fajn, připomenout si starou dobu, jak vše bylo náročnější, ale
za to lidé byli více na čerstvém vzduchu, pohybu měli víc než dost a ještě
u toho museli zažít spoustu legrace.
Dnešní kombajny a stroje vše zpracují kratší cestou a my si už jen těžko uvědomíme, když jíme chleba, jakou to asi dalo práci.

Obětavou práci návštěvníků dožínek ocenil majitel zámku hrabě
Chotek, kterému dožínkový průvod
slavnostně donesl dožínkový věnec
a všichni mohli začít oslavovat, že
obilí bylo sklizeno a pod střechou.
Ať žijí dožínky!
A kdo by chtěl s námi vyrazit příště a poznat něco zajímavého, sledujte náš web a informační tabule, v srpnu ještě vyrazíme poznat
zábavný Park Mirakulum u Milovic
a v sobotu 21. září vyrážíme dobýt
horu Říp!
V pátek 6. září zveme na Den ote
vřených dveří a poté se opět MK Rybička „rozjede“ ve svém obvyklém
programu dopoledních programů
pro rodiče s dětmi, výtvarnými dílnami, večerním cvičením pro dospělé, můžete se už chystat na podzimní bazar oblečení a hraček, jak jste
zvyklí.
Rádi bychom ještě připomněli pra
videlné besedy s dětskou psycho
ložkou Mgr. Kamilou Wawroszovou,
která v MK Rybička poskytuje také individuální konzultace pro rodiče. Omezený počet těchto konzultací
je částečně dotován Magistrátem hl.
města Prahy v oblasti podpory rodiny.
Na neděli 6. října připravujeme
podzimní bazar.
Těšíme se na Vás
Jitka Kafková
a Zuzana Krumpholcová,
MK Rybička
www.praha-suchdol.cz

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

Jednodenní turistický výlet

„PAMÁTNÁ HORA ŘÍP“

Mateřský
klub Rybička, Roztocká 5
aneb na horu Říp vede
cesta
www.klubrybicka.blog.cz, klubrybi
jako žádná ze sta...

SOBOTA 21. září 2013
Každý pravověrný Čech by měl alespoň jednou za život na tuto památnou horu vystoupit.

•	návštěva roudnické rozhledny
a zámku
•	prohlídka románské rotundy
sv. Jiřího
•	zajímavosti z historie
•	piknik v trávě s četbou ze Sta
rých pověstí, hledání pokladu
praotce Čecha
	
• pěší turistika cca 15 km
Vhodné pro rodiny se staršími školáky,
jednotlivce i aktivní seniory. Kapacita
max. 20 účastníků. Cena: 50 Kč/osobu
(jízdné, vstupné). Sraz v 8.45 hod. u vlaku v Sedlci. Návrat cca v 18 –19 hodin.
Akce podpořena
grantem MČ PrahaSpojení: autobusem 107, 147 a 359 do stanice
příp. vlakem do stanice
Praha-Sedlec.
Suchdol.Roztocká,
Za předpovědi
vydatného
deště se výlet nekoná!

Informace a přihlášky:
Z. Krumpholcová, tel.: 720 145 435,
z.krumpholcova@seznam.cz
www.klubrybicka.blog.cz

Spojení: autobusem 107, 14
Spojení: a
Roztocká, příp. vlakem do s

Roztocká

21

mohlo by Vás zajímat

Sbírka na kastraci
toulavých kočiček Horizont
Na zahradu Horizontu (penzionu pro
seniory, denního stacionáře a centra
pečovatelské služby) si v posledních
několika letech zvykly chodit toulavé
kočky. Je tu klid a dostatek lidí, kteří
se s nimi podělí o svou skývu.
Na naší zahradě je také útulná
kůlna, která může sloužit nejen pro
úschovu zahradnického náčiní, ale
i jako kočičí porodnice.
Kočky totiž zatím nedospěly k plánovanému rodičovství a podléhají toliko pudům. Nečekají s početím,
až budou pro své ratolesti mít vhodné lidské „rodiče“. Výsledkem je, že
v kůlně najdeme každé jaro několik
roztomilých koťátek. Některá z nich
nepřežijí péči svých rodičů, pro jiná
hledáme mezi svými známými i prostřednictvím letáčků dobré lidi, kteří
by se jich ujali.
Zdá se však, že v širokém okolí je
potřeba koček bohatě saturována

a letošní koťata jsme už nedokázali udat. Hrozí tedy, že koťátka z následujícího vrhu buď rozšíří zdejší populaci toulavých koček (což by
pro nás bylo neúnosné) nebo budou muset být utraceny. A to se bude opakovat rok co rok, někdy i 2x.
Čelit se tomu dá chirurgickým zásahem, zvaným kastrace, resp. sterilizace. Ta však není zadarmo. Prostředků, kterých máme na chod
Horizontu není mnoho a vůbec ne
nazbyt (a jsou určeny především
na provoz sociálních služeb), proto
jich nemůžeme využít v tomto směru, byť nějakým dílem určitě také přispějeme. Prosíme proto vás všech
ny, kterým je líto zmařených životů
již narozených koťátek, o příspěvek
na kastraci toulavých kočiček.
Lidi ochotné přispět prosíme, aby
své mince (či dokonce bankovky, doplněné o případný vzkaz či komen-

tář) dávali laskavě v obálce označené
heslem „KOČKY“ přímo do poštovní
schránky Horizontu.
Prosíme vás – nezvoňte. Personál
se potřebuje věnovat především klientům stacionáře a co nejméně s nimi přerušovat kontakt.
Slibujeme („na mou duši, na psí
uši, na kočičí svědomí“), že takto vybrané peníze použijeme skutečně
jen na kastraci (případně – pokud
se snad vybere více – tak jiným způsobem ve prospěch veřejných koček
– na kočičí konzervy, kapsičky, hračky, laboratorní myšky atd.) Až se
na kastraci sejde dost peněz, sbírku
ukončíme a oznámíme to v nejbližším zpravodaji. Všem kočkomilům
předem děkujeme.
Za penzion Horizont,
Jiří Přeučil

Seniorfitnes každé úterý na radnici ve velké zasedací místnosti – hodinové zdravotní cvičení
pro každého. Začínáme od 17. září 2013 od 13.30 hod. Karimatku, sportovní oblečení
a pití s sebou, vstupné 30 Kč. Cvičitel A. Böhm, tel. 608 709 853

SOKOL
SUCHDOL

Oddíl Rodiče a děti
od 2 do 4 let
se schází každé úterý
od 16 do 17 hodin
ve velké tělocvičně
v sokolovně.
Cvičení začíná 3. září.
www.sokolsuchdol.cz
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mohlo by Vás zajímat

Sportovalo se i v dešti

V sobotu 1. června 2013 se na fotbalovém hřišti TJ Slavoj Suchdol konal tradiční Sportovní den pro děti. Deštníky, pláštěnky a holinky se tentokrát hodily! I přes deštivé počasí se hřištěm prohnala necelá stovka malých
i velkých voděvzdorných návštěvníků. Odvážné děti hrály fotbal, hokej, jezdily na koni nebo řešily zvířecí ré-

bus. V cíli dostaly občerstvení a pěkné dárky. Napřesrok
se můžete těšit na bludiště, koloběžky a mnoho nových
disciplín.
My se na vás těšíme už teď!
TJ Slavoj Suchdol

Rozpis utkání oddílu
kopané Slavoj Suchdol

Muži A – 2. třída SK. C
středa
4. 9. 17.30
sobota 21. 9. 16.30
sobota 5. 10. 16.00
sobota 19. 10. 15.30
sobota 2. 11. 14.00
sobota 16. 11. 13.30

Suchdol - Spoje Praha (pohár)
Suchdol - Hostivař „B“
Suchdol - Bílá Hora „B“
Suchdol - PSK Union „B“
Suchdol - Kolovraty „B“
Suchdol – Košíře

Muži B – 3. třída SK. A
neděle 22. 9. 16.30 Suchdol - Miškovice „B“
neděle 5. 10. 16.00 Suchdol - Lipence „C“
neděle 20. 10. 15.30 Suchdol – Řepy „B
neděle 3. 11. 14.00 Suchdol – Stodůlky „C“
Starší žáci – 2. třída SK. A
úterý
3. 9. 17.30 Suchdol - Stodůlky (pohár)
sobota 14. 9. 10.00 Suchdol - Březiněves
sobota 28. 9. 10.00 Suchdol - Dukla JM
sobota 12. 10. 10.00 Suchdol - Točná
sobota 2. 11. 10.00 Suchdol - Zbraslav
sobota 16. 11. 10.00 Suchdol - Běchovice

Starší přípravka – soutěž č. 87
pátek
13. 9. 17.30 Suchdol - Zlíchov
pátek
27. 9. 17.00 Suchdol - Střešovice
pátek 18. 10. 16.45 Suchdol - Kopanina
neděle 3. 11. 10.00 Suchdol - Kunratice
neděle 17. 11. 10.00 Suchdol – Újezd nad lesy
Mladší přípravka – soutěž č. 96
pátek
6. 9. 17.30 Vinoř - Suchdol
pátek
20. 9. 17.00 Suchdol - Union Žižkov
pátek
4. 10. 17.15 Xaverov - Suchdol
neděle 20. 10. 17.00 Březiněves - Suchdol
neděle 27. 10. 10.00 Suchdol - Čakovice

www.praha-suchdol.cz

Za Slavoj Suchdol,
Michal Marsch
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O.s. Kravál otevírá
volnočasové centrum
pro všechny
Na co se můžete těšit?
Nekuřácká kavárna – prostor pro
setkávání, odpočinek a kulturu. Nebude chybět dětský koutek, čítárna s knihovnou a denním tiskem,
ale i malé podium pro občasnou hudební, literární, dramatickou či jinou kulturní produkci. Chceme zde
vytvořit prostředí, kam si přes den
rádi přijdou posedět rodiče s dětmi, ale i kolegové po pracovní době na sklenku. Nespecializujeme se
tedy na konkrétní skupinu zákazníků. Myslíme si, že v této lokalitě chybí kulturně – intelektuální centrum
cílené právě na širokou veřejnost.
Do studentských klubů sotva zavítají maminky s dětmi, do klasických
hospod se zase nechce na kávu seniorům. My nabízíme prostředí milé všem!

Pravidelná volnočasová činnost
a spontánní akce
Další částí projektu je pravidelná volnočasová činnost prostřednictvím
tvůrčích dílen (workshopů). Těšit se
můžete na výtvarné, pohybové a jiné
dílny s odbornými lektory, které budou zajímavou tvůrčí možností, jak
strávit odpoledne. A to jak pro děti,
tak hlavně pro dospělé, kteří se jen
tak k aktivitám „kroužkového“ typu
už nedostanou. Dílny budou konány
s minimálně měsíční frekvencí a budou tematicky zaměřené (vánoční,
velikonoční, výroba masek na masopust, výroba draků atd.).
Hudební a jiné produkce
Nabízíme prostor i pomoc při realizaci vlastních nápadů, zejména pro
hudební a divadelní aktivity mladých začínajících uskupení i jednotlivců. Těšte se ovšem i na známější

jména, pravidelné jazzové i jiné večery. Cílem je fungování „centra“ jako otevřené scény!
Otvírací doba: po-pá 10.00-18.00
(při koncertech a jiných akcích
do 22.00) so 14.00–18.00
sortiment založen na kvalitních,
regionálních a domácích produktech
nekuřácké prostředí
„baby friendly“ prostředí – dětský
kout, přebalovací pult
čtenářský koutek – s denním tiskem a knihovnou
možnost krátkodobého hlídání
dětí (výhodné pro rodiče při vyřizování na MÚ, poště atd.)
pravidelný kulturní program, worshopy, tematické večery…
prostor klubovny
Otvíráme 1. října 2013 v 10.00
Jsme z toho na větvi….a vy?

Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
kravalnavetvi@seznam.cz
https://www.facebook.com/kravalnavetvi

Zveme Vás na

slavnostní otevření

v pátek 4. října 2013 v 15.00!

Děti si užijí neobyčejnou pohádku na chůdách a dospělým zahra
je skvělé duo Vasilův Rubáš. Těšte se na skvělé občerstvení a den
plný hudby! Přijďte za námi do nově zrekonstruovaných prostor
bývalé lékárny a budete „na větvi“!
Těší se na Vás Lucie Imlaufová a Šárka Urbanovská
Vaše kravárnice

24

suchdolské

listy

4/2013

zveme Vás
Připravujeme pro vás:
Druhý ročník

Suchdolských
ALŠOVIN
v sobotu 19. října
od 13 hodin

Program NA ŘÍJEN

na zahradě
Starosuchdolské
restaurace u Křena.

4. 10. Slavnostní otevření – 15.00, pohádka, koncert, zdarma

Prezentace volnočasových
zájmových aktivit

10. 10. Pánský klub – 18.00–22.00,Muži tvoří dějiny? Chlapi a chlapci, přijďte o tom podebatovat, zahrát si šachy, karty, domino... nebo se jen beztrestně bavit o tom, co vás zajímá - ženy, fočus, pivo:), zdarma

• WingTsun – sebeobrana
• středověké scénky
• africké tance a hudba
• ukázka bojových scén
• koncert kapely Faraday
• světelná show PYROTERRA
Doprovodný program
pro děti, občerstvení.
Vstupné dobrovolné.

17. 10. Ptačí dílna „na větvi“ – 18.00–20.00 Zpestřete si podzimní interiér dekoracemi z origami, které si s námi vytvoříte. Prostorové dekorace, závěsy i šperky... Dílnu vede Barbora Honců. 90 Kč (3–99 let)
24. 10. Večer na téma... 19.00 hod. – Hudební večer vždy tematicky zameřen na určité hudební období, skupinu, styl... Odborná přednáška, debata, ukázky...Večerem provází Kuba Doležal. 50 Kč
26. 10. Pohádka o životě Pejska a Kočičky – 16.00 hod.
Podle Josefa Čapka napsal Vojtěch Morava a Lucia Schubertová,
hraje Lucia Schubertová a Vojtěch Morava, 60 Kč (od 3 let)

Více na
www.alsoviny.cz
Jan Zoubek:
603 101 780

Smutné zamyšlení

Smutně chodím po Suchdole a hledám růžová kola. Byla taková optimistická a trochu mi připomínala
i růžový tank. Navíc otevírala Suchdol všem občanům svojí důvěrou
v jejich poctivost. K tomu i příjemně
usnadňovala život. Na první pokus
se to bohužel nepovedlo. Zlý úmysl
škodit přemohl některého z našich
spoluobčanů a tak je naházel ze skály. Říká se, že byl nezletilý. Ani to ho
však neomlouvá a navíc to ukazuje,
že se v jeho výchově něco pořádně
zanedbalo.
Nicméně se autoři projektu vzepjali k pokračování tohoto milého
nápadu a opatřili kola kódovými
zámky, takže ten, kdo se zaregistroval, dostal malou kartičku s čísly
kol a jejich zámků a jelo se dál. Dvakrát jsem se krásně svezl. Jedno kolo potřebovalo utáhnout pár šroub-

ků a byl jsem připraven ho doma
trochu poopravit, až bych jel směrem k domovu. Od té doby ale kol
nějak povážlivě začalo na stojanech
ubývat a v posledních dnech se mi
již žádné nepodařilo zahlédnout
ani u obchodu Eden, u Akcízu, ani
u radnice či u školy. Kampak se asi
poděla? Že by byla všechna porouchaná? Nebo zase někomu vadí, že
jsou lidé na sebe milí a že mají potřebu náš suchdolský prostor sdílet
i prostřednictvím růžových kol.
Není tento mikroprostor sondou
do naší společnosti a do nás samotných? Nelibě neseme, co se děje v politice, ale tam, kde bychom se
na politiku mohli vykašlat, si kazíme, co můžeme.
Prosím, pojďte společně vytvářet
kolem nás milý a krásný prostor, hlídejme si své pěkné prostředí i sou-

sedské vztahy. Naše obec vskutku
není tuctová. Je zde mnoho občanských aktivit. Stačí se jen podívat
do kalendáře akcí. Smutné je, že se
na nich většinou schází stále stejný okruh lidí. Smutné je, že se nově
přistěhovaní do Suchdola na těchto akcích prakticky neobjevují, natož podílejí. Že by se nás báli? Spíše
budou líní a sobečtí, protože je zajímají jen jejich vlastní problémy i radosti a nechtějí se o ně podělit. Budu moc rád, pokud se mýlím, a pak
se z celého srdce omlouvám. Doufám, že nebudu mít důvod si svůj
zakaboněný pohled na situaci kolem růžových kol nadále utvrzovat
a těším se, že se na něm zase brzy,
třeba i s někým z vás, po Suchdole
projedu.

www.praha-suchdol.cz
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Slavnosti pravého
a levého břehu budou
druhý zářijový víkend

V sobotu 14. 9. od 14 hodin odstartuje na obou březích řeky Vltavy,
u přívozu Roztoky-Klecany, třetí ročník festivalu Slavnosti pravého a levého břehu.
Hlavními hvězdami břehů budou
Hudba Praha, Laura a její tygři, Lenka Dusilová & Justin Lavash a Lakomé Barky s Petrem Niklem. Těšit se
můžete také na mnoho dalších vystoupení místních souborů, světelnou show na řece, místní speciality,
ukázky šikovnosti a zajímavé tech-

niky hasičů a seskok parašutistů
na hladinu Vltavy.
I v letošním roce se opíráme
o myšlenku, že: „Řeka nás nejen odděluje, ale zároveň i spojuje, a proto
má setkávání u Vltavy více než symbolický smysl“.

Podrobný program Slavností najdete na www.slavnostibrehu.cz
Kontakty:
tereza.vytiskova@slavnostibrehu.cz
radek.eliska@slavnostibrehu.cz

V sobotu 14. září 2013 v rámci Slavností břehů
se uskuteční

TURNAJ v NOHEJBALE

Hledáme sportovce do družstev trojic – muži, ženy, smíšené
Turnaj je určen pouze pro neregistrované hráče.
Účast na turnaji je zdarma, vítězné týmy budou odměněny.
Sraz účastníků v 9.30 hodin, začátek turnaje v 10 hodin
v Klecánkách na hřišti u přívozu (povrch hřiště – umělá tráva).
Organizuje Obecní úřad Máslovice, ing. V. Sýkorová, tel. 724 191 246
Suchdoláci přihlašte se na radnici – Zuzana Krumpholcová, tel. 720 145 435,
e-mail: kultura@praha-suchdol.cz, uveďte jméno a příjmení, věk, kontakt
(nejlépe rovnou trojice sportovců).

Těšíme se na pořádné sportovní klání a spoustu legrace!
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Městská část Praha-Suchdol,
Místní veřejná knihovna,
Mateřský klub Rybička,
Sbor dobrovolných hasičů,
Sdružení Suchdol Sobě
a Základní škola Mikoláše Alše

Vás zvou na

IX. SUCHDOLSKÉ
(P)OSVÍCENÍ

sobota 28. září 2013
od 14 hodin v areálu ZŠ
Na programu je kromě jiného
Běh Pernickému, vystoupení skupiny
FARADAY, Velká kočičí pohádka v podání
Ochotných Suchdolníků, dílny pro děti,
skákací hrad, Suchdolský tahoun a další.
Ve stánku budete moci za příspěvek
na pomník generálmajoru Pernickému
ochutnat výtvory dobrovolných
suchdolských pekařek.
Změna programu vyhrazena. Program
bude uveřejněn na www.praha-suchdol.cz
a nástěnkách městské části.

www.praha-suchdol.cz
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Sbor dobrovolných hasičů
Praha - Suchdol
Vás zve na VI. ročník

Memoriálu

Františka Malého
v nočním požárním útoku

sobota
5. října 2013 od 19 hodin

Suchdolské náměstí, Praha-Suchdol

Vernisáž výstavy
věnované generálu
Pernickému v Alšově
kabinetě suchdolské radnice
v neděli 13. října 2013 od 18 hodin.

MODELOVÁNÍ
DO OBECNÍHO
BETLÉMU 2013
I letos připravujeme
modelování do obecního betlému. Prosíme všechny zájemce,
aby sledovali webové
stránky městské části,
kde bude do konce září upřesněn termín.

SUCHDOLSKÝ BLEŠÁK
sobota 5. října

10 –12 hodin – Suchdolské náměstí
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.
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Návštěvníky OC Šestka pohltí během září Tajemný svět vědy
Stovky exponátů, které si bude možné vyzkoušet, fantastické hry a hlavolamy, vynálezy přístupné nejen
dospělým, ale i dětem, živé akce a pokusy…
Od 3. do 30. září bude Obchodní centrum Šestka
žít vědou a technikou. Pod hlavičkou akce s názvem Tajemný svět vědy se zde na více než 600
metrech čtverečných představí několik univerzit a institucí.
Co do rozsahu půjde o jeden z největších
projektů, který se kdy na Šestce konal.
O víkendech interaktivní expozice doplní přítomnost samotných vědců nebo studentů, kteří budou své obory a vynálezy přitažlivou formou přibližovat na tematických workshopech. Víkendové
workshopy budou na Šestce probíhat každou sobotu a neděli od 11 do 18 hodin, živý program však bude probíhat i ve čtvrtek a v pátek. Více na www.ocsestka.cz nebo
na Facebooku.
A na co konkrétně se mohou návštěvníci centra těšit? Například na Inova Centrum ČVUT, které Šestku ovládne
v pátek a sobotu 13. a 14. září svým projektem Věda nás baví. Děti si budou moci vyzkoušet různé pokusy a rodiče mezitím mohou objevovat kouzlo 3D tiskárny Be3D, která zde
bude ještě jednou 20. a 21. září. Dospělé pak okouzlí i speciální interaktivní aplikace pro tablety.
Každý čtvrtek a pátek se nejeden dospělý vrátí do dětských let při tvoření ze stavebnice Merkur. Velkým magnetem bude opravdu rozměrná instalace a čtvrteční a páteční
dílny pro všechny kutily.
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Jóga-nový kurz začínáme 1. října 2013 od 17:00,
Praha – Suchdol ZŠ M. Alše, kontakt info: 774 148 447,
e-mail: zuzana.kinkalova@seznam.cz
Hledám chůvu na plný úvazek od 01/2014 do 08/2015
na Suchdole, kontakt: 608 755 580, phruzova@yahoo.
com
Výuka angličtiny a francouzštiny, individuální výuka
i doučování, konverzace. Dlouholetá praxe. Místo PrahaSuchdol. Kontakt: tel. 222 954 705, 723 053 717
Slušná rodina s dětmi koupí domek na P6 Suchdole
nebo v Ruzyni, na stavu nezáleží. Nabízíme solidní
jednání. RK prosíme nevolat. mmarkova@gmail.com,
608 926 721. Děkujeme za nabídky.

Uzávěrka inzerce
a příspěvků do dalšího čísla:

31. 10. 2013

Několik desítek exponátů doputuje do Šestky
také z libereckého IQ parku. Zaměřeny jsou
na rozvíjení inteligence dětí i dospělých zejména na platformě techniky. Její aplikaci si budete
moci obratem vyzkoušet na herním koutku
s konzolemi Nintendo.
Asi nejpočetnější zastoupení bude mít
veletrh (a nadšenecká skupina) Hry a hlavolamy. Vystaveny budou hlavolamy historické i nejnovější, hlavolamy české nebo japonské, jednoduché i ty, u kterých se opravdu
„zavaří“ mozek.
Sledovanými a vyhledávanými mezi dětmi,
studenty i rodiči se už staly nejrůznější aktivity Přírodovědecké fakulty UK. Její pokusy, praktické ukázky bádání i jeho výsledky, obsahující chemii, geologii, flóru a faunu, ale třeba i pravěké ještěry, jsou hitem internetu.
Část projektu bude věnována také lidskému mozku. Jak
funguje náš mozek, jak velkou část využíváme a jak je vůbec velký? Na tyto i další otázky najdou odpověď ti, kteří navštíví nápaditou prezentaci National Geographic nazvanou
vtipně BrainStore.
Během Tajemného světa vědy bude zvláštní pozornost už
tradičně věnována zejména dětem. Mimo zmíněného programu v prostorách Family centra každou neděli proběhnou nedělní kreativní dílny. Každý všední den od 15 do 19 hodin
a o víkendech od 11 do 19 hodin zde budou připraveny Inteligentní prolézačky. Vedle zmíněné Merkur dílny bude k dispozici také Lego a Lego Duplo herna. Zvláštní program pak chystá Šestka také pro školky a školy.

Bolí Vás záda? Přijďte na

Uvolňující
masáž
K Háji 372/5, Praha 6 - Suchdol
tel. 732 102 426
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Praha 1, Václavské nám. 18
tel. 224 211 567, 800 20 10 20
krivan@pokorny.cz
www.pokorny.cz

KAMÝCKÁ UL., PRODEJ BYTU 3+KK SE ZAHRADOU
standardní provedení, užitná plocha
2
2
71 m , zahrada 177 m , krytá terasa,
garáž. stání, sklepní kóje. Kompletní
areál se vzrostlou zelení.

Hledáme nové kolegy na následující pozice:

prodavače/KU

pro naše prodejny elektro
– požadujeme komunikativnost, spolehlivost,
– příjemné vystupování, preciznost.

605 211 122
AsistentkU
obchodního
oddělení
Bližší informace na tel.

ELMET GROUP

Požadavky
– angličtina na úrovni B2 minimálně, další jazyk
výhodou, ideálně němčina
– středoškolské vzdělání
– časová přizpůsobivost
– velmi dobrá znalost práce s PC
Náplň práce
– správa firemní agendy, administrativa, asistenční
činnost
– jednání s dodavateli, objednávky k dodavatelům,
zahraniční styk (EU a PRC), ale i tuzemsko

PRACOVNICI
NA ÚKLID

skladu, kanceláří, spol. prostor na Suchdole
– požadujeme pěčlivost a zodpovědnost
– nabízíme zkrácený úvazek
– pracovní doba dle dohody
– mladý kolektiv
Životopisy dejte, nebo zasílejte na prodejnu
jobs@elmetgroup.cz,
případně volejte na tel.

30

603 418 497
suchdolské

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

Otevřeno
PO, ÚT, ČT, PÁ 9.00 – 18.00
ST 12.00 – 18.00
SO, NE po dohodě
tel.: 212 249 792
e-mail: optikasuchdol@centrum.cz
www.optikasuchdol.cz
Široký sortiment optického zboží
Brýle dioptrické, d tské, slune ní,
polariza ní
Antireflexní a multifokální skla
Opravy
Dopl ky
M ení zraku
listy
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Tel: 220 920 772

ZÁMENICTVÍ-KREJZA
-KOVOVÝROBA-míží a katr
-vrat a plot
-schod a zábradlí -ocelových dveí
-portál a výklad -nájezdových ramp
-markýz
-kovového nábytku
-zastešování prostor a mnoho dalšího…

V údolí 40/11 - Suchdol

-smluvní ceny-levná kvalitní práce samozejmostí-

Rozvážíme celý týden 11:00 - 22:00

KONTAKT:�� � � adresa: Kamýcká 870/135, P-6 Suchdol
� � mobil: � � � 732 444 285, 732 359 126
e-mail: zamecnictvi@centrum.cz
www.sweb.cz/zamecnictvi-krejza

M. Buldra – autodílna
Opravy osobních a dod. automobilů všech značek
a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. 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.
Pracovní doba dle dohody.

Havraní 448/11, Praha-Suchdol
tel.: 605 260 524, 220 921 484
Instalatérství SOKOL – Jan Sokol
provede kvalitně rekonstrukce a opravy

VODA, PLYN, TOPENÍ,
KANALIZACE…
www.sokkol.webnode.cz
e-mail: sokoljan9@seznam.cz
facebook: Sokkol
tel. zázn.: 224 316 239
mobil: 606 855 446, 723 951 848

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
______________________________________________________________________________________________

DÁMSKÉ, PÁNSKÉ Z LÁTEK A KŮŽÍ

DÁLE NABÍZÍME:

DANA ŠIMKOVÁ

- OPRAVY ODĚVŮ A GALANTERIE
- ČISTÍRNA - BARVENÍ KŮŽE
- MANDLOVÁNÍ
- PRANÍ A ŽEHLENÍ PRÁDLA
- PRODEJ KABELEK, PENĚŽENEK,
OPASKŮ...
SUCHDOLSKÉ NÁM. 734, PRAHA 6 - SUCHDOL
VE DVOŘE ZA POŠTOU V 1. PATŘE
TELEFON: 220 920 571
MOBIL: 602 294 200

www.praha-suchdol.cz
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DO CENTRA NEJEZDĚTE. NA SUCHDOLE LEVNĚJI.
Lacalut aktiv
zubní pasta
75 ml

Elmex Sensitive
zubní pasta
75 ml

Lactacyd Femina
Daily Wash
200ml

Zdrovit MaxiMag
Hořčík
375 mg + B6 šum.tbl

K zevnímu použití.

Doplněk stravy. K vnitřnímu užití.

Pro každodenní intimní hygienu.
V akci též s dávkovačem.

K prevenci před
paradontózou.
Výrazné
stahující účinky.

Běžná cena

85 Kč

Vitamínové
šumivé tablety
ke zmírnění
únavy a
vyčerpání.

Pro citlivé zuby
a odhalené
zubní krčky.

49Kč

Běžná cena

93 Kč

68Kč

Běžná cena

110 Kč

68Kč

Běžná cena

78 Kč

58Kč

LÉKÁRNA

NA SUCHDOLE

CHYSTÁME PRO VÁS
KLIENTSKOU KARTU
S OPRAVDOVÝMI
VÝHODAMI.

Suchdolské náměstí 7/445, Praha 6
Tel: 220 920 135
Email: lekarna.suchdol@seznam.cz

PO - PÁ 7:30 - 18:00

JIŽ OD ŘÍJNA 2013

Akční nabídka platí do 31.10.2013, nebo do vyprodání zásob.
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