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 pondělí 28. 4. – 19.00
Obnovení veřejné zahrady
– představení projektu 
Suchdolská radnice

 úterý 16. 4. – 18.00
Beseda s O. Dvořákem
Suchdolská knihovna

 středa 30. 4. – 16.00
Čarodějnický rej
Sraz na schodech ZŠ

 čtvrtek 15. 5. – 19.00
Velikonoční koncert 
Kaple sv. Václava

 pátek 23. 5. – 14.00
Noc kostelů
Kaple sv. Václava

 sobota 24. 5. – 15.00
Bohoslužba za krajinu
Sedlecké skály

Rozloučení 
s Jaroslavem 
Šerých před 
Velikonoci 
V pondělí 31. března, pár týdnů před 
Velikonoci, jsme se rozloučili v kostele 
sv. Jiljí na Starém městě a pak na hřbi-
tově u sv. Matěje s naším spoluob-
čanem, významným umělcem, malí-
řem a grafikem, mistrem Jaroslavem 
Šerých. Jak zdůraznil ve svém kázá-
ní během zádušní mše pražský kardi-
nál, arcibiskup Dominik Duka, Jaro-
slav Šerých byl hluboce věřící křesťan. 
Však celá řada jeho děl vypovídá o je-
ho vztahu ke Kristu, k pietě, ke křes-
ťanství. Byl statečný, zásadový – a byl 
skromný. 

Kromě své umělecké činnosti se aktiv-
ně podílel také na suchdolském občan-
ském životě. Již krátce po sametové re-
voluci byl iniciátorem setkání sedleckých 
a suchdolských občanů, které proběhlo 
7. března 1991 v suchdolském kině, jež 
tehdy bylo naposledy zaplněno do po-
sledního místa, a které vyústilo v založe-
ní iniciativy proti vnějšímu okruhu přes 
Sedlec a Suchdol. V této době mimo jiné 
psal též dopisy předsedovi vlády Petru 
Pithartovi, jednal s ministrem zdravot-
nictví Martinem Bojarem a při jednáních 
na tehdejším Útvaru hlavního architekta 
apeloval na pražské politiky způsobem 
sobě vlastním: aby nenechali zničit zele-
né plíce Prahy. Angažoval se ve správný 
čas za správnou věc.

Díky abnormálně mírné zimě je letoš-
ní jaro již v plném rozkvětu a Velikono-
ce, které jsou všeobecně vnímány jako 
svátky jara, z pohanských dob jako svát-

ky rašení, nového života, plodnosti, bu-
dou až za pár týdnů. Pro křesťany jsou 
Velikonoce nejvýznamnější svátky, bě-
hem nichž si připomínají na Velký pátek 
ukřižování Krista, jehož život byl oběto-
ván za vykoupení hříchů všech křesťa-
nů. Jeho následné zmrtvýchvstání dá-
vá křesťanům naději na život věčný. 

Poslední rozloučení s Jaroslavem 
Šerých bylo vlastně radostné, proto-
že pozůstalá rodina a řada jeho a je-
jich přátel věří, že milostí Boží bude 
mistr Šerých užívat posmrtný ne-
beský ráj. S úctou a s vděčností mu-
síme pohlížet na jeho celoživotní dílo. 

Petr Hejl, 
starosta městské části 
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z radnice

Z jednání zastupitelstva 
Zastupitelstvo městské části Pra-
ha-Suchdol na svém 20. zasedání 
dne 13. února 2014

 schválilo prodej pozemku parc. č. 
1627/136, k. ú. Suchdol o výměře 
1600 m2 při ulicích Sídlištní a U Kru-
hovky, který byl oddělen z pozemku 
parc.č. 1627/6, k.ú. Suchdol, ve vlast-
nictví hl. m. Prahy, správa nemo-
vitosti svěřena MČ Praha-Suchdol: 
v 1. pořadí dle výše nabídnuté ceny 
společnosti SOLO PRAHA spol. s r.o. 
za nabídnutou cenu 12 150 000 Kč, 
v 2. pořadí dle výše nabídnuté ceny 
společnosti JRD s.r.o. za nabídnutou 
cenu 12 101 000 Kč.

 schválilo následující priority čer-
pání z Fondu rezerv a rozvoje pro 
rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 
2014 v celkové výši 1 700 tis. Kč:
    podpora pedagogů a vychova-

telů škol zřizovaných městskou 
částí 500 tis. Kč;

    granty – program podpory v soc. 
oblasti 390 tis. Kč;

    granty – program podpory vzdě-
lávání, zlepšení a modernizace 
výuky ve školách 300 tis. Kč;

    podpora aktivní činnosti senio-
rů (KLAS) 35 tis. Kč;

    realizace projektu „Zateplení 
ZŠ + OZE“ 475 tis. Kč.

 schválilo rozpočet městské části 
Praha-Suchdol na rok 2014 
    objem příjmů ve výši 

45 677 tis. Kč;
    financování ve výši 

2 299 tis. Kč;
    objem výdajů ve výši 

47 976 tis. Kč.
 schválilo návrh finančního plánu 

zdaňované činnosti na rok 2014
    výnosy 22 209 tis. Kč;
    náklady 3 358 tis. Kč;
    hospodářský výsledek 

18 851 tis. Kč.
  vzalo na vědomí rozpočtový vý-
hled MČ Praha-Suchdol na léta 
2015–2016.

 udělilo na základě § 10 odst. 2 
a ve smyslu § 89 odst. 1 písm. m) zá-
kona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, čestné 
občanství městské části Praha-Such-
dol panu Arturu Radvanskému in me-
moriam, jako projev úcty a ocenění 
osobní statečnosti a hrdinství v do-
bách nacistické okupace a dále za zá-
sluhy o vzdělávání mládeže o nut-

nosti usmíření a především o odpo-
vědnosti mladé generace za to, aby 
se holocaust a podobné extrémistic-
ké ideologie neopakovaly, a za přínos 
k česko-německému vyrovnání.

Z jednání rady
Rada městské části Praha-Suchdol 
na svých zasedáních od 22. led-
na 2014 do 25. března 2014 projed-
nala kromě jiného následující body:

 schválila přijetí daru ve výši 
25 000 Kč od společnosti Cosmopo-
litan Central Europe s.r.o. určeného 
na financování podpory rozvoje škol-
ství, modernizace školství, zejména 
pro rozšíření ICT určené pro výuku 
v základní škole Mikoláše Alše.

 vzala na vědomí, že městská část 
jedná s Povodím Vltavy, MHMP –
správa lesů o možnosti podání žá-
dosti do Operačního programu Pra-
ha – Konkurenceschopnost, prioritní 
osa 2 – Životní prostředí oblast pod-
pory 2.1 Revitalizace a ochrana úze-
mí, č. výzvy 13 na následující akce:
    revitalizace vodoteče a oko-

lí pod skládkou v Sedlci (pod 
stavebninami);

    revitalizace vodoteče v ulici Kel-
tů/Stržná do Suchdol. údolí;

    revitalizace lesní cesty z ulice 
U Kapličky k únětickému rybní-
ku (pod kapličkou sv. Václava).

 vyhlásila následující grantové pro-
gramy na rok 2014:
    Grantový program na podporu 

sociálních a pečovatelských slu-
žeb – podpora organizacím pů-
sobícím na území městské části 
– 390 tis. Kč;

    Grantový program – podpo-
ra vzdělávání, zlepšení a mo-
dernizaci výuky ve školách MČ 
– 300 tis. Kč;

    Grantový program na podporu 
tělovýchovným spolkům půso-
bícím na území městské části – 
podpora práce s dětmi a mláde-
ží – 270 tis. Kč;

    Grantový program v oblasti kul-
tury neziskovým organizacím 
působících na území MČ, pod-
pora práce s dětmi a mládeží 
– 50 tis. Kč;

    Grantový program na podpo-
ru neziskových org. působícím 
na území městské části, pod-
pora práce s dětmi a mládeží 
– 25 tis. Kč.

 projednala s vedením ZŠ M. Alše 
požadavky na opravy a vybavení ško-
ly v souvislosti s významným nárůs-
tem dětí v prvních třídách ve školním 
roce 2014/2015.

 souhlasila s objednáním zpracování 
grantové žádosti za cenu 20 000 Kč 
u spolku EKODOMOV na projekt Re-
vitalizace části obecního pozemku 
č. 2280/1, kde cílem bude vybudová-
ní přírodní naučné zahrady pro veřej-
nost i pro účely vzdělávání žáků ZŠ.

 pro zhotovení studie „Podkla-
dy pro přípravu Metropolitního plá-
nu – charakter území, požadavky 
na rozvoj území městské části“ vy-
brala Ing. arch. Tomáše Turka, cena 
za provedené práce činí 49 000 Kč 
bez DPH. Rada nepřikročila k výběru 
z více uchazečů vzhledem k tomu, že 
vybraný dodavatel má nezastupitel-
né znalosti o území a studie navazuje 
na předchozí zpracované studie.

 vzala na vědomí, že proběhne vý-
měna stávajícího nadzemního vedení 
110 kV (havarijní stav) v období bře-
zen až září 2014.

 po provedeném průzkumu cen vy-
brala pro zhotovení projektových 
prací na akci „Revitalizace vodoteče 
v ul. Keltů“ dodavatele, který podal 
nejnižší nabídku – společnost Šetelík 
Oliva s. r. o., cena díla včetně DPH činí 
127 050 Kč.

 požádala hl. m. Prahu o souhlas se 
žádostí o dotaci na akci „Revitalizace 
vodoteče ul. Keltů“ z operačního pro-
gramu Praha Konkurenceschopnost.

 vzala na vědomí, že od 26. 2. 2014 
bude každou středu od 14.30 
do 17.30 pro veřejnost přítomen pří-
slušník Policie ČR v místnosti měst-
ské policie v unimobuňkách ve dvo-
ře úřadu. Policie dále bude zabez-
pečovat bezpečnost v MČ složky 
PČR – PMJ – Pohotovostní motori-
zovaná jednotka z KŘ hl. m. Prahy, 
hlídka ochranné služby – z Odboru 
ochrany zastupitelských úřadů, hlíd-
ka L158 – z OŘ Praha I a hlídka Míst-
ního oddělení Dejvice. Co se týká ča-
sové přítomnosti hlídek – všechny 
tyto čtyři složky PČR mají mezi se-
be celých 24h rozděleno, přičemž 
všechny tyto hlídky musí reagovat 
i na případnou tíseň, která je samo-
zřejmě přednější. Rada souhlasila 
s využitím služebny městské policie 
v objektu ve správě MČ pro služeb-
nu PČR.
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 poděkovala za účast na 19. zase-
dání ZMČ dne 6. 2. 2014 následují-
cím hostům a účastníkům: předsta-
vitelům Velvyslanectví Státu Pales-
tina – chargé d‘affaires Džadalláhu 
Sabatínovi, pověřenému vedením pa-
lestinské ambasády a Nabilu Al Fahi-
mu, mluvčímu palestinské ambasády, 
představitelům Ministerstva zahranič-
ních věcí – Karlu Borůvkovi, náměst-
kovi ministra zahraničních věcí, Jiří-
mu Ellingerovi, řediteli odboru Blízké-
ho východu a Severní Afriky, Margitě 
Fuchsové, pověřené ředitelce Diplo-
matického protokolu, představitelům 
Police ČR Martinu Vondráškovi, ředi-
teli krajského ředitelství hl. m. Prahy 
a Karlu Prommerovi, řediteli obvodní-
ho ředitelství policie Praha I, předsta-
vitelům Městské policie Praha Eduar-
du Šusterovi, řediteli Městské policie 
hl. m. Prahy a Zdeňku Kovandovi, ře-
diteli Obvodního ředitelství městské 
policie Praha 6.

 vzala na vědomí změny trasy li-
nek č. 160 a 359 od 2. března 2014 
s tím, že linka 160 pojede přes Ly-
solaje do Suchdola a bude zajíždět 
na Nový Suchdol a Výhledy a lin-
ka 359 bude jezdit ze Suchdola přes 
Únětice na nádraží v Roztokách.

 uložila Ing. Novotnému, aby objed-
nal instalaci stanoveného dopravní-
ho značení v ul. Pod Rybníčkem a po-
žádala strážníka městské policie, aby 
uvedenou oblast častěji kontroloval 
se zaměřením na průjezd nákladních 
automobilů.

 vzala na vědomí překvapivou in-
formaci, ve které Úřad pro ochra-
nu osobních údajů sdělil, že kame-
rový systém nainstalovaný na území 
cizího státu nelze posuzovat z pohle-
du českého právního řádu a požáda-
la Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
o vysvětlení situace.

 vzala na vědomí vyhlášení sou-
těže ve sběru starých počítačů 
a notebooků.

 vzala na vědomí, že byla zpracová-
na pasportizace části kanalizačních 
sítí, kterou provozuje PVK.

 poděkovala všem spoluorganizáto-
rům, kteří se podíleli na přípravě Su-
chdolského masopustu, který se konal 
v sobotu 15. února 2014. Rada podě-
kovala Zuzaně Krumpholcové, refe-
rentce kultury, která připravila pro-
gram celé akce, zapojila do příprav 
místní spolky a tím se stal masopust-

ní průvod i nevšední společenskou 
událostí, která přilákala cca 500 ná-
vštěvníků místních i přespolních.

 vzala na vědomí, že ve dnech 22. 2. 
až 11. 5. 2014 na území MČ Praha-
Suchdol bude probíhat Výběrové še-
tření Českého statistického úřadu 
v domácnostech zaměřené na život-
ní podmínky domácností 2014.

 vzala na vědomí, že městská část 
jedná s manželi Dudovými o proná-
jmu částí pozemku parc. č. 2216/10 
a 2216/16, k. ú. Suchdol o celkové 
výměře 168 m2 za účelem zřízení ve-
řejné pěšiny.

 schválila prodej jednotlivých knih 
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce 
v podatelně úřadu v celkovém množ-
ství 15 ks, cena za jeden kus 150 Kč.

 schválila příspěvek na činnost 
Sdružení obcí postižených provozem 
letiště Praha na rok 2014 za MČ Pra-
ha-Suchdol ve výši 19 000 Kč.

 vzala na vědomí informaci ředitele 
Mateřské školy Gagarinova Mgr. Sta-
nislava Zeleného o variantách zabez-
pečení prázdninového provozu MŠ 
Gagarinova.

 vzala na vědomí, že cena stočné-
ho pro rok 2014 činí 27,83 Kč/m3 bez 
DPH, tedy je shodná s cenou PVK 
a nájemné za vodohospodářskou in-
frastrukturu činní 89 tisíc Kč.

 vzala na vědomí informaci ředitel-
ky ZŠ M. Alše Mgr. Alexandry Kejha-
rové, že aktuálně je do prvních tříd 
zapsáno 107 dětí a předpokládané 
náklady na  vybavení prvních tříd bu-
dou cca 700 tisíc Kč.

 po provedeném cenovém průzku-
mu vybrala dodavatele nájmu a ser-
visu 3 kusů toalet s možností my-
tí rukou – firmu WC Help, s.r.o., ce-
na za týdenní servis bez DPH činí 
350 Kč. Toalety budou umístěny 
na Brandejsově nám., na hřišti na Vý-
hledech a na hřišti u ZŠ.

 vzala na vědomí, že od 1. 3. 2014 
nastoupil na okrsek 30 (MČ Praha- 
Suchdol) nový strážník městské po-
licie pan Jan Richter.

 vzala na vědomí „Informaci pro 
nájemce bytů v majetku městské 
části Praha Suchdol“ zpracovanou 
JUDr. Kohoutovou.

 souhlasila s přípravou projekto-
vé žádosti v rámci LVIII. výzvy OPŽP 
v oblasti podpory 4.1 – Zkvalitně-
ní nakládaní s odpady – na pořízení 
kompostérů pro občany a štěpkovače.

 souhlasila s přípravou a podáním 
projektové žádosti na projekt RESPI-
RE (výzva Horizont 2020) v oblasti 
snižování znečištění ovzduší v dopra-
vě, spolupráce s akademickou obcí.

 v souvislosti s počtem žáků prv-
ních tříd zapsaných pro školní rok 
2014/2015 schválila od 1. 9. 2014 na-
výšení kapacity u školského zařízení 
Školní družina, jejíž činnost vykonává 
Základní škola Mikoláše Alše, Praha-
Suchdol, Suchdolská 360 o 60 žáků, 
tj. na 240 žáků s tím, že činnosti škol-
ní družiny budou v navýšené kapaci-
tě provozovány ve stávajících 2 škol-
ních třídách ZŠ M. Alše (dvousměnný 
provoz). V případě, že hl. m. Praha ne-
poskytne financování platů pedago-
gických pracovníků, rada schválila je-
jich financování v období 1. 9. 2014 
do 31. 12. 2014.

 vzala na vědomí vyjádření náměst-
ka ministra zahraničních věcí ČR 
Mgr. Karla Borůvky k platnosti záko-
nů České republiky ve vztahu k vel-
vyslanectví Palestiny a místnostem 
velvyslanectví.

 schválila navýšení rozpočtu MČ 
Praha-Suchdol na rok 2014 o nein-
vestiční dotaci pro Místní veřejnou 
knihovnu v Praze-Suchdole ve výši 
30 000 Kč z rozpočtu hl. m. Prahy.

 souhlasila s přijetím dotace z pro-
jektu EPTA ve výši 195 900,01 Kč.

 rozhodla, že nebytový prostor 
v UNIMO buňkách ve dvoře radni-
ce o výměře 10 m2 nebude dále pro-
najímat a využije jej pro projekt „ko-
la narůžovo“, jako podporu městské 
části organizátorům projektu a sou-
hlasí s využitím prostor k uskladně-
ní náhradních dílů a nářadí pro rea-
lizaci projektu.

 vybrala po provedeném průzkumu 
cen pro zajištění služby – přistavení 
a odvoz kontejnerů na objemný od-
pad, bioodpad, dřevo, stavební suť 
na stanovišti kontejnerů firmu Pe-
tr Kukla-PAKK, která podala nejnižší 
nabídku.

 schválila smlouvu na údržbu zele-
ně městské části Praha-Suchdol s vy-
braným dodavatelem – Lesy hl. m. 
Prahy.

 uložila Ing. Novotnému, aby vypra-
coval rešerši o možnostech omezení 
spalování nepovolených paliv v do-
mech v MČ Praha-Suchdol včetně re-
kapitulace zákonných možností jed-
notlivých institucí

z radnice
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Tiché vzpomenutí
V neděli 23. března ve věku 86 let ze-
mřel akademický malíř a náš sou-
sed Jaroslav Šerých. Rodák z Havlíč-
kova Brodu absolvoval v roce 1957 
pražskou Akademii výtvarných umě-
ní a vzápětí vstoupil do spolku gra-
fiků Hollar. Byl také členem uskupe-
ní M 57. Jeho díla jsou zastoupena 
v mnoha prestižních českých a za-
hraničních galerijích a muzejích. 
V roce 2008 mu prezident Václav 
Klaus udělil medaili Za zásluhy. 

Poprvé jsem Jaroslava Šerých za-
registroval v roce 1956, aniž bych 
věděl, kdo to je. Byl v šaškovském 
kostýmu a vedl majálesový průvod 
studentů pražských vysokých škol. 
Byl nepřehlédnutelný a báječný. 
Sám Majáles byl v té době zjevením, 
protože se vymkl stranické kontrole 
a kritická hesla a názory povznáše-
ly ducha v naději, že se tuhá a krutá 
padesátá léta snad změní k lepšímu. 
Bohužel víme, jak to dopadlo. 

Krátce na to se naše cesty setkaly 
a stali jsme se přáteli. Naučil mne vi-
dět svět i jinýma očima než jen tech-
nicky a hmotně, i když jsem se tomu 
občas vzpíral. Byl malířem a grafi-
kem, který stál pevně na zemi, ale 
jen jednou nohou. Jeho duše ho táh-
la nahoru, a protože byl hluboce vě-
řící, měl v tom i pevnou podporu. 
Celé jeho dílo je prodchnuto duchov-
ním viděním a věděním.

Nejlépe Jaroslava Šerých charak-
terizuje báseň Miroslava Holuba:

Jaké je srdce

Úředně je srdce oválné, svalnaté,
naplněné tužbami.

Ale kdo maloval srdce, ví,
že je taky

pichlavé jako hvězda
a někdy zplihlé
jako opuštěný pes v noci
a někdy mohutné 
jako buben archanděla.

A někdy krychlové
jako sen rýsovače
a někdy vesele kulaté
jako míč v síti 

A někdy jako tenká čárka
a někdy jako exploze.

A v něm je
jen řeka
jez
a nejvýš jedna rybička
zdaleka ne zlatá.

Spíš jen tak šedivý
žárlivý 
mřínek.

Není to zajisté patrno
Na první pohled.

Ten kdo maloval srdce, ví, 
že musel napřed odložit brejle,
zrcadlo,

zahodit propisovací tužku
a kopírovací papír

a dost dlouho
venku chodit.

Pavel Beneš
Jaroslav Šerých: Japonské pohádky – soubor pohlednic.
V roce 2007 vydala Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.
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V průběhu jarních a letních měsíců 
budou v areálu naší základní školy 
intenzívně probíhat stavební práce 
na dvou investičních akcích připra-
vených na tento rok – pokračování 
instalace obnovitelného zdroje ener-
gie a snížení energetické náročnos-
ti školy, druhá menší stavba se bu-
de týkat původní budovy. Prvnímu 
stupni přinese zejména nové sociální 
zařízení ve třetím patře této budovy. 
Školu bude také nutné po stavbách 
uklidit, dovybavit a připravit na no-
vý školní rok, ve kterém bude ote-
vřeno pět prvních tříd.

Instalace obnovitelného zdroje 
a snížení energetické náročnosti
Od druhé poloviny dubna bude ta-
to stavba pokračovat výměnou oken 
v nové budově. Tato etapa stavby 
bude ukončena do 20. května a dal-
ší stavební práce budou pokračo-
vat v červnu až září tohoto roku. 
Po ukončení výuky 20. června bude 
o letních prázdninách prováděna ze-
jména rekonstrukce kotelny a zatep-
lení fasády nové budovy, v průběhu 
září bude dokončeno nové opláštění 

a zateplení objektu tělocvičny. Stav-
ba je financována s využitím dotace 
z Operačního programu životní pro-
středí ve výši cca 9 mil Kč, účelové 
finanční dotace od hlavního města 
Prahy ve výši cca 5 mil. Kč a je do-
financována z prostředků městské 
části Praha-Suchdol.

Rozšíření sociálního zařízení 
v původní budově
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schváli-
lo 27. března naší městské části do-
taci ve výši 2,5 mil Kč, která je ur-
čena zejména na zkvalitnění zázemí 
pro výuku v původní budově základ-
ní školy, a to v souvislosti s nárůs-
tem počtu žáků v prvních třídách. 
V rámci této akce bude provedena 
nástavba budovy v prostoru stáva-
jících sociálních zařízení a v 3. pat-
ře bude vybudováno kompletní nové 
sociální zařízení. Současně s touto 
nástavbou bude provedena rozsáh-
lá oprava nevyhovujícího střešního 
pláště nad schodištěm původní bu-
dovy a dojde i ke zlepšení stavu stá-
vajících sociálních zařízení ve spod-
ních patrech. Pro „prvňáky“ i další 

žáky na prvním stupni se tak výraz-
ně zlepší jejich zázemí a současně 
se vyřeší problémy se špatnou stře-
chou nad schodištěm. 

Předpokládané náklady stavby 
jsou ve výši 2,5 mil Kč, projekt po-
čátkem března dokončil Ing. Jan 
Kolář. Stavební povolení a výběro-
vé řízení na dodavatele této stavby 
proběhne v termínu do 20. června, 
pak by měly být zahájeny stavební 
práce. Požadovaný termín dokon-
čení a předání stavby je stanoven 
na 13. 8. 2014 tak, aby bylo možné 
odstranit případné vady, uklidit pro-
story, vymalovat okolní třídy a při-
pravit učebny na nový školní rok.

Vybavení základní školy
Od 1. září začne do naší základní 
školy docházet přes 100 prvňáčků, 
bude rozšířena družina o dalších še-
desát míst, a proto paralelně se sta-
vební činností připravuje městská 
část ve spolupráci s vedením ško-
ly i obnovu a rozšíření vybavení ško-
ly. Předpokládané nutné výdaje ze 
strany městské části na obnovu vy-
bavení se budou pohybovat ve výši 
kolem 700 tis. Kč a za ně se nakou-
pí nové lavice, židličky a další náby-
tek v prvních třídách. Další prostřed-
ky ve výši kolem 500 tis. Kč budou 
uvolněny z rezervního a investičního 
fondu základní školy a za ně budou 
pořízeny nové skříňky do šaten v pů-
vodní budově, budou malovány tří-
dy a opravovány podlahové krytiny 
ve třídách. Kromě investic do vlast-
ních budov a rozšiřování kapacit te-
dy budou i v letošním roce vyčleně-
ny prostředky na postupnou obnovu 
vybavení, které slouží žákům i učite-
lům a pomáhá vytvá-
řet příjemnější prostře-
dí pro výuku.

Václav Vik,
 zástupce starosty

Investice, opravy 
a vybavení ZŠ M. Alše 
v roce 2014
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Základní nabídka možností, jak na-
kládat s odpady vznikajícími v do-
mácnostech, zůstává prakticky stej-
ná jako minulý rok, a při jejím plném 
využití lze velkou část odpadu vy-
třídit a recyklovat. Základem je tzv. 
KSNKO (komplexní systém nakládá-
ní s komunálním odpadem) – „ba-
revné“ kontejnery (papír, sklo, plas-
ty, nápojové kartony), sběrné dvory, 
mobilní svoz nebezpečných odpadů, 
červené kontejnery na elektro, ná-
doby na baterie), který se snažíme 
ještě rozšířit (stanoviště kontejnerů 
Suchdolská, štěpkování větví, mod-
ré kontejnery na textil), a další mož-
nosti (např. sběr vybraných surovin 
v ZŠ, nádoby na domácí bioodpad 
od Pražských služeb a podobně). 

S ohledem na omezený počet 
magistrátem přidělených kontejne-
rů a finanční prostředky MČ na ty-
to účely, žádáme všechny, aby ma-
ximálně využívali nejbližší sběrný 
dvůr Pražských služeb v Probošt-
ské ulici v Dejvicích, jehož provozní 
doba i šíře nabízených služeb by mě-
ly být více než dostatečné (otevře-
no každý pracovní den 8.30 –18.30, 
v sobotu 8.30 –15.00, bezplatně lze 
odevzdat téměř všechny druhy odpa-
dů – bližší info na tel. 284 098 906). 

Obnovení běžného provozu stano-
viště kontejnerů Suchdolská
S ohledem na průběh počasí byl pl-
ný provoz stanoviště kontejnerů s do-
hledem (zahrada na ulici Suchdolská, 
zhruba v polovině mezi Internacionál-
ní ulicí a základní školou) obnoven již 
od března. Zde mohou občané MČ 
Praha-Suchdol (NE firmy a podnika-
telé) v omezeném množství odkládat 
objemný odpad (nábytek, koberce, li-
no, sportovní náčiní, umyvadla, WC 
mísy apod), bioodpad, stavební odpad 
a elektrospotřebiče (včetně TV, počí-
tačů, monitorů). NE velké „bílé elek-
tro“ (pračky, lednice) a nebezpečné 
odpady – ty patří do sběrného dvora 
v Proboštské ulici (drobný nebezpeč-
ný odpad lze ještě odevzdat při mobil-
ním sběru). Otevřeno bude stejně ja-
ko v minulosti každé úterý a čtvrtek 
od 16 do 18 hodin a vždy první so-
botu v měsíci od 9.00 do 12.00  hod.

Likvidace  větví  z  prořezu  stromů  
5. –13. 4. 2014 – štěpkování
Stejně jako v loňském roce je pro 
shromáždění větví určeno pět 
stanovišť:

 Výhledské náměstí, za trafostanicí
 Na Pasece, travnatá plocha vpra-
vo před křižovatkou Na Vrchmezí, 

 vedle sběrných surovin, vpravo 
od cesty na Sedlec 

 K Drsnici, vedle trafostanice 
u dětského hřiště

 V Údolí, travnatá plocha 
u ořešáků
Na místa ukládejte větve z prořezů 

stromů od soboty 5. dubna do nedě-
le 13. dubna. Průměr větví maximál-
ně 15 cm. Pro snadnější manipulaci 
a zpracování větve nekraťte (neřež-
te na kratší části), dřevo musí být čis-
té bez příměsí (dráty, hřebíky). Štěp-
kovač je určen ke zpracování dřevité 
hmoty, neodkládejte proto jiný rost-
liný materiál (trávu, listí, nedřevité 
stonky – ty patří do biokontejnerů, 
které budou přistaveny později). Od-
pad bude likvidován pomocí štěpko-
vače v následujícím týdnu, vzniklou 
štěpku si mohou občané v případě zá-
jmu odebírat (vhodné do kompostu, 
k mulčování záhonů a podobně). 

Kontejnery na objemný odpad, 
bioodpad
V prvním pololetí budou na obvyk-
lá stanoviště (1. Výhledské náměs-
tí, 2. Suchdolská, u sběrných surovin, 
3. K Roztokům / K Drsnici) přistaveny 
velkoobjemové kontejnery (VOK), při-
dělené naší MČ Magistrátem hl. m. Pra-
hy. Kontejnery jsou určeny buďto 
na objemný odpad (nábytek, matra-
ce, koberce, linolea, lyže, snowboar-
dy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy, 
autoskla apod.), nebo bioodpad (vět-
ve, tráva, listí, plevele, ovoce a zelenina 
a jejich zbytky, zemina apod.). U každé-
ho kontejneru bude pracovník, dohlíže-
jící na správné využití kontejnerů. Ter-
mín přistavení sobota 26. 4. 2014:

 BIOODPAD – od 9 do 12 hodin
 OBJEMNÝ ODPAD 
– od 12 do 16 hodin
Rozšířením této služby je tzv. 

MSD (mobilní sběrný dvůr), kdy 
jsou na jedno stanoviště přistaveny 

4 kontejnery (objemný odpad, bio-
odpad, dřevo, kovy). Upozorňuji, že 
v jeden den je MSD přistaven vždy 
pouze na jedno stanoviště, a pro 
1. pololetí je harmonogram:

 sobota 17. 5. 2014, 10 –16 ho-
din – jen stanoviště VÝHLEDSKÉ 
NÁMĚSTÍ, 

 sobota 21. 6. 2014, 8 –14 hodin 
– jen stanoviště K ROZTOKŮM /
K DRSNICI

PAPÍR, SKLO, PLASTY, NÁPOJO-
VÉ KARTONY – více než 20 stano-
višť „barevných“ kontejnerů na úze-
mí MČ.

KONTEJNERY NA POUŽITÝ TEX-
TIL, ODĚVY, OBUV – u stanoviště 
kontejnerů Suchdolská a na Brandej-
sově náměstí (vedle „mlékomatu“)

Mobilní svoz NEBEZPEČNÝCH OD-
PADŮ čtvrtek 12. 6. a 11. 9. 2014, 
stanoviště a časy: 

 křižovatka ul. Suchdolská / Gaga-
rinova (15.30 – 15.50)

 křižovatka ul. K Roztokům / K Drs-
nici (16.00 – 16.20)

 křižovatka ul. Suchdolská / Novo-
suchdolská (16.30 – 16.50)

 Suchdolské nám. – u pošty 
(17.00 – 17.20)

 Výhledské nám. – u transformáto-
ru (17.30 – 17.50)

Compostainer, nádoby na biologic-
ky rozložitelný odpad od Pražských  
služeb – placená služba na celoroční 
nebo sezónní svoz bioodpadu z do-
mácností – info tel. 284 091 888 

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

Odpady – úklid - čistota
Od dubna po-
kračují na Bran-
dejsově náměs-
tí každý čtvrtek 
od 8 do 18 ho-
din pravidelné 

Selské trhy na Suchdole. Přijďte 
se podívat, co nového se objeví 
v nabídce prodejců. 
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Volby do Evropského 
parlamentu na území 
České republiky
Volby do Evropského parlamentu se 
na území České republiky budou ko-
nat ve dnech 23. a 24. května 2014. 
V pátek 23. května se bude hlasovat 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobo-
tu dne 24. května se bude hlasovat 
od 8.00 do 14.00 hodin, a to v budo-
vě Základní školy M. Alše, Suchdol-
ská 360, Praha-Suchdol.

Občan České republiky má právo 
hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky 
za předpokladu, že

  nejpozději druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let,

  nevznikla u něj překážka ve výkonu 
volebního práva,

  je zapsán v seznamu voličů pro vol-
by do Evropského parlamentu, po-
případě hlasuje na voličský průkaz

Překážkou ve výkonu volebního prá-
va, pro kterou nelze hlasovat, je záko-
nem stanovené omezení osobní svo-
body z důvodu ochrany zdraví lidu 
nebo zbavení způsobilosti k právním 
úkonům.

Obecní úřad do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamen-
tu nejpozději 20 dnů přede dnem vo-
leb (3. května 2014) zanese voliče, kte-
ří nemají ve správním obvodu tohoto 
obecního úřadu trvalý pobyt, ale kte-
ří v jeho obvodu

a) jsou v nemocnici, porodnici, sana-
toriu, ústavu sociální péče nebo v ob-
dobném ústavu 
b) jsou v policejní cele, v místě výkonu 
vazby nebo v místě výkonu trestu od-
nětí svobody, a kteří byli obecnímu úřa-
du nahlášeni velitelem nebo správcem 
příslušného zařízení; ten zároveň o zá-
pise informuje obecní úřad v místě tr-
valého pobytu voliče. O tento zápis by 
měl volič požádat pouze v případě, kdy 
je jeho pobyt ve dny voleb v některém 
z uvedených zařízení zřejmý, neboť 
následné změny spočívající v dopsá-
ní voliče do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu v místě je-
ho trvalého pobytu již nelze provádět.

Volič hlasuje ve volební místnosti 
na území obce, u jejíhož obecního úřa-
du je zapsán v seznamu voličů pro vol-
by do Evropského parlamentu.

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to do přenosné volební schránky.

Volič může také hlasovat v jakéko-
liv volební místnosti na území České 
republiky, pokud hlasuje na voličský 
průkaz.

Voličský průkaz vydává obecní úřad 
voliči, který je u tohoto obecního úřa-
du zapsán v seznamu voličů pro vol-
by do Evropského parlamentu a nebu-
de moci nebo nehodlá volit ve volebním 

okrsku, pro který je tento seznam veden. 
Volič může požádat o vydání voličského 
průkazu nejdříve ode dne vyhlášení vo-
leb, a to písemným podáním opatřeným 
ověřeným podpisem voliče, doručeným 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
do 8. května 2014 příslušnému obec-
nímu úřadu. Ten nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb předá voličský průkaz osob-
ně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle.

Voličské průkazy pro občany městské 
části Praha-Suchdol (tj. katastr Suchdol 
a Horní Sedlec) vydává Úřad MČ Pra-
ha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 
kanc. v přízemí. Úř. hodiny jsou pondělí 
a středa 8.00 –11.00 a 12.15 –17.30 hod. 
V ostatní dny pouze po telefonické do-
mluvě (220 921 218 – Z. Kučerová).

Voliči, který není zapsán ve výpisu 
ze seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu, okrsková voleb-
ní komise hlasování neumožní. To ne-
platí, pokud volič hlasuje na voličský 
průkaz nebo pokud předloží potvrzení 
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vo-
ličů vedeného zastupitelským úřadem 
nebo potvrzení o vyškrtnutí ze sezna-
mu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu v souvislosti se změnou 
trvalého bydliště a prokáže své právo 
hlasovat ve volebním okrsku.

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování 
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
Občan jiného členského sátu EU, 
který má právo volit ve volbách 
do Evropského parlamentu na území 
České republiky, projeví svou vůli hla-
sovat v těchto volbách na území ČR 
tím, že podá u obecního úřadu, v je-
hož správním obvodu je veden v evi-
denci obyvatel, nejpozději 40 dnů 
přede dnem voleb, tj. nejpozději 
13. dubna 2014 do 16.00 hod., žá-

dost o zápis do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu.

Občan jiného členského státu EU, 
který je veden v dodatku stálého se-
znamu voličů pro účely voleb do za-
stupitelstev obcí na území České re-
publiky, podá u obecního úřadu, 
u kterého je v dodatku stálého se-
znamu voličů veden, žádost o pře-
nesení svých údajů z dodatku stá-

lého seznamu voličů do seznamu 
voličů pro volby do Evropského par-
lamentu; tuto žádost je třeba podat 
nejpozději 40 dnů přede dnem vo-
leb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 
do 16.00 hodin.

Veškeré další informace k volbám 
do Evropského parlamentu jsou zve-
řejněny na internetových stránkách 
Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz. 
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Městská část Praha-Suchdol ja-
ko jeden z 11 evropských partne-
rů projektu EPTA uskutečnila v řa-
dě již sedmé mezinárodní setkání 
ve dnech 26. – 28. března 2014 
na půdě České zemědělské univer-
zity v Praze-Suchdole.

Všichni partneři z Itálie, Portugalska, 
Skotska, Řecka, Bulharska, Rumun-
ska, Belgie a Norska přijeli na kon-
ferenci představit zpracované vý-
stupy k problematice organizace 
veřejné dopravy. Během uplynulých 
setkání jsme vzájemně získávali zku-
šenosti z dobrých praxí a připomín-
ky ke komplexnímu dopravnímu ře-
šení na svých územích, ekonomickou 
efektivitu místní dopravy a její envi-
ronmentální dopady, možnosti úspor 
nákladů na dopravu. Projekt EPTA je 
zaměřen na 7 základních předpokla-
dů kvalitních dopravních řešení (mo-
delu organizování veřejné dopravy): 
regulace, plánování, veřejné zakázky 
a uzavírání smluv, integrace, propa-
gace, management a řízení. 

Současně v Praze probíhalo jed-
nání partnerů projektu D-AIR, které-
ho se účastní sdružení obcí z okolí ru-

zyňského letiště (PAR). Tento projekt 
se zabývá snížením emisí z povrchové 
dopravy v okolí letišť. Jde především 
o dostavbu a modernizaci dopravní 
infrastruktury a snížení emisní zátě-
že z individuální dopravy. Provoz le-
tiště a doprava v jeho okolí vyprodu-
kuje tolik CO2 jako uhelná elektrárna. 

Zlepšení situace zajistí jen dlouho-
dobý koncept rozvoje infrastruktury 
a veřejné dopravy v okolí letiště. Prio-
ritou je modernizace a dostavba želez-
ničního spojení Praha–letiště–Kladno, 
což je nyní i součástí Dopravní stra-
tegie schválené vládou ČR. Letiště le-
ží na hranici Prahy a Středočeského 
kraje, a proto je velmi důležitá spolu-

práce těchto dvou samostatných kra-
jů. V minulém roce bylo podepsáno 
Memorandum o spolupráci mezi Pra-
hou a SČK (Středočeským krajem). 
Nejbližší okolí Prahy, tedy jeho metro-
politní oblast, má co do hustoty osíd-
lení, způsobu bydlení a mobility oby-
vatel zcela specifický charakter, a tak 
by měl být, a to nejen v oblasti dopra-
vy, další rozvoj plánován společně. 

Provoz letiště se dotýká i městské 
části Praha-Suchdol, která je členem 
sdružení PAR, a proto úzce spolu-
pracujeme s dotčenými organizace-
mi pro plánování komplexního řeše-
ní veřejné dopravy.

Z tohoto důvodu jsme uspořádali 
Společnou konferenci projektů EPTA 
a D-AIR v rámci mezinárodního set-
kání ve středu 26. 3. 2014. Setkání 
navazovalo i na společnou výsta-
vu projektů realizovanou na podzim 
2012. Pozvání na konferenci přijal 
i doc. Arch. Ing. Patrik Kotas (navr-
hl stavbu vestibulu metra Střížkov) 
a prezentoval výstavbu infrastruktu-
ry pro rozvoj veřejné dopravy. Vzá-
jemně se odprezentovaly výstupy 
obou projektů a navazovala diskuse 
vedená odborníky z ROPIDu.

EPTA - Evropský model 
veřejné dopravy
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Městská část Praha-Suchdol je jed-
nou z padesáti sedmi městských 
částí, které tvoří hlavní město. Nej-
větší je  Praha 4, která má přes 
127 tisíc obyvatel, nejmenší je Ne-
dvězí, které má necelých 300 oby-
vatel. Suchdol je s 6 667 obyvate-
li v pořadí dvacátý sedmý. Všechny 
městské části rovnocenně vykoná-
vají tzv. samosprávnou činnost, tj. 
spravují svěřený majetek jako např. 
domy, byty, pozemky, komunikace, 
zřizují školy a školky, apod. Rozho-
dování v samosprávné činnosti ná-
leží především Zastupitelstvu měst-
ské části a v řadě věcí Radě městské 
části nebo starostovi a je dáno záko-
nem o hl. m. Praze.

Úřady dále vykonávají přenesenou 
působnost tzv. státní správu, tedy vy-
konávají povinnosti, které jsou dány 
hl. m. Praze a městským částem pří-
slušnými zákony a statutem hl. měs-
ta. Největší rozsah státní správy jako 
je např. stavební, živnostenský a so-
ciální úřad, matrika apod. vykonávají 
úřady tzv. velkých, tedy těch očíslova-
ných městských částí. Tuto správu vy-
konávají i pro ty tzv. malé, které mají 
v označení svůj vlastní název. Pro na-
ši městskou část vykonává tuto stát-
ní správu Úřad městské části Prahy 6. 
Ale aby to nebylo jednoduché, i ty ne-

očíslované vykonávají v malé míře 
také státní správu. Náš úřad tak za-
jišťuje evidenci obyvatel, vybírání po-
platků jako např. za zábory a za psy, 
dále zajišťuje služby Czech Point, or-
ganizaci voleb, ověřování dokumentů, 
ochranu zeleně, tj. povolování kácení 
stromů apod. 

Protože je hlavní město Praha zá-
roveň obcí a krajem, vykonává také 
i přímo město a magistrát samosprá-
vu a státní správu. 

Na území Prahy patří nemovitý ma-
jetek jako jsou pozemky, budovy nebo 
inženýrské sítě buď přímo hlavnímu 
městu a nebo jej také mají svěře-
ný městské části. O některý majetek 
hlavního města se starají jím zřízené 
nebo najaté společnosti. Např. vodo-
vody a kanalizace spravuje Pražská 
vodohospodářská společnost, a.s., 
o komunikace se stará příspěvková 
organizace Technická správa komuni-
kací (TSK) nebo o osvětlení a semafo-
ry najatá akciová společnost Eltodo. 
Některý další majetek hlavního měs-
ta spravuje přímo magistrátní Odbor 
evidence, správy a využití majetku.

O majetek svěřený městským čás-
tem jako jsou pozemky, domy, by-
ty apod.  se starají buď jejich odbo-
ry správy majetku nebo jimi zřízené 
či najaté správcovské firmy. Měst-
ská část Praha-Suchdol má pro sprá-
vu majetku zřízen Odbor hospodář-
ské správy a obecního majetku, který 
vede pan Korynta, o byty, nebyto-
vé prostory a pozemky se stará paní 
Felgrová. 

Aby to nebylo jednoduché, na úze-
mí jedné městské části se o veřejné 
prostory stará více správců. V měst-
ské části Praha-Suchdol spravuje ně-
které komunikace a veřejné plochy 
TSK a zbylé přímo naše městská část. 

Kdo za co zodpovídá

Ve čtvrtek 27. 3. v rámci meziná-
rodního setkání partnerů EPTA pro-
běhl tréninkový kurz, kterého se 
rovněž zúčastnili i zástupci praž-
ských společností organizujících ve-
řejnou dopravu (Dopravní podnik 
hl. m. Prahy a ROPID). Italští zástup-
ci představili podpůrné technologie 
sloužící k řízení kvality a reportingu. 
Zástupci z norského Rogalandu zase 
prezentovali integraci a zjednoduše-
ní systému placení jízdného.

Jan Barchánek z Dopravního pod-
niku hl. m. Prahy představil operač-
ní řízení činnosti DPP během záplav  
v roce 2013. Odpoledne následovala 
prohlídka dopravního řídícího cent-
ra ROPID v Letňanech.

V pátek 28. 3. se setkání zakonči-
lo veřejným seminářem – workshop 
WS7, kde hlavním tématem byla Kva-

lita, účinnost a efektivita dopravy, 
zásady a klíčové aspekty, role tech-
nologií a systémů pro kvalitu služeb.

Projekt EPTA, jehož trvání je 
od 1. 1. 2012, se blíží ke svému kon-
ci a jeho přínos zpočívá hlavně v na-
vázání úzké spolupráce mezi vše-
mi dotčenými subjekty. Výstupy ze 
Studie proveditelnosti budou slou-
žit jako další nástroj pro plánování 
efektivního a komplexního řešení or-
ganizace veřejné dopravy na rozhra-
ní dvou krajů v pražské aglomeraci.

Děkujeme České zemědělské uni-
verzitě v Praze, Fakultě životní-
ho prostředí za or-
ganizaci mezinárodní 
konference.

Petr Hejl, 
starosta městské části

PROJEKT EPTA – „EVROPSKÝ 
MODEL PRO INSTITUCE MANA-
GEMENTU VEŘEJNÉ DOPRAVY 
jako klíčový faktor udržitelné do-
pravy, vzorová řešení identifikace 
a zajištění“ je připravován v rám-
ci Operačního programu meziregi-
onální spolupráce INTERREG IVC 
a je financován z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj (ERDF).

Další informace k projektům 
EPTA a D-AIR naleznete na jejich 
webových stránkách:

www.eptaproject.eu
www.praha-suchdol.cz/epta
www.dairproject.eu
www.airportregion.cz
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TSK provádí správu téměř všech 
komunikací na území tzv. historické 
Prahy, tj. prakticky se jedná o území, 
které tvoří ty očíslované, velké měst-
ské části. V naší městské části spra-
vuje jen komunikace, po kterých his-
toricky jezdí autobusy, tedy ulice 
Kamýckou, Suchdolskou a Internaci-
onální. TSK dále spravuje, tedy pro-
vádí opravy rozbitých povrchů, zim-
ní údržbu, instaluje dopravní značky 
na všech komunikacích a veřejných 
prostorech, které jsou v katastrálním 
území Sedlec, protože ten je součástí 
Prahy „historicky“, od roku 1922. 

Vyznat se ve změti těchto vazeb, 
předpisů není jednoduché a díky změ-
nám zákonů dochází i k častým pře-
sunům kompetencí. Když stát po-
třebuje ušetřit, přenese povinnost 
na kraje a obce, jindy zase dochází 
k „centralizaci“ rozhodování. Kompli-
kovaná struktura správy majetku vede 
také k tomu, že dešťová voda spoustu 
měsíců neodtéká ze zastávky BUS 147 
na Brandejsově náměstí nebo že roz-
padající se kanál před základní školou 
opraví městská část, byť je na pozem-
ku, který jí nepatří, ale TSK tvrdí, že 
se správou této ulice končí asi 10 m 

od něho. Naše městská část si počát-
kem zimy pořídila s podporou evrop-
ských dotací druhý čistící vůz na čiš-
tění komunikací a provádí tak úklid 
i komunikací v Horním Sedlci, o které 
by se měla starat TSK. Městská část 
také musí zajistit přípravu a výstavbu 
nových dvou přechodů přes ulici In-
ternacionální na Brandejsově náměs-
tí a u Stehlíkovy ulice, 
když je to pro naše ob-
čany potřeba.

Petr Hejl, 
starosta městské části

Suchdol plný počítačů

Naše základní škola Mikoláše Alše 
obsadila třetí místo z celé Prahy 
v soutěži ve sběru starých počítačů, 
kterou vyhlásila v březnu společnost 
ASEKOL spolu s hlavním městem. 
Díky aktivnímu přístupu řady rodičů 
se ve škole nashromáždilo 144 stol-
ních počítačů, 1 notebook, 1 záložní 
zdroj, 7 CRT monitorů, 13 plochých 
monitorů, 12 tiskáren (nebo podob-
ných zařízení) a drobné příslušen-
ství (29 klávesnic, něco myší a dal-
ších součástek). Byla toho pořádná 
hromada, velký dík patří paní uči-
telce Simandlové, která má ve ško-
le na starosti ekologickou výchovu, 

a také panu školníkovi, který tu hro-
madu musel aspoň dvakrát přerov-
nat. Škoda, druhé místo nám uteklo 
o dva počítače.

Blahopřejeme paní ředitelce Kej-
harové, která v pondělí 7. dubna 
dopoledne převzala v Brožíkově sí-
ni na Staroměstské radnici z rukou 
náměstka primátora Nouzy cenu za 
třetí místo, poukaz na 10 repasova-
ných mobilních telefo-
nů s dotykovým dis-
plejem Samsung. 

Ludmila Knappová, 
radní pro školství
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MČ Praha-Suchdol připravuje projekt 
na využití části pozemku, který nyní 
uprostřed Suchdola leží ladem (cca 
4000 m2) pro zbudování přírodní ko-
munitní zahrady, která bude sloužit 
obyvatelům Suchdola a hlavně dě-
tem naší základní školy. Pozemek se 
nachází při ulici Suchdolská vedle fot-
balového hřiště. Myšlenkou je, vytvo-
řit zde možnost výukového progra-
mu s přírodními naučnými systémy, 
ale také odpočinkovou zónu pro ro-
diče s dětmi či seniory z nedalekého 
Penzionu Horizont. Oslovili jsme pro-
to Tomáše Hodka, který v Šáreckém 
údolí pod hlavičkou sdružení Ekodo-
mov vybudoval přírodní zahradu, kde 
funguje první lesní školka v ČR. Spo-
lečně jsme připravili dvě grantové žá-
dosti, na podporu budování zahrady 
a práci s dětmi v rámci zájmové čin-
nosti v naší Základní škole.

Co jsme si vytyčili za cíl? Máme 
vlastně dva cíle:
1. Připravit a otevřít pro nadcháze-
jící školní rok zájmový celoroční pří-

rodovědný kroužek pro děti, který by 
vedli zkušení odborníci a svou sys-
tematickou prací by je seznamova-
li se základními přírodními jevy. Děti 
by zážitkovou formou získávaly po-
znatky a praktické dovednosti vyu-
žitelné ve škole i v občanském živo-
tě. Zprostředkovaně se práce s dětmi 
dot kne i jejich rodičů a pedagogů 
školy, kteří by mohli svojí výuku dle 
potřeb nasměrovat k praktickým vý-
kladům v přírodě a využít poznatků 
z kroužku při výuce. 
2. Připravit pozemek k využití výu-
ky a naučné veřejné zahrady. V sou-
ladu s grantovou výzvou na podpo-
ru a obnovu vodních zdrojů v krajině 
navrhujeme ve vhodné části pozem-
ku vytvořit otevřený amfiteatr v pří-
rodním stylu, který bude krytý plach-
tou, ze které bude dešťová voda 
sváděna do zásobníku. Ze zásobní-
ku bude napájen vodní systém zakon-
čený jezírkem. Děti, jejich rodiče a ve-
řejnost mají možnost se na realizaci 
projektu podílet, sledovat proces rea-

lizace a spolurozhodovat o konečném 
vzhledu zahrady. Naším cílem je, aby 
nově vznikající veřejný prostor naplnil 
očekávání našich občanů, byl hojně 
využívaný a navštěvovaný. Do přípra-
vy projektu se již zapojili někteří míst-
ní občané – zahrádkáři, botanici, oslo-
vili jsme rovněž ČZU, kde nyní vznikají 
studentské návrhy řešení. 

Zajímá vás tato myšlenka? Zvele-
bíme zarostlý pozemek, který je při 
cestě ke škole a svojí dostupností 
vhodný pro výukový program? Máte 
nějaký nápad, co by se tam dalo vy-
budovat? Chcete se zapojit a nabíd-
nout pomocnou ruku? 

Přijďte na představení projek-
tu „Obnovy veřejné zahrady“, kte-
ré se koná na radnici v pondělí dne 
28. dubna od 19 hodin a zapojte se!

Více na www.praha-suchdol.cz, 
své nápady a připomínky pište na kul-
tura@praha-suchdol.cz.

Zuzana Krumpholcová a Tomáš 
Hodek, zpracovatelé projektu

Podpoříme
komunitní zahradu?

Model návrhu amfiteatru od J. Sterece
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 Jarmila Frková  Marta Vanišová  Marcela Havránková  Jana Brůhová  Jiří Rada  Jan Szeder 
 Helena Nováková  Stanislava Zelená  Jaroslava Slobašpycká  Dana Kohoutová Hradecká  Václav 

Trojan  Jana Slaninová  Petr Hanuš  Božena Nosková  Jaroslava Měřínská  Marie Hejnová  Anna 
Krouská  Jitka Jermářová  Josef Pospíšil  Jiří Matoušek  Jaroslav Zíka  Stanislav Doubrava  Jana 
Komanová  Ludmila Pelcová  Marie Cihlářová  Jiří Kříž  Jitka Fantová  Miloslava  Červená  Jiřina 
Peštová  Miloš Tichý  Miroslav Loukota  Marta Kněžková  Jiří Herzman  Růžena Horáková  Jaro-
slava Manhartová  Jitka Zíková  Jarmila Ryšánková  Jaroslava Landgráfová  Jiří Schmidt  Jaroslav 
Krč  Marie Černá  Jitka Hubáčková  Marie Krycnerová  Zdeněk Pátek  Viktor Hladký  Růžena 
Nevřivová  Marta Dadičenková  Vlasta Hudrlíková  Antonie Mrkáčková  Marta Blažková  Jaroslava 
Mikušová  Karel Kudrna  Olga Žilková  Jarmila Tomanová  Miroslav Adelt

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

slaví významné životní jubileum

V rámci Ateliéru II. – Tvorba 
v sídle, vedeného Doc. Ing. Ma-
toušem Jebavým, Ph.D. na ka-
tedře zahradní a krajinné ar-
chitektury FAPPZ ČZU v Praze, 
jsou v letošním letním semestru 
zpracovávány návrhy studentů 
na novou úpravu hlavních veřej-
ných prostorů v Suchdole. Jed-
ná se o úpravu Suchdolského 
náměstí, Brandejsova náměstí 
a ulice Kamýcká (včetně zapra-
cování nově plánovaného vedení 
tramvajové linky), Výhledského 
náměstí a okolí budovy základ-
ní školy. Zpracování student-
ských projektů je podpořeno 
projektem Operačního progra-
mu Praha adaptabilita (OPPA) 
č. CZ.2.17/3.1.00/36148.

Na závěr semestru se usku-
teční výstava na SIC ČZU v Pra-
ze a s ní spojená vernisáž, kam 
zveme všechny zájemce z Měst-
ské části Praha-Suchdol. Ver-
nisáž výstavy je plánována na 
21. května 2014. Bližší informa-
ce k vernisáži a plánované výsta-
vě budou uveřejněny na webové 
adrese: home.czu.cz/jebavy/ 

Matouš Jebavý

Výstava studentských 
prací na téma „Suchdol“

Markéta Ketmanová: Nová úprava okoli zakladni skoly (nahoře)
Dita Landovská: Nová úprava Suchdolského námestí (dole)

labut_0214_CYK_X.indd   12labut_0214_CYK_X.indd   12 9.4.2014   16:46:549.4.2014   16:46:54



w w w . p r a h a - s u c h d o l . c z 13

z radnice

Přemístění nástupních 
zastávek Dejvická
Z důvodu stavebních prací na vozov-
ce v ulici Evropské dochází od úterý 
1. dubna 2014 (od zahájení denní-
ho provozu) do odvolání (předpo-
klad konec července 2014) k násle-
dujícímu opatření pro autobusové 
linky v dopravním uzlu Dejvická.

 Pro linky číslo 107, 116 a 147 se 
zastávka přemisťuje do ulice Šolíno-
vy, před křižovatku s ulicí Zikovou 
(ke vchodu do Kloknerova ústavu).

 Pro linky číslo 119, 218 a AE se 
zastávka v ulici Evropské (směr Di-
voká Šárka) přemisťuje do zastávky 
tramvají.

 Zastávka pro linku číslo 143 je 
přemístěna do ulice Jugoslávských 
partyzánů, mezi ulici Šolínovu 
a vjezd na Vítězné náměstí.

 Pro linky číslo 160, 316, 355 
a 356 se zastávka přemisťuje do uli-
ce Zikovy (60 metrů za křižovatku 
s ulicí Šolínovou).

 Pro linky číslo 161 a 312 se za-
stávka přemisťuje do ulice Ziko-
vy (30 metrů za křižovatku s ulicí 
Šolínovou).

 Pro linky číslo 340 a 350 je za-
stávka přemístěna do ulice Jugosláv-
ských partyzánů, před křižovatku 

s ulicí Rooseveltovou (naproti výstup-
ní zastávce linek číslo 340 a 350).

Přemístění výstupních zastávek 
Dejvická:

 Pro linky číslo 107, 116, 147, 160 
a 355 se výstupní zastávka přemís-
ťuje do ulice Jugoslávských partyzá-
nu, před křižovatku s ulicÍ Šolínova
Další informace k této změně umístě-
ní zastávek nejdete na webu ROPID/
PID nebo na stránkách Dopravních 
podniků.
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Po silně emoční výstavě o živo-
tě a smrti Rudolfa Pernického, kte-
rou jsme zakončili odhalením po-
mníku, přišla na řadu další výstava 
o lidských příbězích – VEDEM. V ne-
děli 16. února 2014 se konala ver-
nisáž výstavy VEDEM – cesta tere-
zínských kluků stále pokračuje. 

V roce 2009 se skupina mladých 
lidí rozhodla navázat na tvorbu klu-
ků a holek z terezínského ghet-
ta. Oživují téměř zapomenuté texty 
a příběhy dětí a šíří jejich poselství 
dál. Studenti gymnázia Přírodní ško-
la dostali nápad v této myšlence po-
kračovat a vymysleli soutěž „Pře-
vezměte terezínskou štafetu“, aby 
se o tom dozvědělo co nejvíce li-
dí. Nápad byl s velkým ohlasem při-
jat a za spolupráce pamětníků holo-
caustu a Židovského muzea v Praze 
vznikla putovní výstava VEDEM. Jak 
se do toho obuli studenti Přírodní 
školy nám ukázali v doprovodném 
pásmu během vernisáže. Zpívali, re-
citovali, četli básně, které psali kluci 
z republiky ŠKID – samosprávy zalo-
žené v Domově 1. Hostem na verni-
sáži byla pamětnice Michaela Vidlá-
ková, která vyprávěla o Terezíně jako 
o táboře, kde se kamarádila s jiný-
mi dětmi, vzdělávala se a zažívala 
každodenní povinnosti jako kdyby 
byla doma... ani odloučení od ma-
minky významně nepociťovala, ne-
boť byla stále mezi svými vrstevníky. 
Všichni brali Terezín jako přechodné 
místo na své cestě, a nikdo nepře-
mýšlel o tom, že pro většinu z nich 
je to místo poslední... Přijďte se za-
číst do příběhů náctiletých kluků, 
jak smysluplně naplňovali svůj ži-
vot v terezínském ghettu, jak detail-
ně popisovali své každodenní poci-
ty, co bylo k jídlu, jaká byla noc, jaké 
povinnosti měli a jak se těšili na pá-
teční večer, kdy se všichni začtou 
do básní a povídek v časopise VE-
DEM.„Hlavním cílem putovní výsta-

vy Terezínská štafeta je, abychom 
si uvědomili, co je v životě důleži-
té a správné; že i v nelehkém živo-
tě můžeme zůstat sami sebou, ra-
dovat se z přátelství, tvořivosti, tak 
jako terezínské děti, které v hroz-
ných podmínkách usilovaly, aby je-
jich život měl smysl a do posledního 
dne ho naplnily.“ Matouš Bičák, 18 
let, student posledního ročníku Pří-
rodní školy.

Výstavu shlédli i žáci 9. třídy na-
ší základní školy, připravili si pracov-
ní listy a už se s určitou vnitřní emo-
cí začítali do textů výstavy. Z jejich 
vzkazů v návštěvní knize vyplývá, 
že nepřišli jen splnit povinnosti výu-
ky, ale že se jim příběhy hodně vry-
ly pod kůži a možná si i uvědomili, ja-
ké oni mají štěstí… Zajímavé setkání 
na radnici přichystali gymnazisté Pří-
rodní školy společně s žáky 5 třídy 
ZŠ M. Alše vč. redakčního spolku ča-
sopisu ALŠÍK. I když se viděli poprvé, 
pracovali jako jeden tým. Pan profe-
sor Tichý z Přírodní školy jim připra-
vil výukový program a dokonce je na-
učil i hymnu republiky ŠKID. Jak to 
děti bavilo a co si odnesly za zážit-
ky, budou popisovat v dalším vydá-
ním Alšíka č. 4., které vyjde ke konci 
dubna. Tak si ho nezapomeňte vypůj-
čit ve škole. Výstava je k vidění v Alšo-
vě kabinetu do 22. dubna 2014. 

Velmi příjemný a též dojemný Ve-
čer věnovaný vzpomínce na Artu-
ra Radvanského proběhl v nedě-
li 16. března. O našem již zesnulém 
spoluobčanovi jste se mohli dočíst 

v minulém čísle časopisu. Rodina, 
přátelé a obdivovatelé si přišli připo-
menout jeho strhující příběh. I když 
jsem ho neznala, tak z vyprávění pří-
tomných hostů i členů jeho rodiny 
a také po shlédnutí dokumentu „Pře-
žil jsem anděla smrti“ mně bylo jas-
né, že to byl velice silný člověk, kte-
rý i v kruté době, i navzdory tomu, co 
musel prožít, vidět a vytrpět, si pone-
chal ryzí vlastnosti člověka… schop-
nost odpuštět, chápat druhé…

Vzpomenout na Artura (jak mu 
všichni říkali) přišli i milí hosté – 
v prvé řadě Michaela Vidláková, kte-
rá zažila a přežila Terezín a o nacis-
tických koncentrácích společně s Ar-
turem besedovala ve školách. Dále 
přišel i poslanec Tomáš Podivínský, 
který se podílel na překladu a vydání 
knihy o Arturově osudu. Pozvání při-
jal i farář z německého Sebnitzu Jo-
achim Rasch.

Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě večera a všem hostům 
za milé proslovy.

A co nás čeká za další výstavu? 
Tentokrát se bude jmenovat ZVÍ-
ŘE – to je téma výtvarné soutě-
že žáků základní školy M. Alše. 
Jak tuto výzvu uchopili, se přijď-
te podívat na suchdolskou radni-
ci – vernisáž výstavy 
je v úterý 29. dubna 
od 17.30 hodin.

Zuzana Krumpholcová, 
kulturní referentka

Výstavy o lidských 
příbězích v Alšově 
kabinetu
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -SUCHDOL

vyhlašuje

SOUTĚŽ
OBJEVUJEME KRÁSY 

SUCHDOLSKÝCH ZAHRÁDEK

    

Jaro je v plné parádě a na Suchdole to rozkvétá do krásných barev. 
MČ Praha-Suchdol se proto rozhodla vyhlásit 

SOUTĚŽ o nejkrásnější zahrádku, předzahrádku, terasu či balkón.

Rádi zahradničíte a zahrádka vám rozkvetla do krásných barev?
Osázeli jste si balkón, terasu či předzahrádku?

Nebo jste vypěstovali něco nevšedního?
Vyfoťte rozkvetlou květenu a pošlete fotografii do soutěže.

Účastník soutěže může poslat max. 3 vlast-
ní snímky na e-mail: kultura@praha-such-
dol.cz nebo je osobně donést do podatelny 
ÚMČ Praha-Suchdol. Ke snímkům napište 
své jméno, místo pořízení snímku, popis 
fotografie a kontakt. Fotografie lze posílat 
do pon dělí 30. června 2014.

Po skončení soutěže vybere organizátor 
nejzdařilejší fotografie a zveřejní je na webu 
městské části.

Nejúspěšnější fotograf-zahradník obdrží 
praktický dárek.

Zasláním snímků do soutěže účastníci dáva-
jí souhlas, že fotografie osobně pořídili a sou-
hlasí s dalším zveřejněním či vystavením. Or-
ganizátor soutěže si vyhrazuje právo případné 
snímky do soutěže nezařadit. Soutěž je pou-
ze pro občany městské části Praha-Suchdol 
a Sedlce.

Těšíme se na fotografie rozkvetlých zahrádek!
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ze suchdolské knihovny

Březen, měsíc čtenářů, jsme ten-
tokrát věnovali především dětem. 
Předškoláci a jejich mladší kamarádi 
se dozvěděli, co si všechno v knihov-
ně můžou půjčit a co dalšího mů-
žou, nebo naopak nesmí, v knihovně 
dělat. Školní družina shlédla krásné 
představení podle bajky Jeana de 
La Fontaina Vítr a Slunce. Žáci dru-
hého stupně se setkali se spisova-
telkou Martinou Bittnerovou a po-
slechli si o životě Boženy Němcové 
a Karla Hynka Máchy trochu jinak, 
než se píše v učebnicích. Zlatý hřeb 
čekal na prvňáčky. Knihovnu opět 
navštívila Petra Braunová, oblíbená 
spisovatelka všech věkových kate-
gorií, a našim začínajícím čtenářům 
představila své knížky Kuba nechce 
spát, Rošťák Oliver, Ema a kouzelná 
kniha a další. Ale nejen to. Vysvětlila 
dětem náročnou cestu knihy od spi-
sovatele ke čtenáři, s dětmi si popo-
vídala a ti, kteří překonali ostych, 

se s paní Braunovou vyfotili nebo si 
od ní nechali podepsat knížku.

Ve druhé polovině března hos-
tila naše knihovna třídenní semi-
nář na téma Questing, teorie a pra-
xe, jehož výstupem bylo vytvoření 
questu.

Quest neboli „hledačka“ je pozná-
vací trasa, která nás vede po jed-
notlivých zastaveních, kde hledáme 
indicie pro vyluštění tajenky a pokra-
čování v cestě. Je popsaná na samo-
statném listu papíru. Na konci tra-
sy získáme znění tajenky, která nás 
dovede k pokladu. Questing je vhod-
ný pro všechny věkové generace, pro 
každého, kdo rád poznává nové vě-
ci. Může se stát i skvělým způsobem 
jak nenásilně, zábavně a na čerstvém 
vzduchu vzdělávat mládež a učit ji 
o našem kulturním dědictví. 

Na semináři jsme se pustili do vy-
tváření prvního suchdolského ques-
tu, který si brzy budete moci vy-
zkoušet sami. K dispozici bude určitě 
na našem webu, nebo si ho budete 
moci osobně vyzvednout v knihovně. 
Náš suchdolský tým pracuje na dola-
dění a těší se na první hledače.

Semináře se zúčastnili místní ob-
čané a kolegové knihovníci z Rož-
nova pod Radhoštěm, Litoměřic, 
Dobříše, Dolních Chaber a z Knihov-
nického institutu Národní knihovny. 

Seminář pořádala společnost pro 
přírodu a krajinu Karlovice ve spo-
lupráci s Národní knihovnou za fi-
nanční podpory Ministerstva život-
ního prostředí a Nadace OKD.

Děkujeme všem účastníkům 
za odvahu zkusit něco nového, naší 
lektorce Blaženě Huškové za nesmír-
ně zajímavý seminář a vedení ZŠ 
M. Alše za velkou vstřícnost a úžas-
né zázemí v budově školy.

středa 16. dubna od 18.00
Beseda se spisovatelem Otomarem 
Dvořákem

čtvrtek 24.dubna od 18.00
Beseda s RNDr. Stanislavem Peleškou

středa 7. května od 18.00
UKIYO – E 浮世絵 / SHIKO MUNAKA-
TA 棟方 志功 – Magdalena Vovsová 
– promítání dvou unikátních japon-
ských dokumentů v původním znění 
s komentářem a prezentací o japon-
ském dřevořezu v historii i součas-
nosti. Japonskými dřevořezy se in-
spirovali význační umělci 19. století 
(Vincent van Gogh, Toulouse Lautrec, 
Claude Monet) a jsou součástí svě-
tového kulturního dědictví. Jedná 
se o doprovodný program k výsta-
vě O GRAFICE STRUČNĚ / 
TISK Z VÝŠKY. 

Kateřina Lahodová 
Turchichová,

vedoucí knihovny

Co nového v knihovně
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mohlo by Vás zajímat

Do 1. ledna 2014 platilo, že stav-
ba a pozemek se ve smlouvě i na ka-
tastru nemovitostí evidovaly zvlášť. 
Od prvního ledna 2014 se tato po-
vinnost mění. V případě, kdy stavbu 
i pozemek vlastní stejná osoba, stav-
ba jako věc z právního hlediska zani-
ká a stává se součástí pozemku (jde 
o tzv. zásadu superficio solo cedit = 
povrch ustupuje půdě, často zmiňova-
nou v některých novinových článcích 
k novému občanskému zákoníku). Vý-
hodou je, že při prodeji domu už ma-
jitel ve smlouvě nemusí specifikovat 
dům i pozemek. Stačí převést vlastnic-
ké právo pouze k pozemku. Identifika-
ce samozřejmě platí obdobně i pro da-
rovací smlouvy. V případech, kdy bude 
majitel pozemku odlišný od majitele 
stavby na něm postavené, získají tito 
vlastníci vzájemné předkupní právo. 
Při prodeji tak musí nemovitost nejpr-
ve nabídnout druhému vlastníkovi, te-
dy vlastník pozemku vlastníkovi stav-
by nebo naopak. Ten má na zaplacení 
kupní ceny tři měsíce, pokud se nedo-
hodnou na delší lhůtě. Zkráceně, vlast-
ník pozemku má dnes zákonnou mož-
nost koupit dům jako první.. 

Výjimku tvoří případy, kdy je na ne-
movitosti uvaleno věcné břemeno či 
zástavní právo. Dům se v těchto přípa-
dech nestane součástí pozemku a na-
dále zůstává právně samostatnou vě-
cí, ani zde nevznikne předkupní právo.

Nově zanikne dosud známé před-
kupní právo mezi spoluvlastníky ne-
movitostí, a to s účinností od 1. led-
na 2015 (dle § 3062 o.z.). Spoluvlastník 
už tak bude moci prodat svůj podíl 
na domě či pozemku bez povinnosti 
ho nejdříve nabídnout ostatním spolu-
majitelům. Spoluvlastník již nemusí če-
kat na vyjádření dalšího spoluvlastníka 
dva měsíce, zda předkupní právo vyu-
žije, nicméně ani podle nového záko-
níku nesmí být jeho nakládání s podí-
lem na újmu dalším spoluvlastníkům. 
I toto má však výjimky, třeba v přípa-

dě, že spoluvlastnictví vzniklo poří-
zením na případ smrti (pak existuje 
předkupní právo nadále, a to po dobu 
6 měsíců). Praktičtější výjimkou je za-
chování předkupního práva ostatních 
spoluvlastníků, pokud některý z nich 
převádí svůj podíl bezúplatně (darem), 
potom je ostatním spoluvlastníkům za-
chováno předkupní právo vykoupit po-
díl za obvyklou cenu.

Za součást pozemku se nebudou 
považovat inženýrské sítě, tj. vodovo-
dy, kanalizace nebo energetické vede-
ní. Přičemž součástí těchto sítí jsou 
i technická zařízení a stavby, které 
s nimi provozně souvisí.

Zákoník zavádí pojem „přídatné spo -
luvlastnictví“. Přídatné spoluvlastnic-
tví vzniká za situace, kdy několik osob 
vlastní určité věci, které lze užívat pou-
ze při současném užívání věci v přídat-
ném spoluvlastnictví. Příkladem může 
být společná přístupová cesta v zahrád-
kářské nebo chatové kolonii přes více 
pozemků, která slouží všem vlastníkům 
jednotlivých zahrádek či chat a podíl 
na ní se převádí spolu s vlastnictvím 
zahrádky nebo pozemku, na němž stojí 
chata. Spoluvlastnický podíl k příjezdo-
vé cestě se převede automaticky s hlav-
ní nemovitostí. Do katastru nemovitos-
tí se zapíše poznámka, že pozemky jsou 
v přídatném spoluvlastnictví.

Tento nový institut se vztahuje se 
např. i na garážové stání u bytu. Důle-
žité je to v případě převodů nemovité 
věci, když prodejce nemovitosti, typic-
ky chaty či rodinného domu, převede 
dům a pozemek, ale zapomene pře-
vést spoluvlastnický podíl k příjezdové 
cestě (garážovému stání). Nový naby-
vatel pak už nemůže tento podíl nikdy 
více prodat, protože náleží stále pů-
vodnímu majiteli. Běžnou správu vě-
ci v přídatném spoluvlastnictví zajišťu-
je správce, přičemž na správu této věci 
spoluvlastníci přispívají poměrně podle 
velikosti svých spoluvlastnických podí-
lů. Každý spoluvlastník má právo veta, 

pokud jde o odnětí účelu, pro který je 
věc určena a jemuž slouží.

Prodávající odpovídá za vady na 
domě či bytu pouze po dobu záruční 
lhůty, kterou si sjednal s kupujícím. 
Pokud si strany žádnou záruční dobu 
nedohodly, odpovídá prodávající pou-
ze za vady, které existovaly již v době 
převodu nemovitosti, lhůta pro uplat-
nění vad vůči prodávajícímu nově činí 
pět let od nabytí nemovitosti. 

Nemovitosti a katastr
Od 1. ledna platí pouze ty údaje, které 
jsou uvedeny na katastru nemovitostí, 
proto je třeba si ověřit platnost zápisu. 

Od 1. ledna bude rovněž katastr in-
formovat zapsaného vlastníka o všech 
případných požadavcích na změny v ka-
tastru, což by mělo zabránit pokusům 
o podvodné zápisy. Informace půjdou 
vlastníkům buď poštou, přes datovou 
schránku nebo jiným vhodným způ-
sobem, který si vlastníci s úřadem do-
hodnou. Je však třeba na katastru na-
stavit kontaktní údaje. Z tohoto důvodu 
se prodlužuje zákonná lhůta na vyříze-
ní návrhů podaných na katastr, aby bylo 
možno vyhovět informační povinnosti.

Návrh na vklad je možné podat pou-
ze na předepsaném formuláři, který 
vyplníte na webovém rozhraní katas-
tru a po absolvování zhruba 20 kroků 
se dostanete k možnosti si jej vytisk-
nout v papírové podobě s čárovým kó-
dem, a tento výtisk použít při podání 
návrhu spolu se smlouvou. Pokud bu-
dou mít smluvní strany chybu v kup-
ní smlouvě nebo podkladech, řízení 
se bez dalšího ukončí (nelze tedy pro-
vádět dodatečné opravy, ani k tomu 
nebude katastr vyzývat) a k novému 
řízení může dojít až po uplynutí třiceti-
denní ochranné lhůty. 

Za výmaz zástavního 
práva z katastru se již bu-
de platit. 

JUDr. Zlata Kohoutová

Nový občanský zákoník: 
nemovité věci a jejich 
úprava po 1.lednu 2014
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V pondělí 24. března 2014 se usku-
tečnilo na suchdolské radnici setkání 
žáků ZŠ Mikoláše Alše a studentů 
Gymnázia Přírodní škola o.p.s. Roz-
hodně se nejednalo o setkání náhod-
né. Gymnazisté z Prahy 7 totiž stáli 
u zrodu projektu Vedem 2010. Tomu-
to projektu a časopisu Vedem, vydá-
vaném 13 –16letými chlapci v letech 
1942–1944 v terezínském ghettu, je 
věnována výstava „Vedem – Cesta te-
rezínských kluků stále pokračuje“. Vý-
stavu hostí Alšův kabinet na such-
dolské radnici až do 22. dubna 2014. 
Z naší školy se tohoto obohacující-
ho dopoledne zúčastnili žáci pátého 
ročníku, v němž téma druhé světové 
války koresponduje s učebními osno-
vami. Dalšími účastníky pak byli re-
daktoři školních novin Alšík. V jejich 
případě byla zajímavá hlavně konfron-
tace podmínek, v nichž vznikal tere-
zínský časopis na straně jedné a sou-
časné školní noviny na straně druhé.

Žáci a studenti pracovali během 
workshopu ve smíšených skupinách. 
Prostřednictvím pracovních listů, do-
bových písní a návštěvou výše zmí-
něné výstavy získali srozumitelnou 
formou konkrétní představu o složi-
té situaci židovských dětí během ho-
lokaustu. Své pocity ze zprostředko-
vané atmosféry válečných dní pak 
vyjádřili v básních a vzkazech adre-
sovaných terezínským klukům. Poku-
sili se o jakýsi „komunikační most“ ze 
současnosti do doby před zhruba se-
dmdesáti lety. 

Eva z redakce školních novin Alšík 
napsala do minulosti následující vzkaz: 

„Ahoj, asi je psaní novin Vedem 
moc těžké, když máte takové hroz-
né podmínky. Myslím, že já bych to 
nedokázala a nepřežila. Je škoda, 
že jste mohli pracovat jenom něko-
lik měsíců…“

Nasťa zachytila bezvýchodnost živo-
ta v terezínském ghettu ve své básni:

Noc tmavá, všude je tma,
nevidím tebe já.
Jenom odraz světla.
Pod stromem je stín,
kdo tam je, netuším,
jediné, co teď vím, 
je, že noc se blíží.

Za horou je pláč, 
všichni spí, neslyší,
potom uvidím stín.
Už se nikdo nevrátí. 

Jak toto téma uchopili další re-
daktoři školních novin, se dočte-
te v dubnovém čísle Alšíka. Děkuje-
me vedení Gymnázia Přírodní škola 
o.p.s. a jeho studentům za pečlivě 
připravený workshop a ÚMČ Pra-
ha-Suchdol za vynikající zázemí 
pro uskutečnění této akce. 

Šárka Ábelová,
  ZŠ Mikoláše Alše 

  Ze školních lavic
Být volný jako pták
Myslím si, že by bylo super být ja-
ko pták, ale má to i své nevýhody. 
Protože kočkovité šelmy by mě moh-
ly sežrat. Ale zase bych si mohl létat 
a to člověk neumí.

Chtěl bych být dravec, kdybych 
měl být pták. A to orel. Protože ten 
je moc krásný a žádné kočkovité 
šelmy by ho nesežraly. Orel je to-
tiž na ně až moc velký. Naopak orel 
by mohl ulovit kotě. Orel, když roz-
táhne křídla, tak může mít až dva 
metry. Je také velmi vzácný. Pytlá-
ci ho můžou zastřelit a to je hnus-
né. Střílí asi proto, že orli jsou tak 
krásní.

Bylo by to asi hezké, ale přesto 
jsem rád, že jsem člověkem.

                                                                                                             
Kryštof Švarc, 3.B

Autobus
Jedu si tak autobusem,
ani nevím, kam jsem nesen,
ustlal jsem si pěkně vzadu
v autobuse na cestě do Poděbradů.

Pěkně jsem spal
a snil si svůj sen
o cestě domů,
když uběhl den.

Ani nevím, kdo se mnou jede.
Všude jsou lidi, už to tak bude.
Jenom sedí,
ale nikam nejdou.

Nechtěj se hnout,
jen mluví mezi sebou,
na sebe se dívají,
ale nikam nehnou.

Tahle cesta dostane nás dozajista
do našeho útočiska.
Budeme se veselit,
u ohně se tetelit.

Všichni už jdou zase ven,
budou snít svůj vlastní sen.
V autobuse na sedačce
jenom sedět každý den.

Pěkně v klidu, v zázemí -
v autobuse, na Zemi.

Jakub Jiroutek, 9.A

Jaro
-Kopretina pěkně bílá,
hezky voní,
náhle zpívá.
Když sluníčko zablýská,
máme tady Cipíska.

Hela Houfová, 1.B

Otevřeně o temných 
stránkách naší historie
aneb cesta terezínských kluků stále pokračuje
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Když jsme na konci minulého školní-
ho roku přemýšleli o tématu pro další 
školní období, váhali jsme. Buď zvolí-
me tradiční téma jako je ekologie, pří-
roda, „zeměpopis“, nebo zkusíme něco 
trochu jiného, dosud „neosahaného“ ? 

Kohosi z nás napadlo, že bychom moh-
li projít zemí křížem krážem.  Nebo ješ-
tě lépe, českou zemí křížem krážem. 
Původně jsme měli v úmyslu seznámit 
děti s Českou republikou, jejími městy, 
řekami, horami… 

Pak vyvstala otázka, jestli vůbec ty 
naše dětičky ví, kde se tu tak zčista 
jasna ta naše česká země vzala? Pře-
ce je ale nebudeme učit dějepis, zavá-
hali jsme. A co takhle něco z pana Ji-
ráska, neboli některé z pověstí dob 
pradávných? 

No nazdar, napadlo mě. Vždyť sta-
ré pověsti české se probírají ve ško-
le až ve třetí, nebo dokonce čtvrté tří-
dě!!! Jak těm našim malým svěřencům 
budu povídat o starém Čechovi, který 
bez dopravního prostředku přešel po-
lovinu Evropy, o moudré věštkyni Li-
buši, která bez brýlí a dalekohledu tak 
dalece viděla, o Bivojovi, který bez ku-
lovnice divočáka přemohl. O Šemíkovi, 
který bez křídel a padáku přelétl z Vy-
šehradu až do vod řeky Vltavy. 

A jak to dopadlo? Děti toto téma 
zvládají úžasně!! 

Již v září jsme s praotcem Čechem 
vylezli na skutečnou horu Říp. Odtud 
jsme na tu naši českou zemi hleděli 
stejně okouzleně jako kdysi on. 

Na podzim jsme pak vyjeli do Če-
chovy stodoly na Příbramsku. Tady 
nás opravdová kněžna Libuše prová-
děla českou historií, aby v závěru kon-
statovala, že toho umíme více než ona. 

S předškoláky – sovičkami jsme na-
cvičili dramatizaci některých z pověs-
tí na vánoční besídku. Hned v úvodu 
překvapil Tomášek v roli praotce Če-
cha, který v zemi české chtěl stavět do-
my ze dřeva, cihel, betonu a železa. Po-
bavil Borek alias vladyka Krok. Huboval 
na své tři dcery, které si pořád jenom 
„kreslí“ oči a fotbal se s nimi hrát ne-

dá, tak přesvědčivě, až si poprskal bra-
dičku. Také Anička v roli kněžny Libu-
še s dalekohledem u očí působila jako 
opravdová kněžna. Snad pod dojmem 
praotce Čecha, aniž by hnula brvou, vi-
děla „tuto krásnou zemi, medem oplý-
vající“. „To říkám já“, vykřikl rozhořčeně 
„praotec“ Tomášek. Když pak nakonec 
na scénu vběhl Kryštof, statný to Bivoj, 
předvedl pár úžasných přemetů, neo-
hroženě se utkal s kancem (šila paní 
školnice Jitka) a nakonec v galantním 
pokleku požádal Kazi Terezku o ruku, 
nebral potlesk rodičů konce.

Ve třídě soviček můžeme navíc vyu-
žívat i možností přenosného počítače 
s připojením na promítací přístroj, kte-
rý naše mateřská škola pořídila z gran-
tu radnice. Jéé, když paní učitelka vy-
kouzlí opravdové kino a za odměnu 
promítne některou z probíraných po-
věstí, to je teprve zážitek. 

A víte, jak si děti všechny příběhy 
nejlépe zapamatují? Písní. Paní učitel-
ka Helenka ke každé pověsti postupně 
skládá další a další sloky písničky „Jak 
to tenkrát bylo?“ 

A co nás čeká nakonec? V červnu, 
až s dětmi vyrazíme na školu v příro-
dě do jižních Čech, budeme pátrat 
po králi Ječmínkovi. Abychom prohle-
dali co nejvíce polí, lesů a hrází rybní-
ků, vezeme si s sebou všichni kola. To 
by bylo, aby ho (Ječmínka) konečně ně-
kdo nenašel!

Helena Gürlichová, 
MŠ K Roztokům

Jak to tenkrát bylo
aneb po stopách starých pověstí českých

Jak to tenkrát bylo,
od kdy se tu žilo,
praotec Čech přišel sem,
uviděl tu krásnou zem,
lesy, louky, ráj na pohled,
z hory Říp je krásný výhled,
a že Čech se jmenoval,
Čechám svoje jméno dal.

Uběhl pak ňáký rok,
Čechům začal vládnout Krok,
kluky neměl, holky tři,
Kazi, Tetu, Libuši,
vidím město, to hádala,
sláva hvězd se dotýkala,
nespletla se na mou čest,
je to Praha, matka měst.

Žil v té době jinoch,
nebyl žádný divoch,
silák to však velký byl,
vůbec se tím nechlubil,
na zádech mu jako ranec,
klíďo píďo přistál kanec,
když máš strach to snadné je,
probuď v sobě Bivoje!

Po čase pak v Čechách žil,
pracovitý Horymír,
s ostatními v jednom kole,
obdělával žitná pole,
a že nechtěl kopat zlato,
zavřeli ho páni za to,
on však pobid‘ Šemíka,
hop, a už s ním utíká…
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Touto cestou bych velmi rád podě-
koval všem slušným návštěvníkům 
areálu Mateřské školy Gagarinova, 
ať jsou to již rodiče, pacienti jdou-
cí k dětské lékařce či jiní lidé, kteří 
dbají svého slušného vychování. 

Především chci poděkovat všem, 
že v areálu nekouří a nepohazu-
jí „špačky“ cigaret na zem. Žel se 
najdou i ti, kteří tak nečiní a dě-
ti s údivem nacházejí podél cesti-
ček nedopalky cigaret. Dále chceme 
poděkovat všem, kteří respektu-
jí zákaz vjezdu vozidel do areálu 
mateřské školy. Vjezd je povolen za-
městnancům, dodavatelům a akut-
ním pacientům paní doktorky, tedy 

např. dětem s horečkou. Nejedná 
se o běžnou prohlídku u lékařky 
či dovezení dětí do školky. Důvo-
dy jsou zcela pragmatické: doda-
vatelé, kteří nám vozí zboží, potře-
bují místo na otáčení nákladních 
a dodávkových aut. Pohybují se zde 
děti a chceme riziko střetu s au-
tem v areálu mateřské školy snížit 
na minimum, proto děkujeme všem 
rozumným rodičům, že když již musí 
vozit dítě do mateřské školy autem, 
že parkují mimo areál mateřské ško-
ly. Velmi si vážíme jejich ohledupl-
nosti. A poslední poděkování patří 
těm, kteří přivazují své pejsky mi-
mo areál mateřské školy. Přesto-

že patřím k těm lidem, kteří pejsky 
velmi milují, musím dbát o dodržo-
vání zákazu vstupu pejsků z hygie-
nických důvodů. Proto opět děkuji 
všem, kteří tento zákaz respektují. 

Věřte mi, že mi je velmi nepříjem-
né, řekl bych trapné, kohokoliv z do-
spělých lidí napomínat a připomínat 
mu daná pravidla. Mnohem raději 
se na lidi usmívám a v naší mateř-
ské škole je příjemně vítám. Věřím, 
že vždy bude více těch slušných, kte-
ří respektují pravidla, a budeme se 
na sebe moci usmívat.

Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

Jan Neruda napsal: „Kdo chvíli stál, 
již stojí opodál – den žádný dva-
krát se již nenarodí, čin dvakrát ne-
uzraje.“ S údivem a s jistou dávkou 
nostalgie sleduji, jak jsou jeho slo-
va trefná. Čas utíká splašeně kupře-
du a školní rok se nezadržitelně pře-
houpnul do své druhé půle, a každý 
vykonaný čin se okamžitě stává mi-
nulostí. Co se nám tedy podařilo 
v naší mateřské škole za první polo-
letí posunout dál?

Pravidelně se snažíme s našimi ro-
diči, potažmo s celou veřejností, ko-
munikovat co nejaktuálněji. Na na-
šich internetových stránkách www.
msgagarinova.cz pravidelně uve-
řejňujeme informace o našich ak-
tivitách. Vedle těchto stránek jsme 
zavedli interní i externí komunika-
ce maily. Každá třída má svoji mai-
lovou adresu, ze které rozesíláme 
rodičům dětí z příslušné třídy po-
třebné informace na jejich mailové 
adresy. Tím jsme chtěli dosáhnout 
zlepšení informovanosti. Dále jsme 
na internetových stránkách založi-
li oddíl – Informace. Zde uveřejňuje-
me různé články, zajímavé informa-

ce či postřehy, které by rodiče mohly 
inspirovat. 

Neustále se snažíme zlepšovat pro-
středí školy uvnitř i venku. Dokupu-
jeme nové vybavení, nábytek, nové 
didaktické pomůcky, hračky, spor-
tovní potřeby. Vyřazujeme ty staré, 
aby nám nezabíraly místo a nehro-
madil se nepotřebný materiál. Po-
stupně renovujeme osvětlení v chod-
bách, chystáme se malovat kuchyň 
a přilehlé prostory. Snažíme se vylep-
šovat zahradu. V současné době po-
kračujeme v budování nové zahrady 
vedle budovy Hvězdička (nová ná-
stavba). Tuto zahradu jsme na pod-
zim z grantu hlavního města Prahy 
obnovili provedením průřezu dřevin, 
výsadbou nových bylin a dřevin, bylo 
uděláno mulčování štěrkem. V příjez-
dové zóně z ulice Stehlíkova jsme ne-
chali vysadit záhon na místě, kde si 
auta zkracovala cestu přes roh tráv-
níku a byly zde nepěkně vyježděné 
koleje. Dále jsme zde nechali umístit 
velkokapacitní kontejner na staré šat-
stvo. Na jaře bude provedena obnova 
trávníkové plochy. Díky daru jedno-
ho tatínka a obce jsme mohli vybu-

dovat plot, který odděluje tuto za-
hradu od technické části areálu MŠ, 
a zhotovit novou branku. Dle finanč-
ních možností budeme v letošním ro-
ce pokračovat budováním dětských 
herních prvků. Jelikož zahrada bude 
primárně určená předškolákům, ale 
samozřejmě nejen jim, chceme zde 
vybudovat spíše „lezecké“ herní prv-
ky. Rádi bychom zde umístili nízkou 
lanovou dráhu. Jelikož cena se pohy-
buje v řádech desítek tisíc, velmi zále-
ží na finančních možnostech. Od nich 
se bude odvíjet rychlost, s jakou bu-
deme zahradu budovat. Na přední 
zahradě se nám podařilo v zimních 
měsících, kdy byla zem zmrzlá a těž-
ká technika ji poničila minimálně, na-
vézt umělý kopec. Tento kopec chce-
me na jaře zatravnit. V budoucnu 
chceme, aby sloužil v zimě pro sáň-
kování, bude-li na čem.

Plánů je mnohem více, ale o ty 
další se s vámi podělíme v některém 
z dalších čísel Suchdolských listů, 
jakmile se nám je podaří realizovat. 

Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

Kdo chvíli stál, 
již stojí opodál

Poděkování slušným
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Vážení spoluobčané,
začátkem března nastoupil 
na dlouhodobě neobsazené 
místo v okrsku č. 30 druhý 
strážník městské policie, 
a tak strážníka městské poli-
cie pana Jiřího Šulce, mobil: 
704 707 814 doplnil pan Jan 
Richter, mobil: 704 009 563.

V případě potřeby osobního jednání je můžete 
navštívit každé pondělí v úředních hodinách 
od 15 do 17 hodin ve služebně v prvním patře 
v buňkách na dvoře za radnicí.

Od konce února rozšířila Policie ČR svoji službu na území městské části 
a kromě navýšení počtu motohlídek, které zajíždí do městské části, byla 
v Suchdole otevřena služebna Policie ČR. 

Služebna Policie ČR je sdílena spolu se služebnou Městské policie v prvním pat-
ře v buňkách na dvoře radnice. Služebna bude otevřena do konce května a pak 
bude vyhodnocen její přínos ke zvýšení bezpečnosti na území městské části.

Rozverně veršovaný titulek skrý-
vá ve skutečnosti spoustu různo-
rodé činnosti a hlavně hodně prá-
ce. Zjednodušeně by se dalo říci, 
že dveře od hasičárny nejsou ani 
v zimě zamčené déle než 24 hodin 
v kuse… Stále se něco podniká, or-
ganizuje, spravuje a vytváří. Po-
sedět v hasičárně u piva? Také se 
občas zadaří, ale tématem hovoru 
nebývá nic jiného než „hasičina“.

A co že se to u nás stále podniká? 
Koncem roku bývá rušněji, plánuje se 
ples, valná hromada, promýšlí se čin-
nost na příští rok a také se sbor zapo-
juje do suchdolského kulturního dění. 
Kromě aktivní účasti na suchdolském 
Čertobraní měli naši hasiči tu čest 
spolupodílet se na prosincovém odha-

lení pomníku gen. Pernickému, u nějž 
stáli čestnou stráž. Proběhlo také tra-
diční zvaní na lednový ples, do kte-
rého se zapojily i rodiny našich hasi-
čů. Nutno říci, že i 123. hasičský ples 
se povedl, tak jako v letech minulých. 
Díky skvělé organizaci suchdolských 
hasičů, báječné kapele a v neposlední 
řadě také ochotě zaměstnanců hotelu 
Galaxie se všichni dosyta protancova-
li a pobavili až do ranních hodin. První 
únorový den proběhla Výroční valná 
hromada s řadou ocenění a poděková-
ní lidem, kterých je se svým nadšením 
a obětavostí v hasičské oblasti stále 
zapotřebí. Krom kulturních akcí se na-
ši hasiči věnovali i fyzicky náročnějším 
činnostem – jmenujme například vý-
cvik s motorovou pilou nebo certifiko-

vané školení první pomoci. Tyto nově 
nabité dovednosti a znalosti pak klu-
ci mohli uplatnit například u dopravní 
nehody v ulici Internacionální nebo při 
zásahu u požáru v ulici U Kapličky.

A mladí hasiči? Ti dostali krátce 
před Štědrým dnem malý dárek v po-
době přespání na hasičárně a noční-
ho dobrodružství. Do března pak tré-
novali vázání uzlů, aby to následně 
zúročili na Zimním poháru v uzlování, 
kde se umístili v první polovině sou-
těžících, a to jak ve skupině, tak v jed-
notlivcích. V současné době je mož-
no vidět naše mladé hasiče, jak trénují 
na blížící se soutěže v požárním úto-
ku. Budeme držet palce.

Pavla Bradáčová

Ať v prosinci 
nebo v máji, 
hasiči, ti nezahálí

strážník Jiří Šulc 
mobil: 704 707 814

strážník Jan Richter
mobil: 704 009 563

Každou středu od 14.30 do 17.30 můžete přijít do služebny se svými 
podněty, podáními a požadavky, tel.: 222 361 433.
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Mateřský klub Rybička je místem, kde 
nacházíme nové přátele nejen pro se-
be, ale i pro své děti. Také se tam člo-
věk leccos dozví. Na chvíli se teď pře-
nesme ve vypravování Jitky Hančové 
do kroužku Losos, kde nás koncem 
února navštívil výjimečný host – pan 
Joaozinho Gomes, který pochází ze 
země Guinea-Bissau: 

„Těm, kdo se zúčastnili přednášky 
pana Gomese v Rybičce už Guinea-Bis-
sau není zahalena tajemstvím. Jed-
ná se totiž o republiku nacházející se 
na západním pobřeží Afriky. Guinea-
-Bissau je velká asi jako Holandsko. 

Svoje jméno si tato malá země zís-
kala zvláštním způsobem: když k jejím 
břehům připlul první portugalský mo-
řeplavec, potkal na pláži jistého do-
morodce a zeptal se jej, jak se to tam 
jmenuje. Domorodec mu ale špatně 
rozuměl a myslel, že se neznámý cizi-
nec ptá na jeho jméno. Odpověděl mu 
tedy: ,Bissau‘, protože právě tak se ten 
chlapík jmenoval. Mořeplavec tedy ví-
ceméně omylem pojmenoval zemi 
Guinea-Bissau a název této nádherné 
zemi, která leží mezi Guineou a Sene-
galem, již zůstal. Hlavní město se jme-
nuje … jak jinak než Bissau. 

Nadvláda kolonizátorů z Portu-
galska zde skončila v roce 1974, kdy 
Guinea-Bissau vyhlásila svoji nezá-
vislost. Tento stát prošel velmi bouř-
livým vývojem jako i většina afric-
kých zemí. V letech 1998–1999 byla 
republika zmítána občanskou válkou 
a od té doby jsou tam nepokoje. Pre-
zident, premiér i další členové vlády 
dokonce museli kvůli situaci ve státu 
uprchnout do Portugalska. Obyva-

telé Guinea-Bissau s nadějí vyhlíže-
jí volby, které budou v dubnu 2014. 
Přinesou jim tyto volby konečně vy-
toužený klid a mír?

Panu Joaozinho Gomes zde v Če-
chách říkají prostě ,Ziňo‘, jelikož je-
ho křestní jméno je na nás příliš dlou-
hé. Až do svého příjezdu věděl Ziňo 
o Česku jenom to, že u nás máme 
světoznámého zpěváka, kterému  se 
říká ,Kája Zlatý slavík‘ a o němž če-
tl v jednom francouzském časopisu.

Poprvé přijel pan Gomes do naší 
země před dvaceti lety a jeho příjez-
dem by mohl začínat akční film: 

Když Ziňo spolu s dalšími čtyřmi 
přáteli přiletěli na pražské letiště, mě-
li tmavé brýle, kožené bundy a velké 
batohy. Vypadali tedy poměrně ne-
bezpečně a na letišti logicky vznikla 
obava z teroristického útoku. Nane-
štěstí nikdo v Ruzyni neuměl mluvit 
jejich jazykem. Obyvatelé Guinea-Bis-
sau sice hovoří kromě svých domoro-
dých jazyků portugalsky a francouz-
sky, ale to nikdo nevěděl, a když naši 
příchozí na pražském letišti nereago-
vali na angličtinu ani němčinu, měli 
prostě smůlu. Později se zaměstnan-
cům letiště podařilo přivést člověka, 
který hovořil francouzsky a vše se 
vysvětlilo: nejedná se o nepřátele de-
mokratického režimu, nýbrž o pětici 
studentů, kteří díky vynikajícím stu-
dijním výsledkům získali stipendium, 
a tudíž i možnost studovat na praž-
ské univerzitě. 

Ziňovi se v našich končinách zalí-
bilo a rozhodl se, že zde bude žít tr-
vale. Svoji rodnou zemi ale navštěvu-
je, jak je to jen možné. Chystá se tam 

i letos v létě.
Na závěr přednášky pan Gomes 

reagoval na dotazy přítomných ma-
minek. Navíc jsme měli jako bonus 
výborné občerstvení ve formě do-
mácích koláčků, které upekla jedna 
z účastnic besedy.“ 

Máme na co vzpomínat. Podívejme 
se teď ale na to, co zajímavého připra-
vujeme: do konce školního roku nás 
čeká ještě několik výtvarných dílen, 
můžete se připojit ke skupině rodičů 
a dětí, která společně cvičí na hudbu 
(Rybí speciál), nebo si večer zajít za-
cvičit pilates.

V týdnu 30. 6. – 4. 7. nás čeká pří-
městský tábor pro školní děti „Jak 
Pepek námořník ke svalům přišel“, 
který se velice rychle zaplnil a je již 
zcela obsazen. Aby se dostalo i na dal-
ší zájemce, plánujeme uskutečnit 
v týdnu 18. – 22. srpna druhý pří-
městský tábor pro školní děti na té-
ma „Shrek, aneb jak zachránit pana 
Perníčka“. Kapacita je 12 – 24 dětí.

V týdnu 21. – 25. července 2014 
vám v prostorách MK Rybička nabí-
zíme dopolední a odpolední program 
pro rodiče s dětmi 1–5 let, který jsme 
nazvali „Týden pro zdraví“. Každý 
den bude zaměřen na nějaký aspekt 
zdravého životního stylu a můžete 
se těšit na dopolední program s vý-
tvarnými činnostmi, zpíváním s ky-
tarou a divadlem pro děti. Plánujeme 
i ukázky kreativních zdravých svači-
nek a setkání se zajímavými hosty. 
Odpoledne nás čekají společné výlety 
za zvířátky, za pokladem, bojovka pro 
nejmenší a další překvapení. Protože 
se jedná o menší děti, počítáme s po-
lední pauzou na odpočinek doma. 
Program chceme realizovat za pod-
pory MČ Praha-Suchdol. Pokud vás 
program zaujal, přihlaste se prosím 
co nejdříve na klubrybicka@centrum.
cz, program má omezený počet míst 
(pro cca 12 rodin).

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

Těšíme se na vás.

Jitka Kafková,
MK Rybička

MK Rybička je tu pro vás
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Mateřský klub Rybička, Roztocká 5/44, Praha 6 - Sedlec
www.klubrybicka.blog.cz, klubrybicka@centrum.cz

Týden pro zdraví
21. – 25. 7. 2014

Na co se můžete těšit?
• Dopolední a odpolední program 

pro rodiče s dětmi 1 – 5 let
• Výlety, hry a aktivity v přírodě
• Výtvarné činnosti, zpívání s kytarou
• 5denní program s poledním odpočinkem doma, zajiště-

nými svačinami a pitným režimem, se zázemím v prosto-
rách MK Rybička

• Kapacita cca 12 rodin
• Lektoři: Jitka Hančová, Pavla Kafková 
• Záloha: 500 Kč/dospělý + 1 – 2 děti za celý program. 

Na tábor žádáme o dotaci MČ Praha-Suchdol, 
konečná cena bude upřesněna. 

Přihlášky
na tel.: 603 461 893, klubrybicka@centrum.cz
Zájemce přijímáme jen do naplnění kapacity.

Příměstský tábor
„Shrek, aneb jak zachránit pana Perníčka“ 

18. – 22. 8. 2014

Na co se můžete těšit?
• Výlety, hry a aktivity v přírodě
• Výtvarné činnosti
• Výlety
• 5denní program 9 – 17 hod. se zajištěným teplým dováže-

ným obědem, svačinami a pitným režimem, se zázemím 
v prostorách MK Rybička.

• Pro děti věku 6 – 13 let, kapacita 12 – 24 dětí.
• Lektoři: Jakub a Andrea Rozkydalovi 
• Záloha: 1000 Kč/dítě. Na tábor žádáme o dotaci 

MČ Praha-Suchdol, konečná cena bude upřesněna.

Přihlášky
Jitka Kafková, tel.: 603 461 893, klubrybicka@centrum.cz
Zájemce přijímáme jen do naplnění kapacity tábora.

Spojení: autobusem 107 a 147 do stanice Roztocká, příp. vlakem do stanice Praha-Sedlec.

Pro své děti chceme přirozeně to nej-
lepší. Přesto (nebo možná právě pro-
to) téměř každé třetí dítě v Česku trpí 
nadváhou. Snahu tuto situaci změnit 
pozorujeme jak shora – ministr škol-
ství Marcel Chládek uvažuje mj. o tře-
tí povinné hodině tělocviku a o zdra-
vějším školním stravování, tak zdola, 
od rodičů dětí po celé republice, jak 
ukazuje např. občanská iniciativa Sku-
tečně zdravá škola. K tomuto proudu 
se připojuje i volné sdružení rodičů 
žáků ZŠ Mikoláše Alše. Ve spolupráci 
s vedením školy, školní jídelnou a od-
borníky bychom rádi rozšířili možnos-
ti školního stravování včetně bufetu 
o kvalitnější a zdravější nabídku.

Na 7. dubna 2014, u příležitosti Svě-
tového dne zdraví a Dne vzdělanosti, 
jsme proto pozvali do suchdolské ško-
ly výživovou specialistku Mgr. Margit 
Slimákovou, PhD., aby nám v přednáš-
ce nazvané Zdravý talíř obložený po-
hybem přiblížila, co by na talíři školá-
ků nemělo chybět a co by tam naopak 
chybět mohlo.

V návaznosti na přednášku ny-
ní probíhá v ZŠ Mikoláše Alše do-
tazníkový průzkum ke zjištění šir-
šího zájmu o případné změny. 
Děkujeme všem, kteří dotazník vypl-
nili, ostatní tak ještě mohou učinit 
do 15. dubna 2014. Bližší informace 

k přednášce a dotazníku naleznete 
na webových stránkách školy v sek-
ci Aktuality. 

Za volné sdružení rodičů 
žáků ZŠ Mikoláše Alše

Michaela Lišková a Nicola Zichová

Nebe na talíři
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Muži A - 2.C třída
sobota 11. 4. 16.30 Suchdol - Písnice
pondělí 21. 4.   17.00 Hostivař - Suchdol
sobota 26. 4. 17.00 Suchdol - ČE. Smíchov
sobota 3. 5. 10.30 Bílá Hora - Suchdol
sobota 10. 5. 17.00 Suchdol - ČAFC
neděle 18. 5. 17.00 PSK Union - Suchdol
sobota 24. 5. 17.00 Suchdol - Řepy
neděle 1. 6. 13.15 Kolovraty - Suchdol
sobota 7. 6. 17.00 Suchdol - Zlíchov
neděle 15. 6. 17.00 Košíře - Suchdol

Muži B - 3.A třída
sobota 19. 4. 17.00 Suchdol - Olymp
neděle 27. 4. 17.00 Suchdol - Ďáblice
sobota 3. 5. 17.00 Miškovice - Suchdol
neděle 11. 5. 17.00 Suchdol - Lysolaje
neděle 18. 5. 17.00 Lipence - Suchdol
neděle 25. 5. 17.00 Suchdol - Zlíchov
sobota 31. 5. 14.15 Řepy - Suchdol
neděle 8. 6. 17.00 Suchdol - Advokát
sobota 14. 6. 12.15 Stodůlky - Suchdol

Žáci
sobota 12. 4. 14.00 Březiněves - Suchdol
sobota 19. 4. 10.00 Suchdol - Královice
sobota 26. 4. 12.45 Dukla - Suchdol (Schulhofova)
sobota 3. 5. 10.00 Suchdol - Šeberov
sobota 10. 5. 11.00 Točná - Suchdol
sobota 17. 5. 10.00 Suchdol - Kyje
sobota 24. 5. 10.00 Suchdol - Třeboradice
neděle 1. 6. 15.15 Zbraslav - Suchdol
sobota 7. 6. 10.00 Suchdol - Bohnice
neděle 15. 6. 14.30 Běchovice - Suchdol

Starší přípravka 
pátek 11. 4. 17.00 Zlíchov - SPŘ
pátek 18. 4. 17.00 SPŘ - Aritma
sobota 26. 4. 10.45 Střešovice - SPŘ
pátek  2. 5. 17.00 SPŘ  - Dukla
neděle 18. 5. 13.00 Kopanina - SPŘ
čtvrtek 22. 5. 17.00 SPŘ - Satalice
neděle  1. 6. 16.30 Kunratice - SPŘ
pátek  6. 6. 17.00 SPŘ - Zličín
pátek 13. 6. 16.30 Újezd  - SPŘ

Mladší přípravka
středa 16. 4. 17.30 Satalice - MPŘ
pátek 25. 4. 17.00 MPŘ - Junior
čtvrtek  1. 5.  9.15 Kopanina - MPŘ
pátek  9. 5. 17.00 MPŘ - Aritma
pátek 16. 5. 17.00 Uhřiněves  - MPŘ
pátek 23. 5. 17.00 MPŘ - Lipence
úterý 27. 5. 17.30 Radotín - MPŘ
neděle  8. 6. 15.15 Zbraslav - MPŘ
pátek 13. 6. 17.00 MPŘ - Dukla

Za Slavoj Suchdol, Michal Marsch

Rozpis utkání oddílu 
kopané Slavoj Suchdol

Klub aktivního stáří zve
V rámci úterního programu KLAS – klub aktivního stá-
ří, proběhl dne 18. 2. kurz zážitkové sebeobrany pro 
seniory. Jak se naučit bránit jak verbálně, tak i fyzicky 
nám přišel poradit Jan Zoubek – trenér sebeobrany 
WingTsun (probíhá i na základní škole M. Alše). Všich-
ni jsme se aktivně zapojili a výuku sebeobrany jsme 
brali velmi vážně. Jelikož toto téma nás hodně zají-
malo, domluvili jsme pokračování na druhou polovinu 
roku, kurz je přístupný i širší veřejnosti. Tímto velice 

děkujeme panu Zoubkovi za nabídnutý seminář a je-
ho provedení. 

A pokud vás zajímá, co se chystá v dalších set-
kání klubu, tak vás zvu na úterý 22. dubna od 15 ho-
din na zajímavé povídání s RNDr. Stanislavem Peleš-
kou – Jak připravit zahrádku na jaře. Dále se uskuteční 
6. května celodenní výlet, místo se ještě vyjednává, tak 
sledujte program KLASu. 

Za klub Dagmar Járová
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DUBEN
15. 4. 18.00 –20.00 VELIKONOČ-
NÍ DÍLNA výtvarná dílna Velikonoč-
ní tvoření pro malé i velké, zdobe-
ní vajíček, velikonoční věnce, pletení 
pomlázek.  cena 120 Kč 

18. 4. v 18.00 PETR POLTAVEC – ver-
nisáž výstavy „Klaním se nezměrné-
mu“. Fascinace z přírody, jejich tvarů 
a přirozených dějů. Nutkání být v kon-
taktu s tím, co nás přesahuje a čeho 
jsme zároveň součástí. Pokus prosytit 
emotivně-mentální přítomný stav tvo-
ření kapkou z onoho čirého nezměr-
ného pramene. vstup volný

23. 4. v 17.00 VELICE HLADOVÁ 
HOUSENKA – pro děti 3 –10 let. 
V programu děti od začátku až 
do konce prožívají a všemi smysly po-
znávají jeden z největších zázraku pří-
rody – narození a dobrodružný život 
housenky, a její tajemnou proměnu 
v kuklu a dospělého motýla. Program 
je inspirován obrázkovou knihou Eri-
ca Carla. cena 50 Kč

KVĚTEN
16. 5. v 20.00 DUO LA BOHEME kon-
cert Nataša Burger a Andraž Polič – 
francouzský, český, slovinský de luxe 
fusion chanson  vstupné 70 Kč 

17. 5. v 16.00 O PRINCEZNĚ LILINCE
pohádka pro děti od 5 let – Staročes-
ké divadlo v moderním hávu. Hrají: 
L. Burian, A. Kulovaná, S. Urbanovská.

cena 50 Kč/osoba/dítě 

20. 5. 18.00–20.00 SMALTOVÁNÍ 
výtvarný kurz. Přijdte si vyrobit ori-
ginální šperk, ozdobit lžičku či jinou 
drobnost. 

cena 150 Kč/osoba + materiál 

Oslavy, pronájmy, večírky na míru ... dle dohody! 
volejte Lucce – 776 710 064, Šárce – 732 448 995 

Suchdolské nám. 734/3
kravalnavetvi@seznam.cz

https://www.facebook.com/kravalnavetvi
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Znáte historii 
své obce?
Věřím, že převážná část obyvatel na-
ší obce se aspoň trochu o místě, kde 
žije, chce něco dozvědět. Suchdol 
je starobylá obec. Stojí za to se o ni 
zajímat a mít základní přehled o je-
jí historii.

Zkuste někdy požádat pamětníky 
nebo rodáky, aby se trochu rozpo-
vídali. Poznáte, jak se zde dříve žilo, 
kolik obchodů či živností v Suchdole 
existovalo, které hospody byly k dis-
pozici, jak vypadaly některé již za-
niklé domy, jak se zde sportovalo...

V pozdějším věku přicházíme na to, 
že je škoda, že jsme například nevyuži-
li možnost vyzpovídat své rodiče.

Nebo si přečtěte literaturu, která 
se týká dávné minulosti naší obce.

Historii Suchdola se plně věnují 
např. knihy „Suchdol a kraj pozna-
menaný dávnověkem.“, JUDr. Ladi-
slav Navrátil, 1964 nebo „Kapitoly 
z minulosti Suchdola a Sedlce“, Vla-
dimír Laštovka, 1999. Další informa-
ce lze čerpat z archivů, návštěvy mu-
zea. To již vyžaduje více času a úsilí.

V dnešní době internetu můžeme 
mnoho informací sehnat touto ces-
tou. Využívám této možnosti.

Koncem prosince 2013 jsem za-
ložil web www.histori esuchdola.cz
Na tyto stránky bude též odkaz na 

webu městské části Praha-Suchdol. 
Účelem stránek bude shromažďovat 
co nejvíce informací, fotografií, do-
kumentů, příběhů… Zdrojem bude 
dostupná literatura, archivy, odkazy 
na webové stránky, které se o Such-
dole zmiňují.

Ale také vaše účast jako pamětní-
ků, rodáků, ochotných lidí, kteří za-
půjčí k naskenování např. fotografie, 
dokumenty…

Chtěl bych touto cestou požádat 
o spolupráci v doplňování těchto 
stránek. Nebude tímto jistě nahrazo-

vána práce kronikářů naší obce, ale 
využita možnost internetu k rychlé 
orientaci v historii obce.

Nemáte-li přístup na internet 
a budete-li ochotni poskytnout ně-
jakou zajímavost, vzpomínku, zapůj-
čit fotografie, volejte na níže uvede-
ný kontakt. Může to udělat radost 
nebo oživit vzpomínku jiným, ucho-
vat aspoň v této formě část historie 
Suchdola.

Josef Jánský,
mobil: 602 477 235 

SUCHDOLSKÉ  LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231, 
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chová. Příspěvky a inzerci je možno podávat na adrese Úřad MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol, www.
praha-suchdol.cz, e-mail: redakce@praha-suchdol.cz, tel.: 220 921 218, fax: 220 920 144. Grafická úprava: M. Šejnost. Redak-
ce upravuje otištěné články pouze po stránce gramatické, nikoli stylistické. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Názory 
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Cesta domů na Suchdole
Položili jste si někdy otázku, kde bys-
te chtěli zemřít? 

Na tento dotaz drtivá většina li-
dí odpoví, že by chtěli umřít doma. 
A hned dodají, aby je to nebolelo. 
Hodně lidí se zároveň zamyslí nad tím, 
jestli je to vůbec reálné. Samozřejmě 
jsou situace, kdy to z mnoha objektiv-
ních důvodů nejde, ale mnoho rodin 
– když se zbaví obav a oprostí od růz-
ných mýtů – je s případnou pomocí 
schopno pečovat o svého umírajícího 
člena rodiny až do poslední chvíle do-
ma. Někdy k tomu potřebuje podpo-
ru přátel, někdy podporu odborníků, 
kteří poskytují hospicovou péči, a kte-
ří s taktem a citlivostí přijdou. 

Právě takovou podporu poskytuje  
. Jinými slovy usiluje o to, pokud to 
jen jde, abychom mohli umírat doma 
v kruhu lidí, které máme rádi a kteří 
mají rádi nás. Již třináct let 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu pomáhá těm ro-
dinám, které mají doma někoho v po-
sledním stádiu nevyléčitelné nemo-
ci. Pečuje o nemocné všech věkových 

kategorií. Současně Cesta domů usi-
lovně a na všech úrovních upozor-
ňuje na možnost umírat doma, pro-
paguje rozvoj paliativní medicíny 
a snaží se detabuizovat smrt a umí-
rání v naší společnosti. Je to nezisko-
vá organizace, jejíž služby nejsou hra-
zené zdravotními pojišťovnami, musí 
si tedy na své služby shánět peníze 
z darů a grantů. Denně je jen na pé-
či potřeba 2000 Kč na každého paci-
enta, tedy měsíčně asi 1 200 000 Kč, 
ročně dvanáctkrát tolik. Cesta domů  
má přes čtyřicet zaměstnanců a de-
sítky dobrovolníků, v péči má vždy 
zhruba dvacet rodin. 

Jsme přesvědčeny, že činnost Ces-
ty domů je důležitá a chceme ji pod-
porovat, proto jsme léta dobrovolnice-
mi, každá podle svých sil a možností. 
Ty dvě z nás, které žijí na Suchdole, 
jsou zároveň členkami suchdolské-
ho ochotnického divadla. Tak nás na-
padlo tyto světy propojit. 

K desátému výročí existence naše-
ho souboru, zvaného Ochotní Such-

dolníci, nacvičujeme adaptaci nove-
ly Erica-Emannuela Schmitta „Oskar 
a růžová paní“. Premiéru budeme 
hrát benefičně pro Cestu domů v ne-
děli 18. května od 18 hodin v diva-
dle Studio Hrdinů, v pražském Vele-
tržním paláci. Lístky si lze rezervovat 
či koupit na místě před představe-
ním, informace najdete na www.
cestadomu.cz. Na těchto webových 
stránkách najdete i podrobnější in-
formace o činnosti Cesty domů. 

Pokud by vás zajímalo ještě něco 
víc o této problematice, tak ve spo-
lupráci s Cestou domů a v rám-
ci Noci kostelů, v pátek 23. května 
od 14 do 20 hodin, připravujeme 
zvláštní program v naší suchdol-
ské kapli svatého Václava. Kaple 
stojí na místě bývalého morového 
hřbitova. 

Jste srdečně zváni!

Adriana Skálová, 
Martina Špinková, 

Magdalena Turchichová

Ochotní Suchdolníci
zvou na světovou premiéru hry

OSKAR 
A RŮŽOVÁ PANÍ
podle stejnojmenné novely Erica-Emmanuela 
Schmitta zdramatizovala Adriana Skálová

Cesta domů, Studio Hrdinů, Ochotní Suchdolníci, 
Městská část Praha-Suchdol

Studio Hrdinů, Veletržní palác, 
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
neděle 18. května 2014 v 18 hodin
Cena vstupenky je 250 Kč nebo více. 
Doporučujueme rezervaci na webu, kapacita je omezená.
www.cestadomu.cz/oscar
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Benefiční divadlo pro Cestu domů

Noc kostelů 
na Suchdole 
V pátek 23. května bude kaple 
svatého Václava otevřena pro 
návštěvníky již od 14 hodin. 
Letošní Noc kostelů na Such-
dole ukončíme ve 20 hodin. 
Podrobné informace najdete
na webových stránkách naší
městské části a v kulturním 
programu na květen.
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AROD JNICKÝ REJ
aneb škola kouzel, elixír  a zaklínadel

ST EDA 30. DUBNA 2014

SLÉTNEME SE NA SCHODECH P ED ZŠ M. ALŠE V 16.00,
MASKY  A  KOŠ ATA S SEBOU! 

Sbor 
dobrovolných 
hasi

Sdružení 
Suchdol sob

PROGRAM NA BÝVALÉM H IŠTI  ZA SOKOLOVNOU:

KOUZELNÉ ZPÍVÁNÍ MLADÉ GENERACE
(vystoupení d tí ze základní a mate ské školy)

ŠKOLA PRO AROD JNICE (sout že pro d ti)
PÁLENÍ AROD JNICE
OB ERSTVENÍ - GRILL, PIVO, LIMO, BU TY, LANGOŠE
HUDEBNÍ  PRODUKCE – kapela ŽIVÁ HUBA

Doprovodný program cca. do 20 hod., poté volná zábava. 

M stská ást 
Praha-

Suchdol

Mate ský 
klub 

Rybi ka

Vstup zdarma. Zm na programu vyhrazena. Za d ti odpovídají rodi e.

TJ Slavoj Suchdol
oddíl kopané

DEN
sobota

pořádá Dětský den 
plný soutěží a sportu 

v areálu hřiště Slavoje Suchdol

HOD.
10.00

DATUM
31. května 2014

Ekologická sekce České křesťanské akademie 

ve spolupráci s občanskými sdruženími pořádá

v sobotu 24. května 2014 v 15 hodin 

v pořadí již sedmou 

NA  S ED L ECK ÝCH  SK A L ÁCH

Kázat při ní bude P. Matúš Kocian z farnos-
ti v Českém Brodě. Účast přislíbili Petr Hudec, 
farář sboru ČCE v Praze Dejvicích, kněz Obce 
křesťanů Milan M. Horák, P. Krzysztof Łabędź 
CMF z farnosti sv. Matěje a další. Hostem ná-
sledné besedy bude RNDr. Jiří Sádlo z Bota-
nického ústavu AV ČR.

Více informací na   www.drahan.chabry.cz 
rubrika „akce“.

EKUMENICKOU 
BOHOSLUŽBU 
Z A KRAJ I NU 
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SUCHDOLSKÝ BLEŠÁK
sobota 17. května 
10–12 hodin – Suchdolské nám.
Z pravidel vybíráme:
Prodávající se smí na místo dostavit nejdříve v 9.30 a prodejní místo musí opustit nejpozději 
ve 12.30 hod. Každý prodávající si sám zajistí „prodejní místo“. Předmětem nabídky může být ja-
kákoliv 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 ukáz-
ku. Nemohou být nabízeny potraviny k okamžité konzumaci, alkohol a tabákové výrobky, porno-
grafie, 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 zru-
šena. Úplné znění pravidel je na stránkách www.praha-suchdol.cz a bude k dispozici na místě.

DĚTSKÝ 
DEN 

S MYSLIVCI

MS HUBERTUS vás zve 
na DĚTSKÝ DEN, který se koná 

7. června 2014 v 9.00 hod. 
na střelnici na Holém vrchu v Uněticích.
Jsou zde připraveny hry a soutěže, za které 
budou děti dostávat ceny. Zápis do soutěží 
od 9.00 – 9.30 hod. do věku 12 let. 
Občerstvení zajištěno v místě konání. 

Pořadatelem akce je MS Hubertus Roztoky - Horoměřice 
a přátelé myslivosti

Těšíme se na vaši 
hojnou účast…

Suchdolští hasiči srdečně zvou na

H A S I Č S K Ý 
DĚTSKÝ DEN
v neděli 8. června 2014

od 14 hodin
na Suchdolském náměstí

ukázky práce a vybavení hasičů,
stará vojenská technika,

oblíbená pěna a další

SRDE N  VÁS ZVEME 

NA RODINNÉ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
Poznejte své okolí, ud lejte n co pro své zdraví a p ij te se 
pobavit! Vhodné pro všechny v kové kategorie. Akce bude 
zahájena pod skalou p ed Spáleným mlýnem a trasa povede 
Tichým údolím, kde bude nutné plnit úkoly na r zných 
stanoviš ch. V cíli vás eká odm na! Setkání zakon íme spo-
le ným ob dem pod širým nebem. T šíme se na vás.

14. 6. 2014      10.00 – 13.00
[Zadejte text.]

partne i akce
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vizitky, razítka, letáky

reklamní plachty s okyreklamní plachty s oky

vše pro Vaši reklamu

www.powerprint.cz

220 920 772
V údolí 40/11

Praha 6 - Suchdol

Objednávky od 11:00 do 21:30 hod.

Rozvoz jídel, pizzy
a nápojů

Točíme Svijanský Máz 11° a Plzeň 12°

je cvičení ve vodě šetrné ke kloubům a páteři
 efektivně tvaruje tělo                                             

  vhodné pro redukci váhy
 zvýšení kondice

  vhodné pro všechny věkové i váhové kategorie
 

rezervace a info:    www.aquarobic.cz

AQUAEROBIK

Každé pondělí .  – .  hod.

bazén ČZU Suchdol

M. Buldra – autodílna
Opravy osobních a dod. automobilů všech značek 

a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Auto-

radia, autoskla, závěsy atd. Připravím a zajistím 

STK, emise a registr. prohlídky. Zajistím klempíře 

i opravu laku. Výměna olejů a prov. kapalin. 

Roční a další pravidelné prohlídky s razítkem. 

Odblokování servisních intervalů.

Pracovní doba dle dohody.

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

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

 RESTAURANT DAY – Zveme na jednodenní restaurant 
dne 17. 5. 2014 v Praze Suchdole v ulici V Údolí u dětské-
ho hřiště od 12.00 hod do 18.00 hod. Tel. 777 973 808

INZERCE

Uzávěrka inzerce a příspěvků 
do dalšího čísla: 

29. 5. 2014
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ateliér

PROVÁDÍME:

tel:

ateliér

PROVÁDÍME:

tel:

inzerce
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ZVEME VÁS DO NOVĚ 
OTEVŘENÉ PEKÁRNY 

NA SUCHDOLSKÉM 
NÁMĚSTÍ ČÍSLO 12 

PRODEJ NABÍZÍME 
 rozvažovaných čajů 
  zrnkové kávy 

ze soukromé pražírny 
 stáčeného vína 
 kváskového chleba
Výměnné místo bombiček Sodastream

www.pekarnaudusku.cz

KRÁMEK U DOBRÁKA 
NA VRCHMEZÍ 6/193 

 chovatelské potřeby
 krmivo pro domácí zvířata

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

www.dobrak.eu
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