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motto

Tři hlavní věci, 
kterých je třeba, 
aby se dosáhlo 
čehokoliv, co za to 
stojí, jsou: práce, 
vytrvalost a zdravý 
rozum.

Thomas Alva Edison
americký vynálezce a podnikatel 

(1847–1931)
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Co jste na Suchdole 
cht li a co díky 
vašim hlas m 
budete mít?
Ještě před dvěma lety to slovo znal jen 
málokdo. Participativní rozpočet – vy-
slovit tato slova dělá mnohdy velký pro-
blém. Ale výsledky jsou vidět – napří-
klad na Suchdolském náměstí každou 
volnou chvíli děti skáčou na trampolíně 
nebo na komunitní zahradě se na dře-
věné houpačce houpají mladí i staří. 

V druhé polovině dubna jste už po-
druhé, pokud máte na Suchdole trvalé 
bydliště a je vám více než 15 let, moh-
li vybírat z deseti návrhů svých spo-
luobčanů. Jedenáctý návrh paní Ivy 
Sokolové na výměnu autobusového 
přístřešku u základní školy byl z hla-
sování v rámci evaluace vyřazen, pro-
tože cena většího přístřešku překračo-
vala limit projektu. Vzhledem k tomu, 
že městská část opakovaně neúspěšně 
po dopravním podniku požadovala vý-

měnu, rozhodla se rada návrh osvojit 
a vybudovat nový přístřešek na vlast-
ní náklady.

V rámci letošního hlasování, kte-
ré probíhalo ve dnech 16. dubna až 
1. května 2018 formou vhození lístku 
do hlasovací schránky, bylo odevzdá-
no 634 hlasovacích lístků, z nichž je-
den byl neplatný, protože na něm byly 
označeny 4 návrhy. Účast na hlasování 
se oproti předcházejícímu roku zvýšila. 
V roce 2017 bylo odevzdáno 463 hla-
sovacích lístků (necelých 9 % oprávně-
ných), letos účast dosáhla 11,25 %. 

Hlasování se již tradičně účastní ví-
ce žen. Letos ještě vzrostl podíl vě-
kové skupiny 40–60 let (39 % oproti 
31 % v roce 2017), což pravděpodobně 

pokračování na str. 12

žijeme zde spolu
          NÁŠ ROZPOČET
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editorial/pozvánky

SUCHDOLSKÉ LISTY – občasník pro 
občany Prahy-Suchdola a Sedlce vy-
dává městská část Praha-Suchdol, 
IČ: 00231231, 4 – 6 vydání ročně. Redak-
ční rada: členové zastupitelstva MČ Pra-
ha-Suchdol. Příspěvky a inzerci je možno 
podávat na adrese: MČ Praha-Suchdol, 
Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol, 
www.praha-suchdol.cz, tel.: 222 366 824. 
e-mail: redakce@ praha-suchdol.cz, Gra-
fická úprava: M. Šejnost. Příspěvky pro-
cházejí standardní redakční úpravou. 
Za obsahovou správnost odpovídají 
autoři. Názory zde uveřejněné nemusejí 
vždy vyjadřovat postoj redakce. MK ČR 
E 11135. Toto číslo vyšlo 31. 7. 2018. 
Náklad: 3400 výtisků. 

Omlouváme se, že toto číslo 
Suchdolských listů se Vám do-
stává do rukou s velkým zpož-
děním. Důvodem je to, že re-
daktor Pavel Hlavatý nemohl 
ze zdravotních a osobních dů-
vodů přípravu čísla dokončit. 
Rada městské části vyhlási-
la konkurz na nového redakto-
ra. Přejeme vám příjemné čte-
ní a pěkné letní dny.

Petr Hejl, starosta

HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ
v případě nenadálých situací a havárií se můžete obracet přímo na násle-
dující telef. čísla a webové stránky. Úřad MČ Praha-Suchdol není správ-
cem veřejného osvětlení, rozvodů elektřiny, vodovodů ani plynovodů.

ELEKTŘINA
Poruchová linka Pražské energetiky (PRE): 224 915 151,
v případě nouze, ohrožení života: 224 919 473
nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu: poruchy@pre.cz.

VODA
s poruchami dodávek vody se obracejte na Pražské vodovody a kanali-
zace – PVK, tel.: 840 111 112 nebo 601 274 274.
Informace o aktuálním stavu poruch jsou umístěny na webu 
www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie/.

PLYN
Poruchová linka Pražské plynárenské: 1239 (non-stop)
nebo v pracovní dny od 7 do 19 hodin: 840 555 333, 267 172 500.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ a VEŘEJNÉ HODINY
Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispe-
čink THMP (Technologie Hlavního města Prahy):
tel.: 800 404 060 nebo 224 915 151 
e-mail: poruchyVO@thmp.cz
webový formulář: www.thmp.cz/index.php/hlaseni-poruch-vo
Při hlášení poruchy, např. nesvítící lampa, je nejlepší uvést číslo lampy, 
které naleznete na hliníkovém štítku připevněném na dané lampě.

Informační a poradenský servis 
pro oblast prevence kriminality
V rámci projektu ŽIJEME ZDE SPOLU – NAŠE BEZPEČÍ 
díky grantu HLMP pro oblast prevence kriminality nabízí 
městská část ve spolupráci s LOVI, z.s. (garant JUDr. Zla-
ta Kohoutová)

INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ SERVIS, který probíhá for-
mou osobní konzultace občanů (zejména ze skupiny zvlášť 
zranitelných osob – senioři, ženy, mladiství) s právníkem. 
Servis slouží k bezplatnému poskytnutí základní právní po-
moci, do které patří získání orientace v právním problému 
tazatele a nabídnutí cesty pro jeho řešení. Tato služba je 
do konce roku 2018 hrazena z prostředků HLMP.

Nejbližší termín poradny je úterý 21. srpna od 17 do 20 ho-
din (začátek poslední konzultace nejpozději v 19.30 hodin) 
na radnici. Následující termíny jsou plánovány na 13. 9., 
27. 9., 16. 10. a 25. 10. 2018. Data konzultací do konce ro-
ku naleznete v Suchdolské mozaice na příslušný měsíc.

Městská část Praha-Suchdol 
hledá 

REDAKTORA 
SUCHDOLSKÝCH 

LISTŮ.
Přihlášky do 15. října 2018 do 17 hodin. 

Bližší informace na webu MČ.

zapište si do kalendáře

 SOBOTA 15. 9. 2018
Slavnosti pravého 
a levého břehu

 PÁTEK 28. 9. 2018
Suchdolské (p)osvícení

 SOBOTA 6. 10. 2018
Memoriál Františka Malého 
v nočním požárním útoku

žijeme zde spolu
NAŠE BEZPEČÍ

Uzávěrka dalšího čísla je 

15. 8. 2018.
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mohlo by Vás zajímat

Malý krok pro lidstvo, 
velký krok pro lov ka
STŘEDA, 10. 4., 6 hodin ráno
Už dvě hodiny se netrpělivě převalu-
ji v posteli. Zírám do tmy a snažím 
se ignorovat manželovo pravidelné 
oddechování. JAK jen může tak klid-
ně spát?!?

Dneska je totiž TEN den. V diá-
ři ho mám zakroužkovaný fosfores-
kující žlutou fixou. Připravujeme 
se na něj už od neděle: „Takže Má-
ťo, pěkně nahlas: Jméno, adresa, 
datum narození.“ Opakování, matka 
moudrosti, jak nám říkávali ve ško-
le. Škola…

Venku začínají řvát první ranní 
ptáci, den začíná. Srdce se mi tím 
uvědoměním rozbuší. Je to tady. 
Barvy umí, to je v pohodě, uklid-
ňuju se a zavírám okno. Čte plynu-
le, sčítá, odčítá… No, tak snad to 
klapne. Moje máma se určitě splet-
la, když včera prorokovala: „Hlav-
ně, aby se vám tam ten váš géni-
us nešprajć .“ 

Zápis. Magické slovo. Končí jedna 
životní etapa, začíná druhá. Můj syn 
vymění pastelku za pero. Omalován-
ky za písanku. Ze školkáčka se sta-
ne školák. Dnes se totiž koná zápis 
do první třídy. Dnes, podobně jako 
spousta jiných maminek, chci uká-
zat před vyšší inštancí, jak mám na-
daného a výjimečného potomka. 
Jestli se mi tam teda „nešprajcne“, 
že jo…

TEN SAMÝ DEN, 4 hodiny odpoledne
Žuch. Igelitka s naškrobenou Máťo-
vou košilí dopadá na dlažbu školního 
dvora. Abych ho chytla, musím od-
hodit veškerou zátěž. „Stůj!“ řvu já. 
„Nechci k zápisu!!!“ řve on. Přechá-
zím do sprintu. Včera mi tvrdil, že 
předhoní už i Pavlíka. Nekecal. Když 
vidí, že sotva popadám dech, zasta-
vuje a začíná vyjednávat: „Slib mi, že 
tam nebudu muset číst.“ Vidouc, že 
je ochoten domluvit se na podmín-
kách, slibuji snad i to zlaté prase, 
hlavně ať už jde proboha na ten zá-
pis. Uf. Zkoušku z dramatického he-
rectví máme úspěšně za sebou. 

Táhnu unudleného a upoceného 
juniora po schodech do staré budo-
vy školy. Cestou do prvního patra 
se trochu vzpamatuje a při vstupu 
do třídy ve snaze zahnat nervozitu 
vyšvihne málem pukrle. Na obličej te-
dy nasazuji univerzální mateřský vý-
raz „jsem úplně v pohodě“ a jdeme 
na to. Paní učitelka je hrozně milá 
a po pár slovech vyzve synka, aby na-
maloval postavu kohokoli z rodiny. To 
dá jako nic, říkám si při představě na-
ší ledničky oblepené Máťovými ma-
lůvkami. Po chvíli kouknu nenápad-
ně na synův výtvor. Na bílém papíře 
velikosti A4 se v levém dolním rohu 
krčí dvě svislé čárky. Koukám na sy-
na, on kouká na mě. Krčí rameny. 
Tázavě zvedám obočí. Zase krčí ra-

meny. Po pěti minutách pantomimy 
se ke mně nakloní a zašeptá: „Stačí 
to?“ Začínám lehce panikařit. „A kde 
máš zbytek těla?!“ šeptám a po zá-
dech mi stéká čůrek potu. Tohle ne-
dopadne dobře. Mrknu na manže-
la sedícího na druhé straně stolku 
a z jeho vyděšeného výrazu pocho-
pím, že je na tom úplně stejně jako 
já. Po dalších deseti minutách „ne-
nápadného“ napovídání Matěj vytvo-
ří něco, co opravdu vypadá jako Tatí-
nek mávající na vlak. To bylo o fous! 

Po poznávání barev přichází na řa-
du poslední úkol, totiž zapět nějakou 
písničku. Oddechnu si, protože synek 
zpívá často a rád. Po chvíli ticha kou-
kám na Matěje. On kouká na mě. Opět 
známé krčení rameny. To snad ne. 
Vždyť zná celý zpěvník od Ach, synku, 
synku po Zítra ráno v pět! Když už se 
pomalu smiřuji s faktem, že to prav-
děpodobně vyhraje obligátní Prší, pr-
ší, jen ať už to máme za sebou, začne 
kluk notovat českou hymnu. A rovnou 
druhou sloku, čímž si dorovnává skó-
re po fiasku s postavou. 

Když na závěr paní učitelku potře-
tí ujistí, že se do školy OPRAVDU tě-
ší, řítí se Matěj z budovy a schody 
bere po třech. Venku sebou šťastně 
plácne do první blátivé kaluže, aby 
se ujistil, že život je pořád tak báječ-
ný a bezstarostný. Génius náš.

Pavla Bradáčová

PÁTEK 17. 8. OD 20 HODIN vstupné 100 Kč 

DVĚ NEVĚSTY 
A JEDNA SVATBA

NA ZÁŘÍ VYBERTE FILM SVÝM HLASOVÁNÍM!
I o letošních prázdninách budete moci rozhodnout, které fi lmy se budou začátkem září promítat 
v suchdolském letním kině na komunitní zahradě. Hlasovat bude možno od 25. 7. do 8. 8. na webu 
a facebooku městské části, osobně pak v knihovně, v kanceláři starosty a v kavárně na radnici. Promítání 
proběhne v neděli 2. září a 9. září 2018 na Komunitní zahradě Suchdol. 

LETNÍ KINO
NA KOMUNITNÍ ZAHRADĚ
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Stavby
Jak už jsme o tom psali v minulém 
čísle Suchdolských listů, připravu-
je se na letošní léto a podzim řa-
da důležitých inženýrských staveb. 
V současné době probíhají výběry 
dodavatelů a další schvalovací pro-
cesy, a proto nejsme stále schopni 
uvést přesné termíny jejich zahá-
jení. Tyto stavby většinou vyžadu-
jí i další zázemí, tzv. mezideponie, 
kam stavební firmy skládají vytě-
žený materiál nebo si zde ukládají 
materiál pro zásypy potrubí. V sou-
časné době je takto využívaná plo-
cha při ulici Dvorská. 

Výstavba těchto inženýrských sí-
tí vždy výrazně zasáhne do života 
ve svém okolí, např. omezením pří-
stupu k nemovitostem, ale především 
zvýšenou prašností, když je sucho, 
nebo blátem, když do stavby naprší.

Naším cílem je všechny stavby ko-
ordinovat tak, aby proběhly pokud 
možno současně, resp. v těsném sle-
du za sebou a zůstaly po nich oprave-
né ulice. Ovšem stavby mají svá spe-
cifika, např. u vodovodů je dokončení 
stavby závislé na kladných rozborech 
vody v novém potrubí. Ale když testy 
nevyjdou, další pokus o přepojení je 
pak třeba až za 2 či 3 týdny. 

Ale vloni na podzim se to podaři-
lo v ulicích Na Vrchmezí a Na Rybář-
ce, kdy zde po výstavbě splaškové 
kanalizace, obnově vodovodů a vý-
stavbě plynovodů byl opraven i celý 
povrch komunikace. V ulici Ke Kladi-
vům se obnova vodovodů protáhla, 
a tak rekonstrukce povrchu proběh-
la až letos na jaře. Zde se obyvatelé 
dočkali asfaltového povrchu po řa-
dě roků. 

Plánování zásadních oprav chod-
níků a ulic je především podmíněno 
výstavbou inženýrských sítí, při níž 
se většinou rozkope skoro celá ulice. 

Jednotliví investoři své akce připravu-
jí většinou několik roků, a tak jsou uli-
ce a chodníky dlouho samá záplata. 

Výstavba splaškové kanalizace 
v ulici Dvorská byla zahájena v po-
lovině května. Od počátku červen-
ce do jeho poloviny pak bude stavba 
probíhat v ulici Kamýcká, přičemž 
zde bude průjezd řízen semafory. 

Následně pak TSK zahájí úpl-
nou rekonstrukci zbývající části uli-
ce Kamýcká od ulice Ke Stavebni-
nám k Dvorské, frézování vozovky 
a pokládku nového asfaltu v úseku 
od Dvorské po hranice města. Bě-
hem této akce bude Kamýcká pro 
výjezd ze Suchdola ven uzavřena. 
Objízdná trasa povede ulicí Sídlišt-
ní a vloni opravenými ulicemi mezi 

zahrádkami do ulice Štěpnice a pak 
do Horoměřic.

Rekonstrukce kanalizace z třicá-
tých let min. století na Výhledech, 
která netěsní a je v havarijním sta-
vu, bude zahájena až v září, až skon-
čí rekonstrukce Kamýcké a bude 
průjezdná. Obnova kanalizace bu-
de probíhat v ulicích a jejich čás-
tech Vysokoškolská, Hašlerova, Ma-
jerové, Přeletová, Rohová, Návazná, 
K Transformátoru a na Výhledském 
náměstí. Investorem této akce je 
hl. m. Praha (MHMP OTV), stavbu 
bude provádět firma Alstap, s.r.o., 
technický dozor zajistí společnost 
Zavos, s.r.o. 

Doufáme, že práce budou v létě po-
kračovat i na Budovci, kde už od lis-

z radnice

stavba omezení od do
Kanalizace – ulice Dvorská Dvorská uzavřena 14. 5. 1. 7.
Kanalizace – ulice Kamýcká – výstavba řadů Kamýcká semafory 2. 7. 13. 7.
Kanalizace – ulice Kamýcká 150 – výstavba přípojek + propojení Kamýcká uzavřena 14. 7. 15. 7.
Rekonstrukce Kamýcké – úsek Ke Stavebninám – Dvorská Kamýcká uzavřena 16. 7. 6. 8.
Rekonstrukce Kamýcké – křižovatka Dvorská 
+ oprava asfaltového povrchu po hranice Prahy Kamýcká uzavřena 6. 8. 28. 8.
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z radnice

topadu 2016 staví kanalizaci společ-
nost Alstap, s.r.o. Zde zbývá dokončit 
stoku v ulici Kamýcká od Suchdol-
ské až pro Brandejsovo nám., prá-
ce zde byly na podzim minulého ro-
ku bohužel na neurčito přerušeny 
a čeká se na vyjasnění způsobu pro-
vádění a financování tohoto úseku. 
Problémy jsou kolem uložení kanali-
zace do hloubky okolo 7 m provádě-
ného protlačováním tzv. mikrotune-
láží. Firma požaduje změnu projektu 
tak, aby respektoval podmínky důl-
ního díla a odpovídající navýšení ce-
ny díla. Zatím stále nedošlo ke sho-
dě na řešení tohoto problému mezi 
investorem, kterým je hl. m. Praha 
(MHMP OTV) a zhotovitelem. 

Na Starém Suchdole připravuje 
magistrát výstavbu splaškové kana-
lizace v ulicích U Kapličky a Bažantní 
s propojkou do ulice V Údolí. Měst-
ská část zároveň připravuje v ulicích 
U Kapličky a Bažantní výstavbu ply-
novodů. Vzhledem ke zdržení přípra-
vy projektu kanalizace na magistrá-
tu je nyní zahájení stavby plánováno 
na podzim tohoto roku.

PVS, a.s. připravuje a realizuje na řa-
dě míst obnovu vodovodů. Především 
dokončuje obnovu v ulicích U Nové-
ho Suchdola a Při Hranici v Horním 
Sedlci. Novou stavbu zahájila koncem 
června v ulici U Kruhovky, kde nyní již 
probíhají práce před vjezdem do areá-
lu ČZU. Dále to je vodovod v chodníku 
při ulici Kamýcká od Brandejsova ná-
městí po ulici Na Mírách, kde budou 
práce probíhat do konce prázdnin. 

A počátkem července bude také 
zahájena obnova vodovodů v ulicích 
Májová, Lysolajská a Výjezdní na Bu-
dovci a také v ulici Nad Spáleným 
mlýnem na Novém Suchdole

Městská část pak po obnově vo-
dovodů na Budovci zahájí během zá-
ří úplnou rekonstrukci vozovek v uli-
cích Májová, Lysolajská a Výjezdní.

Magistrát by pak měl zahájit re-
konstrukci vozovek v ulicích U Mys-
livny a Nad Spáleným mlýnem. Ter-
mín zahájení stavby však ještě není 
znám, neboť rada hlavního města 
v květnu tohoto roku neodsouhlasi-
la zahájení výběrového řízení na do-
davatele stavby. Při hlasování se bo-
hužel nevyjádřili pro členové rady 
za ANO a ČSSD. Ohrožena je tak re-
konstrukce komunikací nejen ve vý-
še uvedených ulicích, ale i v dalších 

na Novém Suchdole (např. ulice Ar-
mádní, U Roztockého háje, Nad Mo-
hylou, Rýznerova…). Tyto členy Rady 
hl. m. Prahy bohužel také moc neza-
jímalo, že v ulicích U Myslivny a Nad 
Spáleným mlýnem byla v uplynulých 
měsících provedena obnova rozvo-
dů elektřiny, osvětlení a nyní probí-
hají vodovody. Přesvědčit tyto inves-
tory, aby práce provedli včas před 
rekonstrukcí povrchů, dalo doce-
la velké úsilí a pak se do toho vloží 
politika. Proč by se měly opravovat 
ulice v Suchdole, když jsou rozbité 
i v Nuslích, komentoval hlasování je-
den člen rady za ČSSD.

Aktuální informace o termínech 
realizací staveb jsou uváděny na we-
bu městské části v sekci Projekty 
a na facebooku.

Modernizace a rozšíření areálu 
ZŠ Mikoláše Alše
Podobně jako v minulých letech, bu-
de i letos i v areálu základní ško-
ly čilý stavební ruch. Budou totiž 
probíhat stavební práce spojené 
se zvýšením kapacity nebo moder-
nizací školy. Především bude pro-
bíhat rekonstrukce školní kuchyně, 
která byla zahájena už vloni, a bu-
de dokončena oprava nátěrů oken 
v původní budově školy. Dále se pak 
budou realizovat opatření, která vý-
znamně zlepší či rozšíří prostory 
pro výuku v základní škole. Jedná 
se především o snížení hlukové zátě-
že, zlepšení kvality osvětlení, zlepše-
ní venkovních prostor, opravu stře-
chy nad tělocvičnou a opravu fasády 
původní budovy ZŠ. Na tyto práce 
obdržela MČ dotaci ve výši 8 mil. Kč 
z rozpočtu HLMP.

Snížení akustické zátěže 
a modernizace osvětlení v učebnách
Tato část zahrnuje realizaci opatře-
ní na snížení vnitřní akustické zátěže 
a modernizaci osvětlení v učebnách. 
Budou instalovány stropní akustic-
ké panely a současně i instalováno 
LED osvětlení s regulací intenzity, a to 
včetně nasvícení tabulí v učebnách. 
Na základě akustických měření na ja-
ře 2017 ve třídách původní a nové 
budovy bylo zjištěno, že nevyhovující 
stav s dozvukem je hlavně v učebnách 
nové budovy, a z tohoto důvodu bylo 
v minulém roce takto modernizováno 
6 učeben právě v nové budově. Měře-

ní před a po realizaci podhledů pro-
kázala účinnost provedených opatře-
ní, v upravených učebnách se výrazně 
zlepšila akustika a osvětlení tabulí 
i tříd jako celku. 

Rekonstrukce střech tělocvičny 
a jídelny
Jedná se o dokončení rekonstrukce 
posledních střech na školních budo-
vách, a to střechy stávající tělocvič-
ny a sousedící střechy (terasy) nad jí-
delnou. Střecha tělocvičny je vlivem 
degradace původní foliové krytiny 
za hranicí životnosti, je průběžně lokál-
ně opravována a je nutné provést de-
montáž krytiny a záklopu, revizi tepel-
né izolace a dřevěných prvků a na zá-
kladě zjištění stavu provést příslušná 
opatření na konstrukcích – impregna-
ce, nátěry, opravy a doplnění izolace 
a položit záklop a novou střešní folii.

Rekonstrukce střechy (terasy) nad 
jídelnou je navrhována tak, aby se 
po obnově střešní konstrukce a po-
vrchu (např. EPDM) tento prostor 
o užitné ploše cca 150 m2 mohl pl-
nohodnotně využívat jako venkovní 
prostor pro některé výukové hodiny 
a pro účely zájmové nebo odpočinko-
vé činnosti dětí. 

Rekonstrukce fasády 
původní budovy
Obnova fasády původní budovy z ro-
ku 1931 je komplikovaná stavem, 
kdy asi před dvaceti roky byla původ-
ní omítka natřená tehdy moderním 
akrylátovým nátěrem. Bohužel ten-
to typ nátěru není vhodný pro starší 
budovy bez dobré izolace proti zem-
ní vlhkosti. Akrylátový nátěr totiž fa-
sádu neprodyšně uzavře, což se pak 
časem projevuje tím, že fasáda začne 
praskat. Kromě opravy omítky bu-
dovy bude opraveno spárování rež-
ného zdiva a pozinkované parape-
ty nahrazeny měděnými. Současně 
s realizací nové fasády bude prove-
dena výměna části špaletových oken 
na západní a severní fasádě, jejichž 
stav neumožňuje opravu. Dále bu-
de rekonstruován vstup do této bu-
dovy, oprava schodiště včetně prove-
dení izolací proti vodě 
a zateplení prostor ke-
ramických dílen pod 
vstupním schodištěm. 

Petr Hejl, starosta
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z radnice

Vítání ob ánk  
se koná již 10. rokem

V sobotu 7. dubna 2018 jsme přivítali nové suchdolské 
občánky. Jarního vítání se zúčastnili rodiče sedmi hol-
čiček a sedmi chlapečků. V náručí svých rodičů a v do-
provodu sourozenců nebo dalších členů rodiny si spo-
lečně užili úvodní kulturní vystoupení. O něco starší 
předškoláci z oddělení Soviček mateřské školy K Roz-
tokům si pro ně připravili krásné písničky a básničky. 
Všechny děti jsme zapsali do Pamětní knihy, do kte-
ré zaznamenáváme již deset let. Od roku 2008 máme 
v evidenci 372 nahlášených občánků, z toho převažu-
jí o něco málo chlapečci. Těší nás zájem mladých li-

dí o slavnostní vítání a novým suchdolským holčičkám 
a chlapečkům přejeme mnoho zdraví a radosti se svý-
mi  nejbližšími.

Podzimní vítání občánků se uskuteční v sobotu 6. říj-
na 2018. Prosíme rodiče dětí s trvalým bydlištěm v naší 
městské části, aby se přihlásili k podzimnímu vítání. Sta-
čí nám zaslat: jméno a příjmení dítěte, datum narození, 
adresu trvalého bydliště, kontakt na zákonného zástupce 
na e-mail: kultura@praha-suchdol.cz nebo zavolat na tel. 
222 361 419.

-red-
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mohlo by Vás zajímat

P edkupní právo se 
vrátilo do právního ádu 
Znovuzavedení předkupního 
práva spoluvlastníků nemovitostí 
od 1. ledna 2018
Institut zákonného předkupního prá-
va spoluvlastníků nemovitosti byl sou-
částí českého civilního práva do konce 
roku 2014, tedy ještě rok po účinnos-
ti nového občanského zákoníku (zá-
kon č. 89/2012 Sb.). Tento institut 
byl v našem právním řádu i po celou 
dobu platnosti dřívějšího občanské-
ho zákoníku, tedy od r. 1964, a po-
skytoval určitou základní jistotu spo-
luvlastníkům nemovitosti ve smyslu 
možnosti nabytí podílu na nemovi-
tosti pro případ, že se jiný ze spolu-
vlastníků rozhodne svůj podíl pro-
dat (často právě navzdory dalšímu 
spolumajiteli). Řešením takové si-
tuace se alternativně stávaly soud-
ní spory na zrušení a vypořádání 
spoluvlastnictví.

Novela občanského zákoníku (zá-
kon č 460/2016 Sb.) vše a poměr-
ně nečekaně vrátila před rok 2015. 
Předkupní právo vlastníka podí-
lu na nemovitosti od 1. ledna 2018 
opět vyplývá přímo ze zákona. Stej-
ně jako za předešlé právní úpra-
vy starým občanským zákoníkem 
do r. 2014 jsou z tohoto zákon-
ného předkupního práva vyjmu-
ty převody spoluvlastnického podí-
lu na nemovitosti na osoby blízké. 
Osobou blízkou podle § 22 občan-
ského zákoníku je příbuzný v řa-
dě přímé, sourozenec, manžel ne-
bo partner i jiné osoby sobě blízké 
pokud by újmu, kterou by utrpěla 
jedna z nich, pociťovala druhá jako 
újmu vlastní. S ohledem na potřebu 
vyloučit snadné obcházení nového 
pravidla se předkupní právo vztahu-
je i na bezplatné převody, tj. darová-
ní části nemovitosti jiné osobě než 
osobě blízké.

Jak správně postupovat 
při předkupním právu?
Vlastník podílu na nemovitosti má 
povinnost při jeho prodeji nabídnout 
ostatním spoluvlastníkům svůj podíl 
za stejných podmínek. Navíc je nutné 
nabídku učinit až po podpisu kupní 
smlouvy a uvést podmínky prodeje. 
Tato nabídka musí být vždy písemná.

V praxi to znamená, že po uzavření 
kupní smlouvy je třeba poslat poštou 
výzvu na uplatnění předkupního prá-
va ostatním spolumajitelům dle adre-
sy uvedené v Katastru nemovitostí. 
Do obálky se musí přiložit vždy ko-
pie podepsané kupní smlouvy (v ní lze 
„začernit“ osobní údaje kupujícího, 
ale v žádném případě není možné tak-
to skrývat cenu nemovitosti). Pokud 
by byla učiněna nabídka před podpi-
sem kupní smlouvy, bude nutné po je-
jím podpisu učinit novou nabídku. Ji-
nak je to stejné, jako byste předkupní 
právo spoluvlastníkům nenabídli.

Lhůta osloveného spoluvlastníka 
pro uplatnění jeho předkupního prá-
va je 3 měsíce od doručení nabídky. 
Bude tedy nutné posílat dopisy do-
poručeně s tzv. dodejkou, abyste mě-
li oficiální potvrzení o odeslání a pře-
vzetí zásilky. Dle občanského zákoníku 
(§ 573) se dá využít i tzv. domněnku 
doby dojití, která říká, že zásilka ode-
slaná s využitím provozovatele poš-
tovních služeb došla 3. pracovní den 
po odeslání. V tomto případě posta-
čí pro zaslání jak výzvy na uplatnění 
předkupního práva, tak vlastně i od-
povědi s uplatněním předkupního 
práva obyčejný doporučený dopis.

Porušením předkupního práva ne-
ní uzavřená kupní smlouva absolutně 
neplatná, ale takovouto neplatnost 
musí aktivně druhý spoluvlastník (či 
kterýkoli z více spoluvlastníků) namít-
nout. To znamená, že musí podat ža-

lobu a dovolávat se neplatnosti kupní 
smlouvy. V případě úspěchu při po-
dání žaloby se kupní smlouva stane 
neplatnou až právní mocí rozsudku.

Velkým zásahem se stalo zavede-
ní předkupní práva pro prodeje a kou-
pě bytů v bytových domech, k nimž 
se váží spoluvlastnické podíly na spo-
lečných prostorách, garážích, pozem-
cích pod domem a kolem domu, na za-
hrádkách a dokonce podle nových 
smluv u nově stavěných bytových do-
mů dokonce i na lodžiích u každé by-
tové jednotky. Prodej bytů se spolu-
vlastněnými prostory se nyní velmi 
prodloužil a proces se stal administ-
rativně náročný. Pozor: Je-li tedy více 
spoluvlastníků i několik desítek v by-
tovém domě, je třeba s předkupním 
právem oslovit prokazatelně každého 
z nich. V tom případě budou mít právo 
prodávaný podíl odkoupit všichni, a to 
v poměru jejich podílů na nemovitosti.

V § 1125 občanského zákoníku je 
upraveno tzv. vzdání se předkupní-
ho práva. U nemovitostí se bude za-
pisovat do Katastru nemovitostí. Lze 
předpokládat, že u nově vznikajících 
developerských projektů bude toto vy-
užíváno právě z důvodu usnadnění ná-
sledných prodejů (viz předchozí text). 

Jak bylo již zmíněno výše, povin-
ná nabídka pro další spoluvlastní-
ky se musí provést i u bezúplatného 
převodu nemovitosti např. darova-
cí smlouvou, i zde mají ostatní spo-
luvlastníci také možnost využít před-
kupního práva. V tomto případě by 
byla pro předkupní nabídku stanove-
na cena obvyklá (znaleckým posud-
kem) a nemovitost by 
byla prodána dle pomě-
ru podílů spoluvlastní-
ků na nemovitosti. 

JUDr. Zlata Kohoutová

V rámci projektu MČ Praha-Suchdol ŽIJEME ZDE SPOLU – NAŠE BEZPEČÍ se můžete těšit 
i na sérii přednášek. První z nich se uskuteční v suchdolské knihovně v pondělí 24. září –
 Kde končí moje svoboda a kde začíná svoboda ostatních. Přednáška k ochraně soukromí, 

sousedské spory v příkladech, jak je řešit, sankce za narušení svobody. Realizace LOVI, z.s. 
ve spolupráci se Street Law Právnické fakulty UK (garant JUDr. Zlata Kohoutová)
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Pro  se nám nelíbí 
paralelní dráha
Nově zveřejněný pražský Metropolit-
ní plán navrhuje rozšířit ruzyňské le-
tiště o další dráhu, která pro Suchdol 
znamená zejména zachování nočního 
provozu na současné dráze a převe-
dení a podstatné zvýšení denního le-
teckého provozu (a hluku) nad such-
dolskou zástavbu včetně areálu ČZU. 
S tím také souvisí plánované vyhláše-
ní ochranného hlukového pásma, te-
dy oblasti, kde by nebyly dodržovány 
hygienické limity hluku ve venkovním 
prostoru včetně okolí bytových a ro-
dinných domů, na dětských hřištích, 
sportovištích atd. Většina Suchdo-
la by se bohužel ocitla mezi drahami, 

tedy v území s hlukem ve dne v no-
ci... Snažíme se chápat potřeby rozvo-
je letecké dopravy a její význam, ale 
na druhé straně požadujeme a bude-
me požadovat zachování a garantová-
ní přijatelného prostředí pro život lidí 
na Suchdole. Na paralelní dráze a je-
jí přípravě se nám zejména nelíbí, že:

 na Suchdole bude nadlimitní ven-
kovní hluk, a to intenzity větší než ny-
ní a zasáhne podstatně více domů, na-
víc s největším provozem v letním ob-
dobí, kdy se využívají zahrady, terasy, 
otvírají se okna… Jak je složité si ven-
ku vpodvečer povídat při sklence ví-
na, u piva, při grilování nebo si zdřím-

nout, je možné si již nyní vyzkoušet 
v nejmenované restauraci na terase 
(je ale nutné počítat s tím, že letecký 
provoz má být na nové dráze v době 
od 6:00 do 22:00 hodin větší),

 přes „závazné“ sliby se stále prová-
dí jednostranné změny záměru,

 vytvářejí se předpoklady pro pro-
dloužení původní dráhy na 4 000 m, 
přesouvá se veškerý provoz nad 
Suchdol,

 nejsou poskytnuty garance a v územ-
ní dokumentaci nejsou stanoveny limity 
provozu, není vymezen dlouhodobý 
rozvoj a charakter letiště; namísto 
toho se nejdříve vybudují dvě drá-

názory zastupitel

Nenechte si v šet hejla na nos
aneb jak dostat pokutu za rychlou jízdu už v garáži!
Co znamená lidové rčení „věšet ně-
komu na nos hejla?“ Podle encyklo-
pedie to znamená, že někdo si z ně-
koho tropí žerty, někoho šidí či si 
z něho dělá blázny.

Mně pověsil hejla na nos samot-
ný Hejl.

Opakovaně jsem napsala článek 
do těchto novin, poslala ho v den 
uzávěrky a v témže čísle již byla 
otištěna odpověd a reakce na můj 
článek. Zvláštní, ne?

To je jako dostat pokutu za rych-
lou jízdu dřív, než vyjedete z garáže.

Redakční uzávěrka je posled-
ní termín pro odevzdání VŠECH 
článků.

Jak se to tedy mohlo stát? Tak, že 
šéfredaktor, který byl vybrán a zvo-
len SOS a panem starostou, opako-

vaně upozornil starostu či jeho pří-
znivce na můj kritický článek.

A starosta či jeho příznivkyně 
PO redakční uzávěrce rychle sepsa-
li odpověď.

A následně někomu z Vás možná 
nebyl článek přijat pro „nedostatek“ 
místa…

Pokud to tak nebylo, pak je sta-
rosta jasnovidec a ví dřív než já, 
o čem budu psát.

To vše se děje ze strachu z demo-
kracie, z obavy, aby v Suchdole ne-
existoval jiný názor, jiný pohled.

Ano, každý má právo na odpověď 
danou tiskovým zákonem, ale aby vy-
šla ve stejném čísle???!!! To je hebrej-
sky řečeno „chucpe“ neboli drzost.

Nenechte si věšet hejla na nos, 
od nikoho.

P.S. Dnes odpověd v témže čísle 
možná nenajdete.

Tiskový zákon 46/2000 Sb.

Právo odpovědi (§ 10, 12–15) – pokud 
bylo zveřejněno sdělení, které obsahu-
je skutkové tvrzení dotýkající se dů-
stojnosti, cti nebo soukromí určité fy-
zické osoby (nebo jména nebo dobré 
pověsti právnické osoby), má tato 
osoba právo na zveřejnění odpovědi; 
z odpovědi musí být patrno, kdo ji či-
ní; odpověď se musí omezit na skut-
kové tvrzení, kterým ne-
přijatelné tvrzení uvádí 
na pravou míru atd.

Veronika Stropnická, 
zastupitelka za ANO

Ve Statutu tiskovin městské části Praha-Suchdol, který byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha-Suchdol č. j. 
9/5/2016 dne 14. dubna 2016, se v části I. Suchdolské listy, v článku 4 uvádí Sdělení a stanoviska členů zastu-
pitelstva MČ, se v bodě 5 uvádí:

„V případě, že se příspěvek dotýká cti, důstojnosti ne-
bo soukromí konkrétní fyzické osoby nebo jména či 
dobré pověsti konkrétní právnické osoby či politického 
subjektu, poskytne redaktor příspěvek této osobě k vy-

jádření, příspěvek spolu s vyjádřením pak budou uve-
řejněny nejpozději v následujícím vydání zpravodaje. 
Obdobně může redaktor postupovat v případě, že pří-
spěvek vyjadřuje zavádějící či nepravdivé informace.“ 
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Zase ten okruh
Je to už takový kolorit, číst si v každém 
čísle Suchdolských listů něco hrůzo-
strašného o okruhu, plánovaném pod 
povrchem Suchdola. Zatím marně če-
kám, kdy zareaguje pan šéfredaktor 
a začne se řídit statutem Suchdol-
ských listů, který hned v úvodní části 
říká: „… cílem je poskytnout obyvate-
lům objektivní a vyvážené informace 
týkající se činnosti MČ a úřadu MČ, 
společenského, hospodářského, kul-
turního a dalšího dění v MČ a okolí.“ 

Proč nikdo z redakce nereagu-
je na obavy paní Lněničkové nebo 

paní Veselkové a nezeptá se na IPR 
a ŘSD na skutečný stav věci? Dozvě-
děl by se například, že výstavba bu-
de postupovat od Vltavy. Proto, aby 
se vytěžená zemina posílala lanov-
kou dolů a odvážela po Vltavě. Nebo, 
že výduch z tunelu je plánován do-
statečně vysoký, aby rozptýlil zplodi-
ny do vyšších vrstev atmosféry. A ne-
bude stát na Výhledech, ale v polích 
u Horoměřic. Také by se mohl dozvě-
dět, že je možné debatovat o posunu-
tí vjezdu do tunelu ve směru od Ho-
roměřic co nejdál, aby byly domy 

v ulici Holubí více chráněny. Ale to by 
někdo z naší radnice musel tento po-
žadavek předložit, respektive mít zá-
jem v tom směru vůbec jednat.

Věřím, že si redakce SL dá tu prá-
ci zjistit skutečný stav věci a od-
poví tak nejen paní Veselkové, ale 
všem, co o plánovaném okruhu mno-
ho nevědí. Můj vyhrazený 
prostor na to bohužel 
nestačí.

Marek Bor, 
zastupitel za ODS

hy s velkou kapacitou a velkým OHP 
s tím, že pak se uvidí...,

 ochranné pásmo je navrženo ne-
správně co do tvaru, hranic i velikos-
ti, nechrání obyvatele před negativní-
mi dopady.

Pokud tedy dojde v souvislosti s roz-
šířením ruzyňského letiště k rozší-
ření ochranného hlukového pásma 

na obytná území v navrhovaném 
rozsahu, přinese to další významná 
omezení možnosti využití pozemků 
a obytných domů. Dotčení vlastníci 
nemovitostí sice mohou očekávat vý-
měnu oken a případná další kompen-
zační opatření, ale je přitom zapotře-
bí vzít v úvahu, že venkovní letecký 
hluk je neodstranitelný, trvalý po do-
bu 365 dní v roce a v případě oby-

vatel Suchdola na „doživotí“. Během 
července bude moci každý podat při-
pomínky k návrhu Metropolitního 
plánu, a je tedy možné opět vyjád-
řit svůj názor na tento 
pro Suchdol nepříjem-
ný záměr.

Petr Hejl,
zastupitel za SOS

názory zastupitel

reakce

Jak zoufalí Hejlovci 
p išli o šaty a ješt  lžou
K článkům paní Lněničkové 3/2017 
a paní Veselkové 1/2018.
Paní Lněničková lže ve svém „pří-
spěvku“, straší a dokonce pláče, že 
se lidé budou nuceni v rámci vý-
stavby obchvatu pod Suchdolem od-
stěhovat. Když pominu její další lež 
v České televizi, kde se hrdě tituluje 
jako člen zastupitelstva městské čás-
ti Suchdol, (což všichni víme, že ne-
ní), tak k jejím dalším výmyslům mo-
hu dodat jenom následující. Za prvé, 
každá stavba musí splnit hygienické 
normy z hlediska životního prostředí. 
Tedy lže, když tvrdí že občany Such-
dola budou paralyzovat hluk, prach 
a škodlivé emise. To tak může stra-
šit své malé děti pohádkou o čerto-
vi. Dále lže, když tvrdí, že by našimi 
ulicemi projížděla nákladní auta od-
vážející tuny zeminy a vážně by byly 

ohroženy děti MŠ Gagarinova. (Tyto 
děti dnes úspěšně dýchají smog z Ka-
mýcké, což po vybudování obchvatu 
ustane). Vytěžená zemina se totiž bu-
de lanovkou nakládat na lodě na Vl-
tavě a odvážet na skládku.

Dále lže, když tvrdí, že tzv. regionál-
ní varianta Ss je o 20 miliard levněj-
ší než varianta pod Suchdolem (jak to 
mohla spočítat, když stále není na to 
projekt a tzv. studie Ss pana Ing. Str-
nada je podle všech nezávislých od-
borníků, například profesorů z ČVUT 
a dalších, nepoužitelná, amatérsky 
zpracovaná a její finanční odhady 
jsou nevěrohodné až zmatené). To je 
jako srovnávat kuře na pekáči (var J) 
s vrabcem na střeše (var Ss). Odbor-
níci z ČVUT navíc doporučují reklama-
ci neštastného výplodu pana Strnada. 
Toto odborné posouzení varianty Ss 

nedala žádná betonová lobby, ale pro-
fesoři akreditované vysoké školy.

Co myslí paní Lněničková nesou-
hlasem obcí, kde pan Strnad nakres-
lil čáru „zvanou Regionální varianta“, 
když si plete “plány rozvoje“ s legis-
lativě platnými územními plány obcí, 
v kterých samozřejmě žádná varian-
ta Ss pana Strnada není nakreslena? 
Ta paní je úplně mimo, to jediné snad 
může omluvit její lži. Územní plány 
dotčených obcí jsou totiž deklarová-
ny obecně platnými vyhláškami – zá-
konem, a přes to nejede vlak, natož 
nějaká imaginární čára Ss pana Str-
nada a pana Hejla. V těchto platných 
územních plánech obcí ve Středočes-
kém kraji, které jsou se zákona závaz-
né, žádná varianta Ss není nakreslena, 
to znamená, že legislativně ani reálně 
neexistuje. Naopak v trase pod Such-
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Laik se diví, 
odborník žasne
Vážení,

rád bych se vyjádřil k fenoménu, kte-
rý bude spolu s realizací druhé vzle-
tové dráhy rozhodujícím elementem 
působícím na životní prostředí a dal-
ší rozvoj obce. Konkrétní podobu do-
stal okruh v letech 1987–1988, když 
jsem pracoval na tehdejším MNV jako 
neuvolněný pracovník. Obci byl před-
ložen k posouzení projektový návrh 
se třemi variantami s doporučením 
pro trasu jižní. Tehdejší MNV tuto va-
riantu zamítl s doporučením dopra-
covat trasu S. Toto jednoznačné sta-
novisko bylo zasláno jak na ŘSD, tak 
na magistrát Prahy.

Dokumentace byla vyvěšena k na-
hlédnutí a vyjádření se občanů v za-
sedací místnosti. Nebylo nikoho, kdo 
by s návrhem souhlasil. Přesto, že to-
to stanovisko obec i při dalších jedná-
ních deklarovala, nedošlo k situaci ne-
bo alespoň ke snaze uvažovat o jiném 
řešení než navrhované variantě jižní.

To znamená, že 30 let se nic nesta-
lo ze strany státních orgánů přes za-
mítavá a nedoporučující stanoviska 
jiných významných státních orgánů, 
jako jsou Ministerstvo obrany nebo Mi-
nisterstvo životního prostředí, jenom 
se na obec útočí, aby si odsouhlasila 
brutální devastaci životního prostře-
dí. Opět se tu projevuje ještě z dob ne-

dávných arogance moci. Vzpomeňme 
vyjádření bývalého primátora Béma 
na adresu Suchdola. Přesto, že na to-
to téma bylo za ta léta řečeno hodně, 
přimělo mne k tomuto příspěvku po-
slední číslo Suchdolských listů. Svěd-
čí to o skutečnosti, že mlčící většina 
se konečně rozhodla se k situaci také 
vyjádřit. Oceňuji kultivované příspěv-
ky paní Veselkové a Černé. Rovněž vy-
jádření pana starosty a jeho zástup-
ce jdou k věci a jsou bez hysterických 
a populistických tónů. Obec je rozdě-
lena na část, která je proti – Občan-
ské sdružení a část zastupitelů obce – 
a pro jsou zástupci politických stran, 
se kterými mají voliči již své nedobré 

dolem je zakreslena varianta J v řádně 
přijatých ZUR Prahy, což je právně zá-
vazné i pro územní plán Prahy.

Dále Hejlovci lžou a straší termí-
nem dálnice, či dokonce transevrop-
ská dálnice viz pan Hejl a paní Vesel-
ková. Již několikrát jsem napsal, že se 
jedná pouze o rychlostní komunikaci 
v podzemí Suchdola. 

Paní Veselkové bych se rád zeptal 
konkrétně na ty nepravdy a mani-
pulace, které nám podsouvá. Pokud 
je někdo v zoufalé situaci ke skočení 
do propasti, tak to jsou Hejlovci s je-
jich lhaním, které svými články stále 
racionálně demaskuji. Neviděl jsem 
dosud jedinou větu, kterou by mi 
Hejlovci vyvrátili, kde bych nemluvil 
na základě jasných faktů a soudních 
rozhodnutí.

Tak se Hejlovci schovávají za i po-
sudek EIA z roku 2002. Za prvé ten-
to starý posudek jednoznačně neříká, 
že nejlepší je varianta Ss a za druhé 
tento posudek je pouze jedním z díl-
čích podkladů pro přijaté a platné Zá-

sady územního rozvoje Prahy (ZUR) 
a dále Územní plán Prahy. Tyto doku-
menty (ZUR) nakonec v důsledku cel-
kového vyhodnocení jasně stanovují, 
že varianta Ss je nesmyslná. Za tře-
tí je tento posudek již zastaralý a za-
čne se zpracovávat nový. Tímto je sta-
bilizována varianta J pod Suchdolem, 
což říká i konečný rozsudek Nejvyšší-
ho správního soudu v Brně, proti če-
muž již neexistuje odvolání i když Hej-
lovci stále melou nereálné nesmysly 
o „variantě Ss“. 

A co vybavenost Suchdola? Pan Hejl 
se radši soudí se sousedy a hlavním 
městem Prahou o obchvat, a přitom 
na Suchdole chybí například základní 
obchodní vybavenost. Potom vidíme 
suchdolské hasiče, jak nakupují basy 
piva v bývalém Lidlu v Horoměřicích, 
a dokonce i éterická jogínka SOS Ště-
pánková a pan Vik tento ochod rádi 
vyhledávali. Místo toho tu máme pa-
lestinskou ambasádu, kterou pan Hejl 
tak aktivně prosazoval i podle vzpomí-
nek úředníků v Praze 6 s tím, že Such-

dol bude světový. Ano, ale až poté, co 
zde vybuchla teroristická nálož. 

Konec pohádky!
Císař pan Hejl přišel o své rádoby 
ekologické šaty a kolem pasu mu 
vlají již jenom listy papíru rozsudku 
Nejvyššího soudu, proti kterému ne-
ní žádné odvolání a který potvrzuje, 
že okruh pod Suchdolem je z hledis-
ka celopražského a středních Čech 
nezbytný a legislativně platný. Roz-
sudkem Nejvyššího soudu zahynul 
krásný sen Hejlovců, že pan Hejl „za-
chrání Suchdol“ neustálými žalobami 
a obstrukcemi proti hlavnímu městu 
Praze a okolním obcím ve Středočes-
kém kraji. Hlavně, že soudní spory za-
platí Suchdoláci. Hejlovcům pak již 
nezbývá, než skočit do propasti dě-
jin, jak je nabádá i jejich příznivkyně 
paní Veselková.

Suchdolští občané, nenechte si vě-
šet hejly na nos a zvolte změnu!

Ing. arch. Ivan Vavřík

Věta „Místo toho tu máme palestinskou ambasádu, 
kterou pan Hejl tak aktivně prosazoval i podle vzpo-
mínek úředníků v Praze 6 s tím, že Suchdol bude svě-
tový,“ je typický „fake“, který se absolutně nezaklá-
dá na pravdě. Nevím, jak autor přišel na to, že mám 
kladný vztah k Palestincům, které z velké části repre-
zentuje teroristické hnutí Hamás. 

Bohužel s malou privatizací skončila vyhlášená pro-
dejna průmyslového zboží („neckermann“). Objekt byl 
několikrát přeprodán, měla tam být např. prodejna 
automobilů se servisem. Nakonec jej koupil stát Pa-
lestina. Výstavba areálu ambasády odpovídá územ-
nímu plánu, po řadě připomínek městské části byla 
stavba povolena Stavebním úřadem Prahy 6.
 Petr Hejl, starosta městské části
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reakce

zkušenosti. Proč je tomu tak, lze těž-
ko pochopit. 

Argumenty, že kdyby obec souhla-
sila, mohla být již dříve vybudována 
kanalizace, platily dříve, ale dnes již 
na místě nejsou, přestože stanovis-
ko obce je neměnné. Praha si nemůže 
dovolit mít část města bez kanalizace, 
což je dnes prioritou doby a samozřej-
mostí i u části našich vesnic a je to 
v souladu s požadavky EU. Proto, jak 
vyplývá ze sdělení starosty, i v dalších 
letech se bude na Suchdole masivně 
investovat.

Nyní k meritu věci. Dočetl jsem 
se zde tvrzení, že občané vlastně ani 
nepoznají, že se okruh staví. Toto tvr-
zení je hodno obdivu. To se laik diví 
a odborník žasne. V produktivním vě-
ku jsem pracoval na realizaci velkých 
inženýrských staveb v největší staveb-
ní firmě v republice, takže si dovolím 
tvrdit, že vím, o čem mluvím. Dovolím 
si znovu připomenout některé skuteč-
nosti, které vzniknou při této pro obec 
gigantické stavbě. Vycházím z původ-
ní dokumentace, která myslím do dne-
ška nedoznala podstatných změn. 

Provádění zemních prací předsta-
vuje největší zatížení pro životní pro-
středí. V oblasti obce musí být odtě-
ženy nepředstavitelné 4 miliony kubí-
ků rostlé zeminy. Při uvažovaném ko-
eficientu na množení zeminy 1,3 až 
1,4 to pak bude 5 milionů. A je tu zá-
sadní otázka, kam a jak se toto kvan-
tum zeminy přesune. Investor i do-

davatel budou preferovat nepřetr-
žitý provoz. Avšak rychlost stavby 
bude záviset zásadně na přesunu ze-
miny ze stavby, i když její část se bu-
de deponovat na místě ke zpětnému 
zásypu tubusu. To znamená, že hlu-
kem a prachem bude zasažen střed 
obce-škola-Budovec-Suchdol.

Již v průběhu zemních prací bu-
dou muset být souběžně zahájeny be-
tonářské práce. To znamená dovoz 
dalších tisíců kubíků betonu, štěrků 
a písků a v důsledku zničené komuni-
kace prach a bláto.

Tato situace bude trvat možná ně-
kolik let. Po skončení výstavby při-
chází fáze provozu po okruhu.

Jestliže ve fázi budování byla západ-
ní část obce málo zasažena výstav-
bou, tak v době definitivního provozu 
to bude naopak. V otevřených úsecích 
bude občany obtěžovat stálý hluk, ze-
jména na Výhledech, kde se k tomu 
připojí ještě smog, který bude přiná-
šen převládajícími severozápadními 
větry z okruhu. Toto se bude dotýkat 
samozřejmě i ČZU. Odvětrávací komín 
tubusu okruhu za současnou benzino-
vou pumpou byl na přání letiště vý-
znamně zkrácen, takže předpokláda-
ný rozptyl plynů nad údolím Vltavy 
zřejmě nebude, ale určitě bude někde 
blíže. Vyřešení odvodnění tisíců met-
rů plochy okruhu od Horoměřic bylo 
původně řešeno do retenčních nádrží 
pod Kamýckou ulicí před Brandejsův 
statek. Nevím, jestli tento návrh trvá, 

ale bylo by to líhniště miliard komárů 
pro občany Výhled.

To, co zde uvádím, nemusí vypadat 
přesně takto, ale moc se to lišit ne-
bude. Vycházím ze své bohaté praxe 
a znalostí. Za předpokladu realizace 
okruhu ti, co se dožijí, zjistí, že obec ne-
vzkvétá, ale že se vylidňuje vzhledem 
k hluku jak z letadel, tak z okruhu.

Další téma, které nám vadí, je provoz 
na Kamýcké ulici. Domnívám se, že 
tento problém okruh není schopen vy-
řešit. Při dnešním životním stylu, kdy 
ve špičce jede v každém autě jeden 
člověk, vybudovaná parkoviště před 
obcí budou prázdná, protože v součas-
né době tito mimopražští řidiči nevyu-
žívají ani prostory obce k zaparkování 
k následnému využití MHD. Tento pro-
blém by snad bylo možné vyřešit za-
vedením poplatku za vjezd do města.

Závěrem bych chtěl starostovi 
Ing. Hejlovi poděkovat za jeho vytr-
valost v boji za udržitelné životní pro-
středí v naší obci a vůbec mi nevadí, 
že „utrácí naše peníze“. Všechno tu 
postupem času bude, ale pokud zde 
vznikne okruh a další vzletová dráha, 
bude nevratně poškozené naše život-
ní prostředí pro další pokolení. Hlav-
ně však, občané, nevolme v komunál-
ních volbách ty, kteří tuto demagogii 
podporují. Přeji nám, aby zdravý ro-
zum zvítězil. 

Petr Kraus

Tunel pod Suchdolem 
a dopravní peklo 
na Suchdole
Často slyším, že díky okruhu se uleví 
dopravě na Kamýcké a Suchdol se sta-
ne „oázou klidu“. Hezky se poslouchá, 
že s tunelem bude líp a že na povrchu 
se budeme procházet ovocným sadem 
kolem jezírka s kachničkami. „Před-
stavte si tu krásu!“ Ten tunel se však 
musí postavit a bohužel nejsme v po-
hádce, kde stačí mávnout kouzelným 
proutkem. „Bude to několik let hrů-
zy, ale když se to postaví, bude klid,“ 
prohlásil nedávno jeden pražský rad-

ní na setkání s občany, když přišla řeč 
na výstavbu suchdolského tunelu.

Budeme se mít opravdu tak skvěle 
po dokončení okruhu, jak slibují někte-
ří politici? Podívejme se na současnou 
situaci. Podle statistik TSK z roku 2016 
jezdilo po Kamýcké v úseku mezi hrani-
cí města a Internacionální cca 11 500 
vozidel denně (oba směry). Na nejvy-
tíženějším úseku Kamýcké (od Such-
dolské k Roztocké) činil celkový po-
čet vozidel cca 15 000. Pro srovnání 

po Podbabské projede cca 25 900, 
na Čs. armády cca 19 000, na Koru-
novační (Praha 7) cca 22 000 vozidel. 
Za posledních 5 let byl počet vozidel 
na Kamýcké celkem stabilní.

Co se stane s dopravou po zpro-
voznění okruhu? Podle studie ČVUT 
má v suchdolském tunelu projíždět 
cca 83 000 vozidel denně včetně cca 
15 000 nákladních. Dálniční přivaděč 
Rybářka by přivedl na Kamýckou cca 
30 000 vozidel  včetně nákladních aut, 
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reakce/z radnice

Není to p l na p l!
V SL č. 01/2018 píše paní Stropnická, 
že polovina občanů Suchdola jsou Hej-
lovci, kteří opakují lež o silničním okru-
hu, zatímco druhá půlka se drží pravdy 
o tunelu, nad nímž bude krásný park... 

Jak je to ale s pravdivostí samot-
né paní Stropnické, když píše o dvou 
polovinách? Skutečnost je úplně jiná: 
Při posledních komunálních volbách 
v r. 2014 obdrželo Sdružení občanů 

Suchdola (tedy „Hejlovci“) 68,75 % 
hlasů, zatímco všechny tři opoziční 
strany (ČSSD, ANO, ODS) dohroma-
dy 31,23 %.

Manželé Cigánkovi

Co jste na Suchdole cht li…

které zásobují obchody a firmy v Pra-
ze. Vznikla by totiž klíčová spojnice 
přes Vltavu pro auta z východu a seve-
rovýchodu mířící do západní části Pra-
hy a nejkratší radiála spojující vnější 
a vnitřní okruh. Na Kamýcké u sjezdu 
z přivaděče Rybářka by mělo projíždět 
až 2,5x více vozidel než v současnosti. 
A tolik aut se tam nevejde!

U sjezdu z Rybářky by se proto pra-
videlně tvořily kolony, které by se táh-
ly po Kamýcké směrem na Suchdol 
a do tunelového přivaděče Rybářka. 
Řidiči přijíždějící po okruhu ze západu 

a po okreskách z okolních obcí mířící 
do centra by samozřejmě jeli kratší 
cestou po Kamýcké, než aby kličko-
vali v tunelu mezi kamiony či se dusili 
v kolonách v tunelovém přivaděči Ry-
bářka. A nehody, zejména kamionů by 
také nebyly výjimkou. Takže v případě 
kolon, nehod či technických uzavírek 
tunelů by Kamýcká a další místní 
komunikace na Suchdole sloužily jako 
objízdné trasy pro desítky tisíc vozi-
del z okruhu, a to včetně kamionů.

Určitě se teď ozvou zastánci okru-
hu přes Suchdol, že vás straším a že 

všechno bude v pohodě. Při pláno-
vání tunelu Blanka lidem na Praze 6 
také říkali, že se nemusejí bát ná-
růstu dopravy. Sami víte, jak to do-
padlo. A po dostavbě okruhu přes 
Suchdol by bylo ještě hůř. Kromě nás 
by na to těžce doplatili i obyvatelé 
Podbaby, Jugoslávských partyzánů 
a Horoměřické, tedy nově vzniklých 
radiál a přivaděčů z okruhu… Nevěř-
me těm, kteří slibují „lepší zítřky“ 
s okruhem!

Jiří Somol

souviselo s aktivizací rodičů škol-
ních dětí v souvislosti s projektem 
pítka v areálu ZŠ.

A jak to celé dopadlo? Na Suchdo-
le nově vznikne pítko v areálu ško-
ly, hasiči (a s nimi všichni účinkující 
a účastníci akcí) získají nové pódi-
um, na komunitní zahradě přibu-
de trampolína a na zastávce K Drs-
nici již nebudou moknout čekající 
na autobus.

Moc děkujeme všem, kteří se ak-
tivně zapojili. Užijte si prázdniny 
a na svých cestách sbírejte inspira-
ci pro další návrhy, které budou pro 
další ročník sbírány na podzim le-
tošního roku.

-red-                         

NÁVRH 
Č. NÁZEV NÁVRHU POČET 

HLASŮ POŘADÍ

7 PÍTKO V AREÁLU ŠKOLY 383 1.

1 PÓDIUM PRO SUCHDOL 295 2.

10 SKÁČEME NA KOMUNITNÍ ZAHRADĚ 257 3.

6 PŘÍSTŘEŠEK NA AUTOBUSOVÉ 
ZASTÁVCE K DRSNICI 156 4.

9 VENKOVNÍ POSILOVACÍ STROJE 150 5.

3 ZASTÍNĚNÍ NA KOMUNITNÍ ZAHRADĚ 
SUCHDOL 148 6.

8 OPLOCENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ K DRSNICI 
A INSTALACE DŘEVĚNÉ HOUPAČKY 123 7.

2 SUCHDOLSKÁ CYKLOPUMPA 108 8.

4 VÍCE WORKOUTU NA SUCHDOLE 74 9.

5 PIKNIKOVÉ MÍSTO 70 10.

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

Dokončení ze str. 1
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Z jednání rady
Rada MČ Praha-Suchdol na svých 
jednáních od 24. ledna do 11. dub-
na 2018 projednala mimo jiné ná-
sledující body:

 souhlasila s objednáním výběru 
provozovatele kanalizací pro veřejnou 
potřebu připojených na ČOV Roztoky 
dvoukolovým společným koncesním 
řízením s obcí Únětice u společnosti 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 
a.s., IČ: 47116901 (VRV, a.s.) za cenu 
142 500 Kč bez DPH s tím, že druhá 
polovina z celkových nákladů na kon-
cesní řízení (285 000 Kč bez DPH) 
bude hrazena obcí Únětice. Předmět, 
popis poskytovaných činností a ce-
na jednotlivých částí díla je vyme-
zena nabídkou společnosti VRV, do-
končení koncesního řízení a podpis 
příslušné koncesní smlouvy závazně 
do 23. 12. 2018.

 souhlasila s uzavřením rámco-
vé smlouvy o spolupráci s Fakultou 
stavební Českého vysokého učení 
technického v Praze na zpracování 
max. 4 studentských prací, které při-
praví návrhy na vymezení, úpravy 
a uspořádání parteru prostoru Bran-
dejsova náměstí a prostor tramvajo-
vého terminálu Výhledy. 

 vybrala jako dodavatele akce „Opra-
va povrchu Ke Kladivům“ společnost 
COMMATEL-Uher, s.r.o., IČ: 27092348, 
za cenu 644 571 Kč bez DPH. 

 vybrala pro provedení akce „rekon-
strukce a nátěry oken ve staré bu-
dově ZŠ M. Alše v roce 2018“ spo-

lečnost LAKOMAL Vrchlabí, s.r.o., IČ: 
27535495, za cenu 2 141 031 Kč 
bez DPH. 

 vzala na vědomí kalkulaci ceny stoč-
ného ve výši 33,99 Kč/m3 bez DPH, 
(tj. 39,09 Kč/m3 včetně DPH 15 %) pro 
odpadní vody odváděné na ČOV Roz-
toky, předloženou provozovatelem – 
spol. 1. Vodohospodářská, s.r.o. Cena 
odpovídá ceně stočného pro odpad-
ní vody čištěné na ÚČOV v Praze-Troji, 
jednotlivé náklady v předložené kalku-
laci ceny stočného vymezuje konces-
ní řízení, finanční model a vyrovnávací 
nástroj dle podmínek SFŽP. Minimál-
ní výše ceny stočného pro rok 2018 
stanovená v závazné finanční analýze 
schválené SFŽP je splněna, výše ná-
jemného uvedená v kalkulaci stočné-
ho pro rok 2018 je ve výši 1 487 tis. 
Kč bez DPH. 

 na základě posouzení nabídek sou-
hlasila s objednáním Studie prove-
ditelnosti větrání s rekuperací v no-
vé budově ZŠ M. Alše u společnosti 
LI-VI Praha spol. s r.o., IČ: 41189027 
za cenu 30 000 Kč bez DPH. Studie 
bude obsahovat technicky provedi-
telné varianty centrálního a indivi-
duálního větrání učeben a doporuče-
ní vhodného způsobu řešení větrání 
z hlediska investičních nákladů, hlu-
ku, účinnosti, obsluhy a provozních 
nákladů s tím, že maximální doba re-
alizace nesmí překročit 8 týdnů. Sou-
částí studie bude propočet nákladů 
na realizaci opatření včetně varianty 
s chlazením přiváděného vzduchu. 

 schválila darovací smlouvu č. 14/2018 
– finanční dar Domovu sv. Karla 
Boromejského ve výši 100 000 Kč 
za účelem zajištění možnosti využi-
tí sociálních a zdravotních pobytů 
na lůžkovém oddělení pro občany MČ 
Praha-Suchdol. 

 nesouhlasila s návrhem spol. Kom-
wag na zvýšení ceny vybraných pra-
cí a souhlasí s ukončením smlouvy 
č. 30/2016 k 31. 3. 2018. 

 na základě provedeného výběro-
vého řízení vybrala pro provedení 
akce „Rekonstrukce rozvodů elektro-
instalace v bytovém domě Stehlíko-
va č. p. 928, 929, 930“ společnost 
AMIKA FIRST, s.r.o., IČ: 24219169, 
za cenu: 1 662 192 Kč bez DPH, te-
dy 1 911 520 Kč s DPH 15 %. 

 na základě provedeného výbě-
rového řízení na dodavatele zakáz-
ky malého rozsahu vybrala pro pro-
vedení akce „VZT odtah z kuchyně 
technického pavilonu MŠ Gagarino-
va“ společ  nost KOMERC VZDUCHO-
TECHNIKA, s.r.o., IČ: 03235700, 
za cenu: 389 610 Kč bez DPH. 

 na základě provedeného průzku-
mu cen schvaluje objednávku im-
plementace Obecného nařízení EU 
o ochraně osobních údajů (GDPR) 
u společnosti SMS služby, s.r.o., IČ: 
06784771, za cenu 9000 Kč bez 
DPH a činnost pověřence pro ochra-
nu osobních údajů na dobu určitou 
1 roku za měsíční úhradu ve výši 
600 Kč bez DPH. 

 na základě provedeného výběro-

z radnice

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na 
svém zasedání 10. 4. 2018 kromě 
jiného: 

 schválilo přijetí účelové investiční 
dotace z rozpočtu HLMP 
   ve výši 19 343 902,50 Kč na akci 

„Rekonstrukce komunikací Májo-
vá, Lysolajská a Výjezdní“;

   ve výši 8 700 000,00 Kč na akci 
„Splaškové kanalizace Kamýc-
ká, Dvorská“; 

   ve výši 8 000 000,00 Kč na akci 
„Modernizace a rozšíření areálu 
ZŠ M. Alše“.

 schválilo úplatný převod části po-
zemku parc. č. 1627/1 v k. ú. Suchdol, 
chodník Štěpnice, o výměře 128 m2, 
která byla oddělena z pozemku parc. 
č. 1627/1 v k. ú. Suchdol ve vlastnictví 

České zemědělské univerzity v Praze 
do vlastnictví hl. m. Prahy, správa ne-
movitosti svěřena městské části Pra-
ha-Suchdol, za celkovou cenu za celý 
pozemek ve výši 128 Kč.

 schválilo přijetí daru Letiště Pra-
ha, a.s. městské části Praha-Suchdol 
ve výši 913 220 Kč na projekty zamě-
řené na ochranu životního prostředí 
v rámci programu „Žijeme zde spo-
lečně“ a použití daru na financování 
následujících projektů: 
   v oblasti Péče o zeleň – údržba ze-

leně na obecních pozemcích, ošet-
řování stromů a regenerace parků; 

   v oblasti Odpadového hospo-
dářství – příspěvek na zave-
dení a provoz systému třídění 
odpadů, příspěvek na „sběrný 
dvůr“ odpadů od občanů, zajiš-

tění odstranění „černých sklá-
dek“ na obecních pozemcích. 

 schválilo záměr realizace stavby 
„Rekonstrukce VZT v MŠ Gagarinova“ 
s předpokládanými náklady ve výši 
600 000 Kč vč. DPH. 

 schválilo záměr realizace akce 
„Modernizace a rozšíření areálu ZŠ 
M. Alše“ v následující krocích:
 1.  Snížení akustické zátěže a mo-

dernizace osvětlení v učeb-
nách, předpokládané náklady 
2,54 mil. Kč vč. DPH;

 2.  Úprava terasy pro potřeby výu-
ky a rekonstrukce střechy tělo-
cvičny, předpokládané náklady 
2,10 mil. Kč vč. DPH;

 3.  Rekonstrukce fasády původní 
budovy, předpokládané náklady 
3,36 mil. Kč vč. DPH.
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z radnice

vého řízení na dodavatele zakázky 
malého rozsahu vybrala pro zajiš-
tění technického dozoru stavby pro 
akci „Rekonstrukce rozvodů elektro-
instalace v BD Stehlíkova č.p. 928, 
929, 930“ pana Tomáše Papírníka, 
IČO: 49222325, za celkovou cenu: 
49 900 Kč bez DPH. 

 vzala na vědomí, že na setkání 
s veřejností a spolky k přípravě za-
dání multifunkční haly s venkovním 
sportovištěm u ZŠ v pondělí 19. úno-
ra 2018 bylo představeno pět variant 
typového umístění haly:
   var. 1 – rozměry ha-

ly 60 x 37 x 9,5 m, hřiš-
tě 45 x 30 m, počet stání 75, 
na místě stávajícího travnatého 
hřiště a oválu, zapuštěná, z de-
baty vyplynulo jako nevhodné 
řešení,

   var. 2 – rozměry ha-
ly 60 x 37 x 12,5 m, hřiš-
tě 45 x 30 m, počet stání 75, 
na místě stávajícího travnaté-
ho hřiště a oválu, na povrchu, 
z debaty vyplynulo jako ne-
vhodné řešení, 

   var. 3 – rozměry ha-
ly 57 x 32 x 12,5 m, hřiš-
tě 42 x 25 m, počet stání 61, 
na místě bývalých volejbalo-
vých kurtů, bourání části zá-
padního přístavku sokolovny 
(šatny ženy, sklady, ubytovna),

   var. 4 – rozměry haly
55 x 27 x 12,5 m, hřiště 
40 x 20 m, počet stání 42, me-
zi budovou sokolovny a ZŠ, 
na místě hřiště UEFA, z deba-
ty vyplynulo jako nevhodné 
řešení,

   var. 5 – rozměry haly
55 x 27 x 12,5 m, hřiště 
40 x 20 m, počet stání 42, 
na místě bývalých volejbalo-
vých kurtů, hala těsně k zá-
padnímu křídlu sokolovny.

 schválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo č. 21/2018 se společností 
COM MATEL-Uher, s.r.o., IČ: 27092348 
na provedení akce „Oprava povrchu 
komunikace ul. Ke Kladivům“. Před-

mětem dodatku č. 1 je navýšení ce-
ny díla o 328 932 Kč bez DPH za roz-
šíření ploch pro parkování. 

 na základě proběhlých jedná-
ní ve věci přípravy multifunkční ha-
ly u ZŠ rada schválila složení komise 
pro její přípravu ve složení: Petr Hejl 
(MČ), Ludmila Knappová (MČ), Václav 
Vik (MČ), Věra Štěpánková (MČ), Zu-
zana Krumpholcová (MČ), Jan Zou-
bek (TJ Sokol), Jiří Čurda (TJ So-
kol), Karolína Zoubková (TJ Sokol), 
Petr Vorel (TJ Slavoj), Milan Kučera 
(SDH), Šárka Frátriková (SDH), Ale-
xandra Kejharová (ZŠ), Petr Mácha 
(ZŠ), Marek Kreisl (školská rada ZŠ), 
Václav Čížek (veřejnost), Robert Ma-
rek (veřejnost), Ondřej Imlauf (veřej-
nost), Aleš Chamrád (veřejnost), Mi-
chal Lobkowicz (veřejnost), Tomáš 
Turek (architekt).

 ve věci spolupráce s TJ SOKOL 
Suchdol - Sedlec:
   a) ukložila starostovi, aby za-

slal TJ Sokol žádost o vyjádře-
ní k umístění nové multifunkční 
haly v následujících variantách: 

   - umístění haly (var. 5) na mís-
tě bývalých volejbalových kur-
tů, hala přistavěna těsně k zá-
padnímu křídlu sokolovny.

   - umístění haly (var. 3) na mís-
tě bývalých volejbalových kur-
tů, předpokládá bourání části 
západního přístavku sokolovny 
(šatny ženy, sklady, ubytovna),

   b) souhlasila s přípravou smě-
ny pozemků parc. č. 1068/3 
a části pozemku 1068/2 v ma-
jetku TJ SOKOL a částí pozemku 
1068/1 vše k. ú. Suchdol v ma-
jetku MČ podél západní fasády 
sokolovny o výměře cca 300 m2. 

 vzala na vědomí výsledky aukce 
na dodávku zemního plynu pro 7 od-
běrných míst městské části, pro Zá-
kladní školu Mikoláše Alše a pro Ma-
teřskou školu Gagarinova, ve které 
nejlepší nabídku na dodávku zem-
ního plynu předložila společnost 
X Energie, s.r.o., IČ: 24817872 ve výši 
523 Kč/MWh. Rada na základě pro-
vedené aukce přijímá uvedenou na-

bídku za dodávku zemního plynu 
ve výši 523 Kč/MWh od společnosti 
X Energie, s.r.o. 

 vzala na vědomí opakované nega-
tivní stanovisko Dopravního podniku 
hl. m. Prahy, a.s. k žádosti o výmě-
nu přístřešku MHD v nástupní sta-
nici BUS 107 v ulici Za Sokolovnou. 
S ohledem na dlouhodobě neutěše-
ný stav přístřešku a okolí rada sou-
hlasí s objednáním nového přístřeš-
ku typově shodného s přístřešky 
na Suchdolském náměstí typ Skan-
dum SK 130b s vývěskou, velikos-
tí srovnatelného se současným pří-
střeškem, u společnosti mmcité+ a.s. 
za cenu včetně dopravy a montáže 
do 160 650 Kč bez DPH.

 v souladu se zadávací dokumenta-
cí a na základě výsledku výběrového 
řízení určuje dodavatele údržby veřej-
né zeleně na území MČ Praha-Such-
dol v období 2018–2020: společnost 
Realizace zahrad, s.r.o., IČ: 27166597, 
která nabídla druhou nejnižší cenu. 

 souhlasila, aby v odpoledních ho-
dinách MK Rybička zdarma využíva-
la pro akce pro veřejnost velkou za-
sedací místnost i mimo pravidelné 
kroužky. 

 po úpravách souhlasila s návrhem 
vyjádření k předložené dokumenta-
ci pro územní rozhodnutí na stav-
bu „Paralelní RWY 06R/24L o délce 
3100 m letiště Praha-Ruzyně“. Vyjá-
dření je zpracováno na základě po-
žadavku spol. Metroprojekt Praha, 
a.s. o stanovisko městské části k do-
kumentaci stavby před zahájením 
vlastního územního řízení v této věci. 
Z dokumentace je zjevné, že provoz 
navrhované stavby zvyšuje zdravotní 
rizika části obyvatel Suchdola nad mí-
ru stanovenou příslušnými předpisy 
a omezuje užívání staveb pro bydlení 
a školní výuku. Zejména z těchto dů-
vodů městská část nesouhlasí s před-
loženou projektovou dokumentací 
a požaduje alespoň takovou úpravu 
záměru a projektové dokumentace, 
aby stávající obytné domy a školská 
zařízení nebyly zasaženy nepřiměře-
ným leteckým hlukem. 

Veřejné jednání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol,
poslední před říjnovými komunálními volbami, se uskuteční 

v úterý 18. září od 18 hodin.
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z radnice

 souhlasila se zasláním příspěvku 
MČ Praha-Suchdol na neinvestiční 
náklady na provoz hřbitova v Úněti-
cích ve výši 56 500 Kč.

 vzala na vědomí, že Rada hl. m. Pra-
hy rozhodla o výběru dodavatele AL-
STAP, s.r.o. veřejné zakázky s názvem 
stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0007 
splašková kanalizace Výhledy s nabíd-
kovou cenou 11 172 286,77 Kč bez 
DPH. Rada požaduje předání celého 
staveniště jako celku a opravy povr-
chů dle požadavků Rady HMP. 

 vzala na vědomí sdělení staros-
ty TJ Sokol Suchdol-Sedlec Jana 
Zoubka o projednání spolupráce 
MČ a TJ Sokol v rámci přípravy pod-
mínek výstavby nové sportovní ha-
ly s venkovním hřištěm u ZŠ, uvažo-
vané směny pozemků a k propojení 
a budoucímu využití. Valná hromada 
TJ Sokol souhlasila:
   s principem zástavby dle var. 5 

– menší hala, rozměry haly cca 
55 x 27 x 12,5 m, hřiště 40 x 20 m, 
umístění haly by bylo na místě 
bývalých volejbalových kurtů, ha-
la by byla přistavěna těsně k se-
vernímu přístavku sokolovy (šat-
ny žen, sklady a ubytovna), mezi 
jižním přístavkem a halou by byl 
koridor široký cca 4 m.

   s budoucí směnou pozemků či 
jejich části:

   - MČ -> TJ Sokol: 310 m2 – část 
pozemku parc. č. 1068/1 – po-
zemek mezi halou a sokolovnou 
– zázemí sokolovny

   - TJ Sokol -> MČ: 110 m2 – část 
pozemku parc. č. 1068/2 – 
u spojovací chodby

   - TJ Sokol -> MČ: 104 m2 – poze-
mek s kůlnou – parc. č. 1068/3 

   - TJ Sokol -> MČ: dle bodu 4), cca 
150 m2 v rozsahu dle projektu

   s principem možného propojení 
haly s objekty ZŠ, což je jedním 
z důležitých požadavků ZŠ. Val-
ná hromada pověřila výbor jed-
náním o podmínkách spoluprá-
ce. Veškeré zásahy do majetku 
TJ Sokol jsou podmíněny před-
chozím souhlasem ČOS.

Kompletní zápisy ze zasedání za-
stupitelstva a rady městské čás-
ti jsou k dispozici i na stránkách 
www.praha-suchdol.cz. Přečíst si 
je on-line můžete i v místní veřejné 
knihovně, kde je přístup k internetu 
zdarma.

Granty 2018 – Rada MČ Praha-Suchdol na základě návrhu grantové komise 
schválila následující příspěvky:

Sociální oblast

Subjekt Název projektu Schválený 
příspěvek

Penzion Horizont Pečovatelská služba 200 000 Kč
Penzion Horizont Denní stacionář 170 000 Kč
Domov Sedlec SPMP Provoz chráněného bydlení DS 60 000 Kč
celkem 430 000 Kč

Sport

Subjekt Název projektu Schválený 
příspěvek

MK Rybička – 
CASD Sedlec

Rodina v pohybu 18 000 Kč

Centrum péče o děti a rodinu Kurzy plavání a vodní záchrany 7 000 Kč
Centrum péče o děti a rodinu Cyklotour 9 000 Kč
TJ Slavoj Suchdol Dětský den se Slavojem 8 000 Kč
MS Hubertus Dětský den s myslivci 7 000 Kč
celkem 49 000 Kč

Kultura a vzdělávání

Subjekt Název projektu Schválený 
příspěvek

MK Rybička – CASD Sedlec Rozvíjíme lidové tradice 33 000
Horizont Kultura jde za seniory 13 000 Kč
Dobří sousedé, z.s. Dobří sousedé 2 000 Kč
 48 000 Kč

Volný čas dětí a mádeže

Subjekt Název projektu Schválený 
příspěvek

MK Rybička – CASD Sedlec Společné zážitky 12 000 Kč
celkem 12 000 Kč

Rada MČ Praha-Suchdol schválila poskytnutí následujících grantů formou 
příspěvku:
Granty 2018 – Podpora vzdělávání ZŠ a MŠ
subjekt název projektu schváleno
Mateřská škola Gagarinova Filmová výchova 3 21 890 Kč
Základní škola M. Alše Supervize pro 

pedagogické pracovníky
25 000 Kč

Základní škola M. Alše Týmová sborovna 84 000 Kč
Základní škola M. Alše Školní psycholog 68 250 Kč
Základní škola M. Alše Zažít právo jinak – 

semináře
21 600 Kč

Základní škola M. Alše primární prevence 
pro II. stupeň

32 000 Kč

Základní škola M. Alše Konverzace s rodilým 
mluvčím AJ a NJ

18 000 Kč 

Mateřská škola K Roztokům Plavu, plaveš, plaveme 20 000 Kč
Základní škola M. Alše Edison 9 260 Kč
celkem 300 000 Kč
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Vážení a milí sousedé, 

vedení městské části Praha-Suchdol 
děkuje více než sedmi desítkám such-
dolských účastníků každoroční akce 
UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO – 
UKLIĎME SUCHDOL, která má za cíl 
uklidit a zvelebit veřejná prostranství, 
která společně užíváme.

V sobotu 7. dubna jste uklízeli a třídi-
li odpad, který do přírody nepatří, sta-
rou skládku u bývalého kynologického 
cvičiště u Horoměřic, okolí zahrádkář-
ských osad, Sedlecký háj a také jste 

po zimě zvelebovali veřejnou komu-
nitní zahradu. Pomohli jste nám, aby 
byl Suchdol krásnější. 

Děkujeme zejména členům suchdol-
ského 28. skautského oddílu Havra-
ni, kteří výrazně pomohli při likvida-
ci staré skládky, dále rodinám s dětmi, 
které si vzaly pytle a vyrazily do Sed-
leckého háje. Děkujeme všem dobro-
volníkům, kteří se podíleli na úklidu 
celého Suchdola. Odpadky, které na-
sbírali, zaplnily dva velké kontejnery. 

-red-

Termíny přistavení kontejnerů na bioodpad 
sobota 1. 9., sobota 22. 9., sobota 6. 10., sobota 20. 10. 

a sobota 17. 11. vždy dopoledne 9–12 hodin
 na 3 obvyklých stanovištích 

Výhledské nám., Suchdolská / Na Rybářce, K Roztokům / K Drsnici

Svoz nebezpečného odpadu sobota 25. 8.
zastávka čas
křižovatka ulic Suchdolská/Gagarinova 15.30–15.50
křižovatka ulic K Roztokům/K Drsnici 16.00–16.20
křižovatka ulic Suchdolská/Novosuchdolská 16.30–16.50
Suchdolské nám. (u pošty) 17.00–17.20
Výhledské náměstí (u trafostanice) 17.30–17.50
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suchdolští hasi i

Hasičský odstavec

První čtvrtletí letošního roku se naši 
hasiči prali snad se všemi živly. Oheň 
krotili hned dvakrát. Poprvé v sed-
leckém kopci v ulici Ke Střelnici, kde 
vzplály unimobuňky. Podruhé byli 
přivoláni k požáru bývalých mrazíren 
v Mochově. Noční hašení zde kompli-
koval mráz, protože výšková techni-
ka i čerpadla na vozidlech zamrzala. 
Hasiči si v této situaci dokázali pora-
dit a díky těžké technice, která strhla 
tři stěny budovy, se dostali i do pro-
blémových míst se spadlými stropy, 
kde dohasili zbytky požáru. 

Vodní živel kluky zaměstnal 
v Ústřední vojenské nemocnici, kde 
bylo vinou prasklého vodovodního 
potrubí zapotřebí vyčerpat zatope-
né podzemní prostory. Preventiv-
ní opatření proti velké vodě si kluci 
vyzkoušeli v Dubči při cvičném sta-
vění protipovodňových bariér.

Mráz sice nelze považovat za pří-
rodní živel a také nelze říci, že by 
se s ním naši hasiči prali. Když jde 
ruku v ruce příroda a lidský faktor, 
může vzniknout i něco tak výjimeč-
ného jako suchdolské kluziště. Ví-
ce než deset dní na přelomu února 
a března jsme díky nízkým venkov-
ním teplotám a vysokému hasičské-
mu nasazení mohli pilovat (kraso)
bruslařské dovednosti.

V mezičase naši hasiči stihli i dva 
výcviky v kácení stromů, a to v uli-
ci V Údolí a na Brandejsově náměs-
tí, a rovněž výcvik se člunem. Ne-

odmyslitelnou součástí hasičské 
přípravy je i odborná stáž na sta-
nici profesionálních hasičů na Pet-
řinách. Tady si kluci během dubna 
„odkroutili“ poctivých 36 hodin. 

Hasiči jsou všeobecně spojováni 
s ohněm. Ale všimněte si, že k ha-
sičům neodmyslitelně patří spíše 
voda. V hasičské hantýrce se do-
konce hasiči rozlišují na „mokré“ 
a „suché“. Mokří hasiči hasí. Ti su-
ší se starají o administrativu. Vo-
da zkrátka hraje v této činnosti, ať 
dobrovolné nebo profesionální, zá-
sadní roli. V tomto roce měli hasi-
či možnost vodu čerpat. Přibyla rov-
něž přeměna vody v led při tvorbě 

suchdolského kluziště a po úklidu 
v komunitní zahradě došlo i na do-
plňování vody do místního jezírka. 
V letních vedrech k tomu pak prav-
děpodobně připočteme ještě krope-
ní vyprahlých prašných ulic. 

Nesmíme zapomenout i na na-
še mladé hasičské naděje. V dubnu 
se ve Veltrusech konal juniorský zá-
vod o železného hasiče. Děti stateč-
ně zabojovaly a pro Suchdol přivez-
ly dvě třetí a dvě první místa! Tento 
fantastický výkon je teď velkou mo-
tivací pro nadcházející sezónu. Drž-
me jim všem palce!

Pavla Bradáčová
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Jedna, dv  – Freddy jde!
Noční bojovka v pátek třináctého

Freddy si jde pro tebe… Známá to 
říkanka z hororu Noční můra v Elm 
Street, byla slyšet i na Suchdole, 
a to při noční bojovce při akci Pátek 
13! Pro milovníky hororů připravi-
li organizátoři v okolí komunitní za-
hrady tajemnou trasu se známými 
hororovými postavami a při pořád-
né tmě a s hromy a blesky za zády 
to byl opravdový adrenalin. Noč-
ní bojovku si i přes nepřízeň počasí 
přišlo užít 78 účastníků a jen doufá-
me, že všichni dorazili i do cíle, ne-
boť tma byla pořádná…

Ale ještě než se setmělo, byl při-
pravený adrenalin pro školáky i je-
jich rodiče a pedagogy.

Záchranáři firmy Balic připravili 
na komunitní zahradě 5 zážitkových 
stanovišť pro ukázku, jak řešit krizo-
vé situace a jak správně poskytnout 
první pomoc. 

Tak např. u jezírka byl nácvik po-
moci při tonutí, záchranáři vysvět-
lovali, jak se správně při dané situa-
ci zachovat, jak pomoci, aby nedošlo 
k dalším ztrátám na životě. Na fi-
gurínách si zájemci mohli vyzkou-
šet masáž srdce. Pokud zraněný 
nedýchá, tak v případě tonutí se za-
číná 5 vdechy a pak následuje ma-
sáž 30:2 a to se provádí tak dlouho, 
dokud si zraněného nepřevezme zá-
chranář. A věřte, je to pěkná makač-
ka, proto je dobré, pokud to jde, při-
volat k pomoci i kolemjdoucí. Nikdy 
nevíte, kdy se můžete ocitnout v po-
dobné situaci a je dobré být na da-
nou věc připravený. Každý by si měl 
projít kurzem první pomoci. (MČ 
bude organizovat kurz na podzim 
v rámci projektu NAŠE ZDRAVÍ). 

Důležitá je také prevence jak se 
správně chovat třeba u vody, jeli-
kož statistiky uvádějí, že nejvíce dět-
ských úrazů je právě v době letních 
dovolených a prázdnin, a tak zá-
chranáři a žabák KVAKY radili školá-

kům, jak se správně chovat u vody 
bez nehody.

Každý účastník obdržel Příručku 
první pomoc dětem, která se hodí 
rodičům do lékárničky.

Akci Pátek 13!, která opravdu by-
la v pátek 13. dubna, podpořili i ku-
chaři a zaměstnanci společnosti 
HILTON, kteří pro školáky připravili 
kotlíkové vaření a povídali si s nimi, 
co vše práce kuchaře obnáší. A tak 
děti připravovaly suroviny, kráje-
ly a míchaly, až uvařily výbornou 
bramborovou polévku. A i když byl 
pátek třináctého a přehnala se prv-
ní jarní bouřka, tak přesto se nikdo 
neřízl, nezranil, neutopil a snad ani 
nezkolaboval při noční bojovce. By-
li jsme totiž na adrenalin připraveni. 

Děkujeme Centru péče o děti a ro-
dinu, záchranářům BALIC, Noční bo-
jovce, s.r.o., zaměstnancům spol. 
HILTON, ZŠ M. Alše a paní Blance 
za občerstvení.

-red-
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Dáni v echách

Když nám paní učitelka Pavlišová vy-
právěla o tom, jak již devět let pořá-
dá výměnné pobyty s žáky ze školy 
v Ringe v Dánsku, neváhali jsme ani 
minutu a šli do toho. Jak se datum 
termínu blížilo, začali jsme si uvě-
domovat, k čemu jsme se to vlastně 
upsali a naše obavy byly větší a vět-
ší. Někdo přijede ke mně domů a bu-
de se mnou v pokoji? A co když si ne-
budeme rozumět? Nejdříve jsme měli 
o sobě napsat dopis a Dáni si nás po-
tom podle dopisu vybrali. A také nám 
napsali. Někoho strach po přečte-
ní dopisu opustil, někomu se zvětšil. 
Ale všichni jsme měli ten zvláštní po-
cit, kdy se těšíte, jste nervózní a záro-
veň ani nevíte, jestli se vůbec těšíte. 
Ano, asi tak bych to popsala.

Během několika měsíců jsme si 
s Dány psali na sociálních sítích nebo 
si posílali maily.

A pak to přišlo. V úterý 3. 4. 2018 
ve 21.15 jsme se všichni i s rodiči se-
šli na nádraží Praha-Holešovice a če-
kali na vlak z Dánska. Přivítali jsme 
se, naložili každý svého dánského 
přítele do auta a jeli domů. A jak to 
pokračovalo? 

První den jsme byli rozděleni 
do skupin po čtyřech lidech. V jedné 
skupině byli dva Češi a dva přísluš-
ní Dánové. Měli jsme zadané úkoly 
v angličtině a společně jsme je plni-
li. Tento program probíhal po Praze. 
Ukazovali jsme Dánům nová místa 
a snažili jsme se sbližovat, ale zpr-
vu to nebylo vůbec lehké. Po ukon-
čení tohoto programu jsme navštívili 

muzeum čokolády, kde jsme si vyro-
bili i vlastní. Následovala naše volba, 
jak strávíme volný čas. Většina z nás 
šla na Matějskou pouť. Dánové vy-
zkoušeli hodně atrakcí a myslím si, že 
jsme si to všichni užili. První nesmělý 
den byl za námi. 

Druhý den jsme měli možnost vy-
zkoušet lanové centrum. Nejdříve 
jsme byli poučeni a oblečeni a poté 
jsme se mohli učit na lanech v nízké 
výšce. Když už jsme měli za sebou zá-
klady, přešli jsme na normální, ty vy-
soké. Následovala přeprava na bow-
ling a samotná hra. S bowlingem 
se Dánové už setkali. Pro odpolední 
program si někteří z nás zvolili pro-
cházku na Pražský hrad, někteří šli 
na Petřín a do zrcadlového bludiš-
tě. Večer za tmy šla ještě osmá třída 
na suchdolskou vyhlídku, kde jsme 
našim dánským kamarádům ukázali 
pohled na osvětlenou Prahu. Pro ně 
to bylo zajímavé, protože, jak jsme 
se dozvěděli, v místě, kde žijí, mají 
rovinatou krajinu neosvětlenou. Ko-
munikace mezi námi se tímto dnem 
začala zlepšovat. Druhý den byl 
za námi a my se u večeří v našich ro-
dinách těšili na to, až si užijeme ten 
třetí, poslední. 

V pátek jsme byli v koncentračním 
táboře v Terezíně. Byl to hezký a zá-
roveň silný zážitek pro nás všech-
ny, jak Čechy, tak i Dány. Nejdří-
ve jsme prošli Malou pevnost a pak 
jsme přešli na náměstí, kde vedli nor-
mální život lidé, kteří vraždili. Vešli 
jsme do kina, které dříve bylo nacis-

tické. Pustili nám film, který obsaho-
val obrazy lidí, kteří tam byli trans-
portováni. Byly uvedeny počty lidí, 
kteří přežili a nepřežili. Potom, co 
jsme odjeli, jsme se rozdělili na pár 
skupinek, jedna šla na botaniku 

OUR COMMENTS
I think the most interesting was 
Terezín. It was sad but I think we 
enjoyed it. And I think my English 
got better.  Anna Gracová

Best part of the visit was when 
we were sitting at campfire and 
talking. I also noticed, that they 
have a completely different opini-
on on girls.  Jéňa

We had a lot of activities. The 
climbing centre was pretty inte-
resting, but kind of dangerous. 
I like history, so I liked Terezín 
a lot. It was great. I think they en-
joyed it in here. 
 Julie Dvořáková

It was great. I’m really looking for-
ward to go there. It was great be-
cause we could go through Pra-
gue and we could went wherever 
we wanted.

Filip Miček

I loved the campfire evenings at 
my place where we were talking 
till we fell asleep. 

Sir Sukdolák
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Projekt Na hodinu 
u itelem se vyda il! 

Také v letošním školním roce jsme 
v posledním dubnovém týdnu reali-
zovali projekt Na hodinu učitelem. 
Ten spočívá v tom, že si starší žá-
ci po pečlivých přípravách vyzkou-
ší vyučovat na 1. stupni ve vlastní 
režii. Tentokrát se mohli přihlásit 
do těchto projektových skupin: Co 
víš o Velké Británii, Sluneční sou-
stava, Školní rádio, Letadla nad ško-
lou Mikoláše Alše, Domácí zvířata, 
Land-art aneb výtvarka „bez kufří-
ku“, Zajímavá fyzika, Etiketa – zá-

klady společenského chování, Pohy-
bové hry a soutěže, Literatura pro 
děti, Názorná matematika, Mikro-
skopujeme korýše, HOKUS POKUS… 
kouzla kolem nás, Třídění a recyk-
lace odpadu – „Recyklohraní“. Jed-
notlivé projektové skupiny se se-
šly na jedné informativní schůzce

zatímco ve středu 25. 4. už šlo 
do tuhého. Pět vyučovacích hodin 
na přípravu. Na přípravu úplně vše-
ho! Následující den se členové pro-

jektových skupin rozešli do růz-
ných tříd na 1. stupni a vyučovali. 
Ve čtvrtek 26. 4. v 8.00  tak před 
prvostupňovými žáky stáli učitelé 
o poznání mladší než jsou ti jejich 
„každodenní“. Dvě vyučovací ho-
diny pak strávili společně. Všech-
ny nás potěšilo závěrečné děkovné 
a pochvalné hlášení paní ředitelky 
ve školním rozhlase. 

Šárka Ábelová, 
ZŠ Mikoláše Alše

a naše skupinka šla nakupovat. Večer 
každý dělal něco jiného, někdo spo-
lu byl venku ještě do noci, někdo byl 
na večeři a někdo doma. 

V sobotu ráno jsme Dány dovez-
li na nádraží Praha-Holešovice, od-
kud odjížděli vlakem do Hamburku 

a z Hamburku do Dánska. Když jsme 
se s nimi rozloučili, polovina z nás to 
obrečela. Byl to velmi zajímavý záži-
tek a ráda bych, aby tady byli déle. 
Byli jsme v Praze a v Terezíně, měli 
jsme zábavné aktivity jako např. bow-
ling. Navzájem jsme si předávali in-

formace i anglická slovíčka a fráze. 
Naučili jsme se a dozvěděli spousty 
zajímavých věcí. 

Eliška Lukešová, VIII. A, 
Natálie Bartošová, VIII. B, 

Charlotte Hendrychová, VIII. B

Zápis do prvních t íd 
na školní rok 2018/2019
Letošní zápis do prvních tříd probíhal ve větším napětí než 
v minulých letech, hlavně pro mimosuchdolské účastníky.

Ač se to možná nezdá, tak i naše velká škola pomalu napl-
ňuje svou kapacitu. Přesto se našel prostor pro otevření čtyř 
prvních tříd, a mohou tak být přijaty všechny děti, které k zá-
pisu přišly.

Úvodní třídní schůzky se konaly 6. června a s budoucími 
prvňáčky jsme se setkali 13. června na Pikniku za školou.

Olga Vítková, ZŠ Mikoláše Alše
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Tolerance 
jako nezbytná nutnost

Školková zahrada není veřejné hřiště
Zahradu naší Mateřské školy Gaga-
rinova se snažíme stále vylepšovat 
a budovat nové herní prvky, aby se 
zahrada pro děti stala ještě zajíma-
vější a děti byly podněcovány k no-
vým formám pohybu. Během břez-
na a dubna na naší zahradě vyrostly 
hned dvě nové stavby. První je výraz-
né zastřešení jednoho z pískovišť, jež 
nahradilo starší, které se působením 
času rozpadlo. Nové dřevěné zastře-
šení by mělo dětem poskytnout větší 
stín v horkých dnech. Druhou výraz-
nou, byť na první pohled nenápad-
nou stavbičkou, je nová velká zemní 
trampolína na části zahrady s lano-
vými prvky. Dále jsme zahradu do-
vybavili krásnými pozinkovanými od-
padkovými koši.

Se stálým vylepšováním zahrady 
jdou však ruku v ruce jisté problé-
my, na které bych chtěl upozornit. 
Na zahradě mateřské školy se nepo-
hybují jen naše „školkové“ děti, ale 
i jejich rodiče se staršími sourozenci, 
dále pak rodiče s dětmi, kteří navště-
vují dětskou lékařku. Prosíme všech-
ny tyto návštěvníky, aby na zahradu 
vstupovali s vědomím, že se pohybu-
jí na soukromém pozemku školky, že 
se nejedná o veřejné dětské hřiště či 
veřejný park. Herní prvky jsou urče-
ny pouze pro děti do sedmi let, ne te-
dy pro starší sourozence. Herní prvky 
jsou primárně určeny dětem z mateř-
ské školy, proto je ihned se svými dět-
mi uvolněte, pokud přijdou děti z ma-
teřské školy se svými učitelkami. Toto 

se může stát zvláště v okolí lanového 
centra, kolotoče či nové trampolíny, 
kde se rády zdržují maminky s dět-
mi při návštěvě lékařky. Proto prosí-
me, z bezpečnostních důvodů, aby 
maminky či tatínkové se svými dětmi 
co nejdříve opustili zahradu mateřské 
školy, když přijde třída našich dětí. To-
to platí i při vyzvedávání dětí odpole-
dne. Jsme rádi, že se vám u nás líbí, 
ale raději využívejte komunitní zahra-
du a naše herní prvky ponechte na-
šim dětem. Jejich údržba je poměrně 
nákladná. Děkujeme za pochopení. 

Snášejme se vzájemně v úctě
Již delší dobu zvažuji právě téma to-
lerance. Tolerance neboli snášenli-
vost znamená ochotu a schopnost 
člověka žít vedle lidí s jinými názory. 
Právě tato snášenlivost se ve školství 
projevuje jako nezbytná nutnost. Je 
přímo životně důležité, aby naše děti 
nebyly vystavovány konfliktnímu pro-
středí, protože se to nejvíce odrazí 
právě na nich. Je naprosto existenci-
álně nezbytné, aby existovala snášen-
livost mezi rodiči vzájemně, mezi ro-
diči a učiteli a mezi učitelkami, potaž-
mo ostatními zaměstnanci vzájemně. 

Jsem velmi vděčný za skutečnost, 
že v naší školce již řadu let máme 
velmi dobré vztahy mezi učitelkami 
a rodiči, ale i mezi zaměstnanci na-
vzájem. Jelikož nikdo z nás není an-
děl, tak nějaký vysněný ideál nebude 
nikdy a nikde, ale tolerantní respekt 
a snášenlivost, přerůstající i do ob-
časné vřelosti, jsou přítomné. 

Nicméně v poslední době jsem na-
razil na nepříjemnou situaci, která mi 
myšlenky na nutnou toleranci připo-
mněla. Jedni rodiče velmi přecitlivě-
le reagovali na své dítě a ohodnoti-
li paní učitelku jako velmi špatnou. 
Musím říci, že se mě to dotklo, pro-
tože onu učitelku naopak považuji 
za velmi dobrou. Shodou náhod mi 
zrovna ten den přišlo mailem podě-
kovaní za skvělou práci oné učitelky 
od jiných rodičů. Uvádím tento pří-
klad jako demonstraci názoru jed-
noho, který stojí proti názoru druhé-
ho. Většinou totiž nejde o objektivní 
pravdy, ale o názory na konkrétní si-
tuace. Většina našich názorů je sil-
ně ovlivňována našimi emocemi, kte-
ré jsou však často špatným rádcem. 
Musel jsem se oněch rodičů zeptat, 
zda by jim bylo příjemné, kdybych 
o nich prohlásil, že jsou špatní rodi-
če? Obrátil jsem pouze jejich výrok 
proti nim. Jediným východiskem je, 
abychom si každý z nás sebekriticky 
připomínali, že nikdo z nás nemá pa-
tent na rozum. Jako rodiče jsme ex-
perti na své dítě, ale učitel je expert 
na skupinu dětí. Vychovávat skupi-
nu dětí vyžaduje jiné výchovné po-
stupy, než přístup doma k jednomu, 
a to ještě vlastnímu dítěti. Svoji úva-
hu bych uzavřel jedním starým ži-
dovským příslovím, které se mi často 
vrací na mysl: „Nesuď druhého, do-
kud nechodíš v jeho botách“. 

Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

ze suchdolských škol
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ze suchdolských škol

Když se rok s rokem sešel... 

Co je to rok? Ve škole se učíme, že 
je to doba, za kterou oběhne pla-
neta Země okolo Slunce. Rok je ve-
ličina vnímání času na planetě Zemi 
a my si myslíme, že takto je to v ce-
lém Vesmíru. Není. Na každé plane-
tě bychom čas vnímali jinak, nehle-
dě na to, že to, co vnímáme na Zemi 
jako „tady a teď“ (např. světlo od vy-
buchlé hvězdy) už ve Vesmíru nemu-
sí existovat (hvězda vybuchla třeba 
před 500 lety a díky velké vzdálenos-
ti od Země její světlo vidíme až teď).

Vnímání času je hodně individuál-
ní – pro někoho je „přijdu za chví-
li“ pět minut, jiný už za minutu kou-
ká na hodinky, dalšímu nevadí, když 
se vrátíte za půl hodiny. Když máte 
hodně práce, máte pocit, že čas letí. 
Když jen tak hledíte „do ničeho a ni-
kam“, cítíte, že se čas vleče. 

V něčem však máme jistotu – pří-
roda má svůj řád a „vše má svůj čas“. 
Příroda v zimě odpočívá a na jaře 
se probouzí. I my lidé jako nedílná 

součást přírody v zimě šetříme své 
síly, jsme spavější, máme chmurnější 
náladu, na jaře s prodlužováním dne 
a přibýváním slunečního svitu po-
okřejeme, na svět se více usmíváme 
a jsme aktivnější.

Někdy se však stane, že se přiro-
zený řád z nějakého důvodu naruší 
a musí se hledat řešení, které je při-
rozenosti co nejblíže. O tom by mohl 
vyprávět ježek, který se zapomněl 
ve správný čas uložit ke spánku a ne-
být naší paní kuchařky Blanky, kte-
rá jej v listopadu našla v lese u naší 
školky, už by tady nebyl. Ježek, tedy 
paní ježková, která dostala od dětí 
jméno Bodlinka, strávila celou zimu 
ve sklepě školky. Blanka ji nejdříve 
vykoupala, odblešila a připravila jí 
do bývalého akvária pelíšek z pilin, 
sena a krmila ji masíčkem, granule-
mi pro kočičky, vajíčkem, moučnými 
červy. Nejdříve jsme se na Bodlinku 
chodili dívat do sklepa, ale nebylo jí 
vidět, protože byla ve svém pelíšku 

zachumlaná. Po čase, když nabrala 
sil, jsme ji občas vypustili i do pro-
storu třídy – děti si opatrně osahaly 
bodlinky (má jich 6–8 tisíc!), zblízka 
si prohlédly její kulatá očka, čumá-
ček a pacičky. Viděly, jak obratně 
umí paní ježková přelézt překážku, 
jak rychle se umí schoulit do klubíč-
ka, ale i utíkat. Bodlinku jsme ukázali 
i rodičům na třídních schůzkách – ta 
se tedy předvedla! Maminku, co se-
děla na koberci k ní nejblíže, malinko 
kousla do palce u nohy. Ne, hlado-
vá nebyla, jen zvědavá… A 16. dub-
na přišel ten správný čas, kdy jsme 
Bodlinku pustili zpět do přírody. 
Bylo to dojemné loučení s přáním, 
aby se Bodlince v lese dobře dařilo 
a abychom se s ní třeba ještě někdy 
potkali.

Když se s někým rozloučíte, ob-
čas se stane, že někdo jiný k vám 
zavítá. A to se nám k naší radosti 
také přihodilo. Rok od instalace vi-
deobudky na ořechu na naší školní 
zahradě se v ní zabydlela sýkorka. 
Nejdříve si do budky nanosila trá-
vu, mech a jemné rostlinné chmýří 
a nyní už tam má schovaná (zatím) 
tři vajíčka. Jak to víme? Videobud-
ku máme propojenu s počítačem 
a na velkém plátně sledujeme „na-
ši“ sýkorku tzv. v přímém přenosu. 
Těšíme se, že uvidíme, jak se budou 
z vajíček klubat malá sýkorňátka 
(jak je nazývají děti), jak budou svá 
ptáčata maminka a tatínek krmit 
a kdy se malé sýkorky odváží vy-
létnout z hnízda. V čase, kdy bude-
te číst tento článek, byste mohli za-
hlédnout jejich první letecké pokusy 
– na www.mskroztokum.cz, odkaz 
Fotogalerie/videobudka. Určitě vás 
pohled na křehkou krásu potěší.

Když se rok s rokem sešel…  A ko-
lik zážitků, radosti a pohody jsme 
si v tom krátkém(?), dlouhém(?) ča-
se užili! Uplyne pár týdnů a rozlou-
číme se se starým školním rokem 
i s našimi nejstaršími dětmi, bu-
doucími prvňáčky, a přivítáme nové 
školáčky…

Krásné dny, týdny i měsíce, zkrát-
ka celý rok přeje 

Jaroslava Hešíková, 
MŠ k Roztokům 
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MK Rybi ka bilancuje 
Mateřský klub Rybička, jehož zři-
zovatelem je sbor Církve adventis-
tů sedmého dne v Praze 6 – Sedlci, 
je neziskovou organizací. Již tře-
tím rokem díky pochopení a pod-
poře zastupitelstva městské části 
Praha-Suchdol působí v prostorách 
suchdolské radnice. Pravidelné do-
polední kroužky a jednorázové ak-
tivity navštěvují rodiče s malý-
mi dětmi hlavně ze Suchdola, ale 
i z okolních obcí a okrajových čás-
tí Prahy. 

V roce 2017 navštěvovalo aktivity 
Mateřského klubu Rybička celkem 
714 osob (331 dospělých a 383 dě-
tí) z 318 rodin.

Dopolední aktivizační progra-
my (Losos, Hvězdičky – pro rodiče 
s batolaty, Žabky a pulci – pro ro-
diče s více malými dětmi, Želvičky 
– do 30. 6. 2017, od 1. 9. 2017 Cvi-
čení rodičů s dětmi) se konaly pra-
videlně v průběhu celého školního 
roku. Celkem se uskutečnilo 145 do-
poledních setkání. Na tyto progra-
my docházelo 79 dospělých a 96 dě-
tí ze 79 rodin.

V červenci 2017 se uskutečnil 
týdenní aktivizační program (pří-
městský tábor) pro rodiny s malými 
dětmi Týden zážitků, kterého se zú-
častnilo 12 dospělých a 10 dětí. Pro-
gram nabízel účastníkům dopolední 
i odpolední společné aktivity. 

Rozvržení pravidelných aktivit 
se v roce 2018 nezměnilo. Těší nás, 
že rodiny navštěvují více než jeden 
dopolední program, což přispívá 
k prolínání skupin účastníků, a tím 
k navazování četnějších kontaktů, 
důležitých pro rozvoj sousedské ko-
munity v Suchdole a okolí.

Cílem setkávání v MK Rybička je 
aktivizace rodičů, sdílení starostí 
a radostí všedního dne při péči o dí-
tě, sblížení rodičů s dětmi, vytržení 
rodičů, zejména maminek, z každo-
denního stereotypu. Společná tvůr-
čí činnost navíc přináší dětem nové 
podněty a rodičům inspiraci. Pro-
gram připravují a vedou vždy dvě 
lektorky. Pravidelnou součástí dopo-
ledních kroužků jsou pohybové a vý-
tvarné činnosti, interaktivní divadlo 
s maňásky, lektorky společně s ro-

diči a dětmi zpívají, učí děti říkan-
ky doprovázené pohybovým vyjád-
řením. Po řízeném programu je vždy 
prostor pro sdílení a vzájemnou lid-
skou podporu. 

Programů se pravidelně účast-
ní i koordinátorka projektu, kte-
rá tak získává bezprostřední zpět-
nou vazbu o potřebách a přáních 
klientů a může je dále nasměrovat 
na vzdělávací kurzy či např. služby 
psycholožky.

Projekt MK Rybička zahrnoval 
i další (jednorázové) aktivity, pro je-
jichž realizaci se podařilo získat fi-
nanční podporu Ministerstva práce 
a sociálních věcí (prostřednictvím 
Sítě pro rodinu), Magistrátu hlavní-
ho města Prahy, Městské části Pra-
ha-Suchdol, Českého sdružení Církve 
adventistů sedmého dne, nebo byly 
financovány ze vstupného od uživa-
telů. Velmi si vážíme dotace MČ Pra-
ha-Suchdol z Grantového programu 
na podporu organizování sportovní 
činnosti dětí a mládeže (v roce 2017 
ve výši 20 000 Kč), z Grantového 
programu v oblasti kultury a vzdělá-
vání pro neziskové organizace (v ro-
ce 2017 ve výši 35 000 Kč) a z Gran-
tového programu v oblasti volného 
času – podpora práce s dětmi a mlá-
deží pro neziskové organizace (v ro-
ce 2017 ve výši 20 000 Kč).

Některé akce 
  měly vzdělávací charakter, např. 
přednášky Zdravé svačinky, Zdra-
vé zoubky, Kurz canisterapie, 
Stres na mateřské dovolené, Den 
Země,

  byly spíše zábavného charakte-
ru, např. Mikulášská besídka, Ča-
rodějnice, Čertobraní, Světélkový 
průvod, velikonoční a vánoční 
besídky, letní slavnost, Pohádko-
vý bál,

   byly sportovně laděné, jako např. 
Závody na odrážedlech pro nej-
menší děti, sportovní disciplíny 
na Čarodějnicích a Posvícení,

   posilovaly vztah k domovu a jeho 
okolí, např. Slavnosti pravého a le-
vého břehu (Vltavy),

  prohlubovaly rodinné vztahy – 
např. společné výlety do parku 

Mirákulum, Týden zážitků, návště-
va muzea a pražského metra,

  podporovaly zachování lidových 
tradic, např. Masopust, Posvícení, 
Světélkový průvod, adventní a ve-
likonoční dílny,

  Dny otevřených dveří v MK Rybič-
ka byly zaměřené na propagaci 
našich služeb.

Projekt MK Rybička jsme hodnoti-
li průběžně monitorováním návštěv-
nosti realizovaných aktivit. Pozorova-
li jsme, že vzrostl zájem o přednášky 
a workshopy, proto jsme je zařadili 
do cyklu Zážitkových pátků. Pokud 
byly přednášky určeny prioritně pro 
dospělé posluchače, zajistili jsme sa-
mostatný program pro předškolní 
děti a hlídání těch nejmenších.

Ukázalo se, že rodičům s malými 
dětmi chybělo v MK Rybička cviče-
ní s dětmi jako samostatná aktivita. 
Proto jsme od září 2017 zařadili je-
den den v týdnu namísto dopoled-
ního kroužku nově cvičení rodičů 
s dětmi jako blok pohybových akti-
vit v délce 45 minut, zakončený spo-
lečným posezením rodičů a hernou 
pro děti. Nová aktivita se setkala 
s velkým zájmem. 

Maminky, které se zapojily do rea-
lizace projektu jako lektorky, tak zís-
kaly pracovní příležitost.

V průběhu roku přicházely do MK 
Rybička nové rodiny a stávající ma-
minky přivedly nově narozené děti.

Vážíme si toho, že městská část 
Praha-Suchdol naši činnost pod-
poruje. Podílíme se na komunitním 
dění a plánování akcí, spolupracu-
jeme s místními spolky a pomáhá-
me při pořádání kulturních a spo-
lečenských akcí pro veřejnost. 
Aktivity MK Rybička jsou propago-
vány na webu Mateřského klubu 
Rybička www.klubrybicka.blog.cz 
a v Suchdolských listech. Občané 
Suchdola jsou o akcích informová-
ni i prostřednictvím Suchdolské 
Mozaiky. Za podporu městské čás-
ti Praha-Suchdol děkujeme a těšíme 
se na společné akce v roce 2018.

Za MK Rybička
 Jitka Michalcová

mohlo by Vás zajímat
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mohlo by Vás zajímat

Vzpomínka na setkání 
Rybi ky s Horizontem
Návštěva MK Rybička je pro mě 
a naše děti pravidelným zpestřením 
každého týdne.

Děti i maminky se těší na příjem-
né setkání s milými lektorkami, kte-
ré si vždy připraví zajímavý program.

Pro mnohé děti je to první kontakt 
s větším kolektivem. O to důležitěj-
ší je laskavý přístup, trpělivost a pří-
jemná atmosféra, která zde panuje. 
MK Rybička nabízí nejen každodenní 
aktivity pro různé věkové skupiny, ale 
také mimořádné akce pro obohacení 
života dětí i jejich rodičů. Patří sem 
tématické výtvarné dílničky, besedy, 
workshopy, návštěvy muzeí a výstav, 

setkání se zvířátky různého druhu 
nebo sportovní aktivity.

Milou tradicí se stalo také mezige-
nerační setkávání dětí, rodičů a kli-
entů domu s pečovatelskou služ-

bou Horizont. Na jednom z těchto 
setkání, která se konají u příležitos-
ti vánočních a velikonočních svátků, 
jsem se také podílela. Oblíbené spo-
lečné zpívání písniček a koled jsem 
s radostí podbarvila klavírním do-
provodem. Bylo moc krásné pozo-
rovat bezprostřední chování dětí, 
dědečků a babiček, jejich aktivní za-
pojování a úsměvy na tvářích všech 
zúčastněných. Dětská fantazie a kre-
ativita se snoubila s nadšením seni-
orů, kteří se často s dojetím vraceli 
do svých mladých let.

Hanka Samešová

MK Rybička hledá posily do svého týmu – vedení dopoledních kroužků od 09/2018. 
Informace: klubrybicka@centrum.cz

Vyrábíte ze svých výpěstků 
zavařeniny, marmelády či džemy?

Členky spolku SUCHDOL SOBĚ připravují novou akci 
nazvanou PODZIMNÍ JAMOVÁNÍ, jehož součástí by 

kromě jiného měla být ochutnávka domácích „jamů“. 
Budeme se těšit na Vaše výrobky.

Akce se uskuteční v pátek 
2. listopadu 2018 od 18 hodin 

v kavárně na Suchdolském náměstí.

Vyrábíte ze svých výpěstků 
zavařeniny marmelády či džemy?

PODZIMNÍ 
JAMOVÁNÍ

ROKEM POJĎME DOKOLA
PO NÁMĚSTÍ SUCHDOLA!

V SUCHDOLSKÉ KAVÁRNĚ

QUESTING NEBOLI „HLEDAČKA“ 
je poznávací trasa po Suchdolském náměstí, která vás 
vede po jednotlivých zastaveních, u kterých hledáte 
indicie pro vyluštění tajenky. Na konci trasy získáte 
znění tajenky, která vás dovede k pokladu. Podklady 
pro hru jsou k dispozici v kavárně nebo ke stažení na: 
www.praha-suchdol.cz/O Suchdole a Sedlci
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Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu 
je odborná, nezisková a nepolitická organizace se zam ením na dopravní stavby.

web: www.rozumnadoprava.cz facebook: www.facebook.com/rozumnadoprava e-mail: info@rozumnadoprava.cz
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VIZ TKY, LE Á
P A Á Y, BAN R

OŽUR
objednejte on-line,
vyzvedněte osobně
na Suchdole

ZÁMEČNICTVÍ

zabezpečení bytů a domů  přístupový systém na čip 
 montáž dveřního a okenního kování 

 systém generálního klíče  zakázková výroba 
 výroba mosazného kování  oprava starých zámků 

 výroba tvarových klíčů  soustružnické práce 
 kovovýroba  otevíraní zabouchnutých dveří bytů
DOPRAVA PO SUCHDOLE ZDARMA

Zdeněk Plešner ml., tel.: 602 196 366
Kamýcká 814/125, Praha-Suchdol

e-mail: zdenek.plesner@repasekovani.cz
www.repasekovani.cz

ZDENĚK PLEŠNER ml.

Plastová a hliníková okna v té nejlepší kvalitě 
 zimní zahrady   rolety, žaluzie 
 servis a seřízení oken  sítě proti hmyzu
 okenní parapety PVC, ALU
 zednické práce  hodinový manžel
 garážová vrata   markýzy 

SLEVA 58 % na kompletní 
dodávku rekonstrukce oken!
Budyňská 17/3a, Praha-Suchdol | mobil: 773 598 940 
e-mail: info@damaokna.cz | www.damaokna.cz

AKČNÍ 
SLEVA 
58 %

Uzávěrka inzerce 
do dalšího čísla:  

15. 8. 2018

PIZZERIE SKLÍPEK
NOV  OTEV ENO

Italská kuchyn , t stoviny,
Pizza z pece na d evo, 

erstvé ryby, steaky, 
Grilované speciality, 
Saláty a domácí dezerty, 

Po ádáme rauty, promoce, 
oslavy, firemní akce.

ROZVOZ všech našich jídel na tel: 220 920 772
www.pizzasklipek.cz
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 odborn  zajistím prodej nemovitosti 
kompletní realitní a právní servis
úschova kupní ceny v bance
odhad ceny nemovitosti pro d dické ízení
vyplácíme zálohu na kupní cenu až do 500 000 K
ešíme prodej nemovitosti v exeku ním i insolven ním ízení

zajišt ní hypote ního úv ru

Suchdolská 7/585, 165 00 Praha-Suchdol
e-mail: realityfanta@gmail.com

REALITNÍ PORADCE 

ING. TOMÁŠ FANTA
OD ROKU 1997

www.realityfanta.cz

Kontaktujte mne, rád p ijedu a odpovím na vaše dotazy.

tel.: 603 509 747

Z18-092_XENERGIE_inz-86x125_Suchdol_N1.indd   1 16.4.2018   12:08:31
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         777   12   12   21
www.odpad-kontejnery.cz

  PRÁCE  MINIBAGREM
  ODVOZ  ODPAD
  ZEMINY    SEKÁNÍ
  VYKLÍZENÍ    BETONY

E-mail: pakk@seznam.cz

VÝuka d tí zážitkem a hrou uka d tí zážitkem a hrou 
Získejte pro své d ti ten nejhodnotn jší základ do života. Získejte pro své d ti ten nejhodnotn jší základ do života. 

Nabízíme Vašim d tem 1Nabízíme Vašim d tem 1–6 let unikátní výchovn  vzd lávací program ve dvou t ídách.6 let unikátní výchovn  vzd lávací program ve dvou t ídách.

Zážitek jako cesta k ú inn jšímu vzd lávání d tem p ináší: Zážitek jako cesta k ú inn jšímu vzd lávání d tem p ináší: 
u ení hravou formou, prožitek dobrodružství, osobnostní rozvoj , kreativní myšlení,u ení hravou formou, prožitek dobrodružství, osobnostní rozvoj , kreativní myšlení,

získání neobvyklých zážitk , rozvoj myšlení.získání neobvyklých zážitk , rozvoj myšlení.

| |
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