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Podzimní oslavy
a na niž nás na jaře upozornil server
www.historiesuchdola.cz, který pečlivě spravuje pan Josef Jánský. V podvečer pak byla ve spolupráci s únětickými vedenými starostou Vladimírem
Vytiskou pasována u soutoku Horoměřického a Únětického potoka panem Pavlem Kyzlíkem z České lesnické
společnosti na významný strom také
„Vrba zapomenutá“, svým obvodem
kmene 787 cm největší známá vrba
v Čechách. (Fotografie z obou slavností naleznete na stranách 18 a 19.)

Suchdolský
str. 22
CityCross
stojí za zapsání
sobota 29. 11. – 15.30
Zahájení obecního betléma
Suchdolské náměstí

středa 3. 12. – 18.00

Beseda s Romanem Vaňkem
knihovna

pátek 5. 12. – 18.00
Čertobraní
Suchdolské náměstí

pátek 19. 12. – 11.00

Pietní akt u pomníku
generála Pernického

pátek 19. 12. – 18.00
Adventní koncert
Kaple sv. Václava

sobota 17. 1. – 20.00
124. hasičský ples
Hotel Galaxie

čtvrtek 22. 1. – 18.00

Beseda s občany
Suchdolská radnice

sobota 24. 1. – 20.00
reprezentační ples
Hotel Galaxie

motto

Kdo nemiluje stromy,
ať netvrdí, že miluje člověka.
John Ruskin (1819 –1900)
anglický spisovatel, básník a vědec

Letošní podzim se kromě voleb nesl ve znamení nekolika slavnostních
událostí. Při posvícení jsme 28. září běhali a pekli pro základní školu
a ta si z výtěžku přes 20 000 korun
pořídila na chodby několik pohovek,
které si již děti o přestávkách užívají. Vrcholem posvícení bylo pro mne
vystoupení mentálně postižených klientů z Domova Sedlec, kteří úžasně předvedli adaptaci filmu Starci
na chmelu.
V úterý 28. října během slavnosti „Stromy otisk historie“ zahrál před
základní školou flétnový soubor Aulos, krátce nás pozdravil nový senátor Václav Hampl (na snímku), Miroslav Kněžek připomenul četbou
z Čapkových Hovorů s TGM 96. výročí vzniku Československa. Na závěr
první části slavnosti byla pasována
na významný strom „Lípa svobody“,
která byla zasazena v říjnu 1968

Po volbách
V letošních komunálních volbách získalo Sdružení občanů Suchdola nad
očekávání hodně hlasů. Na ustavujícím jednání nového zastupitelstva
jsme slyšeli mj. názor, že „i když SOS
získalo 63 procent hlasů, neznamená to, že při 50% volební účasti bylo vítězství SOS výrazné“.
Přesto zvolení nového vedení radnice
proběhlo bez potíží. Pro mne, a mohu snad hovořit i za ostatní kandidáty a všech patnáct zvolených zastupitelů, je výsledek voleb velkým
závazkem vůči vám, všem spoluobčanům. Toho, co bychom chtěli, měli
a musíme udělat, aby se na Suchdole dobře žilo, je hodně a s vaší podporou a pomocí to půjde lépe.
Do nového roku
Do nadcházejícího nového roku bych
vám všem rád popřál všechno dobré,
a velkému počtu vás, kteří jste v tomto roce v naší městské části jakkoli pomohli se správou věcí veřejných,
bych chtěl z celého srdce poděkovat.  
Petr Hejl,
starosta městské části

z radnice
Z jednání zastupitelstva

ní ve 3. NP ZŠ“, nedokončení stavby
v termínu stanoveném smlouvou, nekvalitně prováděných pracích a způsobených škodách. Rada souhlasí
s návrhem zpracovaným AK Dohnal-Bernard na odstoupení od smlouvy s B+P Interiery na nedokončenou
část díla „Nástavba sociálních zařízení ve 3. NP ZŠ“, konkrétně od části
oprava střechy nad hlavním vchodem
do staré budovy ZŠ.
na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele akce „Podpora domácího kompostování občany městské části Praha-Suchdol“
a na základě doporučení Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek vybrala uchazeče s nejnižší nabídnutou cenou 869 650 Kč bez DPH,
(1 052 276,50 Kč s 21 % DPH) společnost FORAGRI s.r.o., na nákup 350 ks
kompostérů, které budou rozdány
obyvatelům městské části, a na nákup mobilního drtiče-štěpkovače TIGER typ 25 DR. Projekt je z 90 % financován z dotace OPŽP a SFŽP.
souhlasila s přijetím dotace na proZ jednání rady
jekt EPTA v celkové výši 855 478,04 Kč
Rada MČ Praha-Suchdol na svých a žádá FV o projednání navýšení rozzasedáních od 20. srpna do 22. říj- počtu MČ o tuto částku s využitím
na 2014 projednala kromě jiného ná- na financování programu OPŽP. Rada
sledující body:
doporučuje zastupitelstvu projednat
schválila Dohodu o vytvoření krátko přijetí dotace a finanční prostředky
dobých pracovních příležitostí v rámci použít na financování projektu „Podveřejně prospěšných prací a poskyt- pora domácího kompostování občany
nutí příspěvku, spolufinancovaného městské části Praha-Suchdol“.
ze státního rozpočtu a Evropského
na základě cenového průzkumu vysociálního fondu .
brala dodavatele opravy propadlésouhlasila s podáním následujících ho dláždění s napojením kanalizační
základních připomínek k návrhu ak- vpusti dvora ÚMČ: společnost ASKO
tualizace Politiky územního rozvoje spol. s r.o., cena díla 161 725 Kč bez
ČR, který připravilo Ministerstvo pro DPH.
místní rozvoj: „Městská část Praha-
na základě cenového průzkumu
-Suchdol nesouhlasí s vypuštěním vybrala dodavatele opravy chodníku
požadavku na řešení ochrany oby- v ul. Májová: společnost ASKO spol.
vatel před leteckým hlukem, který s r.o., cena díla 30 990 Kč bez DPH.
byl bez řádného vymezení rozvoje lena základě provedeného průzkutiště, a tedy i bez možnosti posouze- mu cen pro propagaci projektu „Podní vlivů na zdraví obyvatel a životní pora domácího kompostování občany
prostředí, z PÚR vyřazen, nesouhlasí městské části Praha-Suchdol“ vybras ustanovením, které požaduje trvale la dodavatele s nejnižší cenovou napodřídit rozvoj okolních obcí zájmům bídkou, společnost ISES, s.r.o., cena
letiště na neomezený rozvoj, a to zce- za dodávku činí 75 000 Kč bez DPH.
la zjevně i rozvoj do oblasti transferu
na základě provedeného průzkumu
pasažérů a zvyšování nákladní do- cen pro administraci projektu „Podpravy, požaduje minimálně vyváže- pora domácího kompostování občany
ný přístup k rozvoji letiště a ochraně městské části Praha-Suchdol“ vybrazdraví obyvatel v jeho okolí.“
la dodavatele s nejnižší cenovou navzala na vědomí informaci o postu- bídkou, společnost ISES, s.r.o., cena
pu stavby „Výstavba sociálních zaříze- za dodávku činí 42 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol na svém 23. zasedání dne
25. září 2014 schválilo:
hospodaření MČ Praha-Suchdol
za 1. pololetí roku 2014.
návrh nevyrovnaného rozpočtu
MČ Praha-Suchdol na rok 2015.
navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2014 o dotaci EU z projektu EPTA.
účast MČ Praha-Suchdol v projektu financovaném z Operačního programu Životní prostředí – akce „Podpora domácího kompostování občany
městské části Praha-Suchdol“.
účast MČ Praha-Suchdol v projektu financovaném z evropských fondů – Operační program Životní prostředí – akce „Zateplení budovy ÚMČ
Praha-Suchdol“.
přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem
práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací.
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souhlasila s pronájmem pozemků parc. č. 182, 533/3, 534 a části 166/3 v k. ú. Sedlec (sběrna surovin) na dobu určitou do 31. 12. 2016
s podmínkou, že budou legalizovány všechny stavby na pozemku a bude vyřešena likvidace dešťových vod
na najatých pozemcích. Rada nepovažuje z pohledu urbanizace městské
části využití pozemku jako sběrnu surovin v budoucnu za perspektivní.
souhlasila s realizací Suchdolského
sadu na pozemku parc. č. 2222, k.ú.
Suchdol.
souhlasila s předloženým návrhem
dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 44/2013
ze dne 6. srpna 2013 se společností
Marhold a.s.. Dodatek č. 5 zapracovává do smluvního vztahu opravu chyby ve výkazu výměr v zadávací dokumentaci a doplňující požadavky MČ,
zejména na opravy povrchů vnějšího schodiště, rekonstrukci napojení
podest na požární schodiště, úpravu atiky tělocvičny, opravu podhledu ve spojovací chodbě a nátěr komínů VZT. Dodatek dále stanovuje cenu
požadovaných víceprací (183 020 Kč
bez DPH) a méněprací (-23 863 Kč
bez DPH) zdokumentovaných ve změnovém listě stavby, který je nedílnou
součástí dodatku č. 5 smlouvy. Uzavřením tohoto dodatku se cena díla
zvyšuje o 159 157 Kč bez DPH. Rada
vzala na vědomí, že dílo bude ze strany spol. Marhold a.s. předáno v termínu 30. 9. 2014 a celá stavba „Instalace OZE a snížení energetické náročnosti ZŠ M. Alše“ bude k tomuto
termínu dokončena a kolaudována
dne 2. 10. 2014.
schválila předložený vzor smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostérů v rámci akce „Podpora domácího kompostování občany
městské části Praha-Suchdol“ a souhlasila s tím, že tyto smlouvy budou
uzavřeny se zájemci o jejich odběr.
po provedeném průzkumu cen
a s ohledem na termín realizace zakázky vybrala dodavatele akce „Oprava havarijního stavu střechy nad
schodištěm původní budovy ZŠ“ společnost ČEKO IZOL s.r.o, která nabídla
neprodlenou realizaci stavby, cena díla s DPH činí 310 228 Kč.
vzala na vědomí finanční ukončení projektu EPTA programu INTERREG IVC s tím, že dne 15. 9. 2014 byla ze strany CRR ukončena certifikace

z radnice
a schválena částka 28 920 EUR, která bude v 1. polovině roku 2015 zaslána na účet MČ Praha-Suchdol.
vzala na vědomí vyrozumění o výsledku výběrů projektů k podpoře
z OPPK – projekt MČ Praha-Suchdol
„Revitalizace vodoteče Keltů“ nebyl
podpořen.
souhlasila se spoluúčastí městské
části Praha-Suchdol na organizaci
akce „Suchdolský citycross“.
vzala na vědomí informaci o schválení Aktualizace č. 1 Zásad územního
rozvoje hl. m. Prahy vydaných opatřením obecné povahy č. 8/2009 Zastupitelstvem hlavního města Prahy.
Aktualizace obsahuje i dva významné dopravní záměry ovlivňující životní podmínky na Suchdole – rozšíření letiště v Praze-Ruzyni o novou paralelní dráhu a vedení trasy silničního
okruhu kolem Prahy středem Suchdola. Rada MČ s ohledem na to, že nebylo vyhověno odůvodněným připomínkám MČ, záměry nadále představují
pro Suchdol trvalou zátěž pro životní
prostředí a zvýšily by zdravotní rizika
pro mnoho obyvatel, souhlasí s připojením městské části Praha-Suchdol ke společnému podání návrhu několika městských částí na zrušení příslušné části opatření obecné povahy
k Městskému soudu v Praze. Důvodem pro připojení k návrhu je zejména nedostatečné vyhodnocení sou-

časně působících negativních dopadů
dvou záměrů celostátního a evropského významu na obyvatele a životní prostředí Suchdola, nedostatečné posuzování variant a nesprávnost
některých podkladů. Rada MČ souhlasí s úhradou poměrné části nákladů na zpracování žaloby ve výši
do 15 000 Kč bez DPH a uhrazením
soudního poplatku ve výši 5000 Kč.
vzala na vědomí výzvu Dobré sousedství 2014 vyhlášenou Letištěm
Praha a schválila předložení 5 žádostí za městskou část Praha-Suchdol
v celkové výši 505 980 Kč:
n Obnova polní cesty a výsadba aleje k Horoměřicům – 92 280 Kč;
n Komunitní zahrada Suchdol –
přírodní mobiliář a altán –
145 000 Kč;
n Komunitní zahrada Suchdol –
přírodní herní prvky
– 92 700 Kč;
n Oprava člunu JSDH – 98 000 Kč
n Knihovna pro každý věk i zájem
– 78 000 Kč.
vzala na vědomí, že byl doručen návrh kupní smlouvy na pozemky pod
ulicí Holubí, včetně přilehlých chodníků na pozemcích parc. č. 1627/3,
2194/1 a 6/26, vše k.ú. Suchdol, které jsou zakresleny v geometrickém
plánu č. 1459-72/2014, uvedené pozemky neobsahují parkovací stání zatížená věcnými břemeny, prodávají-

Zvoleno!

Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 proběhlo ve velké zasedací místnosti radnice
ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Ve volbách, které v rámci jednání proběhly, byl starostou opětovně zvolen Petr Hejl. Uvolněným zástupcem starosty bude i v dalším volebním období Václav Vik a pozici neuvolněné zástupkyně starosty bude zastávat Věra Štěpánková. V radě pak
zasednou ještě Ludmila Knappová (všichni SOS) a Jan Zoubek (ANO 2011).
Zvoleni také byli Ondřej Imlauf (SOS) do čela finančního výboru a Marek Bor (ODS) do kontrolního výboru, do obou výborů byli zvoleni i jednotliví členové, nominovaní všemi volebními stranami. Zastupitelstvo také
schválilo vytvoření výboru pro rozvoj Suchdola v čele s Veronikou Stropnickou (ANO 2011).
Přestože vítězné Sdružení občanů Suchdola získalo ve volbách jedenáct
z patnácti mandátů, nabídlo dalším stranám zastoupeným v novém zastupitelstvu podíl na správě městské části účastí v jednotlivých výborech a druhému hnutí ANO 2011 jedno místo v radě městské části. Doufáme, že se nám společně podaří posunout o kus dál řešení problémů, které Suchdol trápí.

cí CENTRAL GROUP 5. investiční a.s.
v likvidaci, kupující městská část Praha-Suchdol, dohodnutá kupní cena činí 1000 Kč za všechny pozemky, dále darovací smlouva na finanční dar
městské části ve výši 301 000 Kč.
vzala na vědomí, že Mateřská škola Gagarinova bude v období vánočních svátků od 29. do 31. 12. 2014
uzavřena.
souhlasila s poskytnutím ubytování účastníkům Evropského setkání mladých (TAIZÉ) v tělocvičně
ZŠ M. Alše v termínu 29. 12. 2014
až 2. 1. 2015
vzala na vědomí odpověď ROPID
na podnět p. Kopečka týkající se provozu linek PID č. 160 a č. 359 v oblasti MČ Praha-Suchdol.
po provedeném průzkumu cen dodávky projekčních prací akce „Zklidňující dopravní opatření v okolí ZŠ
M. Alše v Praze-Suchdole“ v místě
u křižovatky s ul. Suchdolská a Stržná vybrala společnost VIN Consult
s.r.o. za cenu 69 000 Kč bez DPH,
tj. 83 490 Kč s DPH 21 %.
Zápisy ze zasedání zastupitelstva
a rady městské části jsou k dispozici i na webových stránkách
www.praha-suchdol.cz. Přečíst si zápis on-line můžete i v Místní veřejné
knihovně, kde městská část občanům
poskytuje přístup k internetu zdarma.
Vedení MČ
Praha-Suchdol
zve na setkání
s občany

„ROK 2015
 – plány a náměty“
ve čtvrtek

22. ledna 2015
od 18 hodin

ve velké zasedací
místnosti radnice.

Věra Štěpánková, zástupkyně starosty
www.praha-suchdol.cz
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Rekonstrukce
Brandejsova statku

Během října t. r. probíhalo na stavebním úřadě v Praze 6 stavební řízení na stavbu „Rekonstrukce,
přístavba a dostavba Brandejsova
statku č. p. 1“. Investorem stavby
je samo hlavní město, kterému celý areál patří, a rekonstrukcí a revitalizací areálu plánuje vytvoření polyfunkčního sportovně-vzdělávacího
zařízení s navazujícími aktivitami.
Mají být rekonstruovány stávající, většinou již hodně zdevastované
budovy, jako jsou zámeček, budova
bývalé kovárny, kočárovny, stodoly a malé stáje, malé kryté kruhové
jízdárny. Kromě toho projekt předpokládá na místě bývalého ovčína
výstavbu velké stáje pro jezdecký
oddíl a hipoterapii, se zázemím pro
jezdecký oddíl, bytem správce a sedmi dvoulůžkovými pokoji. Největší
novostavbou o rozměrech 68 x 50 m
by podle projektu měla být krytá
jezdecká – parkurová hala s 36 boxy
pro koně a 100 místy pro diváky, ta

by měla stát v místě nynější montované kryté jezdecké haly.
V zámečku se počítá s klubovnami a školicími místnostmi, jsou
zde plánovány také dvě restaurace.
Na základě požadavku městské části
by měl ze stávající sýpky vzniknout
velký společenský sál se zázemím.
V bývalé kovárně bude v přízemí
umístěno energetické centrum a informační kancelář, v patře pak výstavní síň.
V celém areálu by mělo vzniknout
156 studentských a školicích míst.
Plánuje se 59 boxů pro koně, 112 parkovacích míst (rozmístěných uvnitř
areálu a po jeho obvodu), areál by
mělo obsluhovat 68 zaměstnanců.
V rámci akce bude dále opraven
chodník podél hlavní příjezdové ulice Dvorské a křižovatka s ulicí Kamýcká. Při vjezdu do Suchdola by
zde měly být umístěny zpomalovací prvky, postaven nový přechod pro
chodce a podélné chodníky od ko-

nečné autobusové zastávky. Projednání těchto úprav bylo možné
jen díky zrušení stavební uzávěry
na okruh v loňském roce.
Stavba bude probíhat po etapách, přičemž nejprve by měly být
na základě požadavku městské části prováděny rekonstrukce stávajících staveb a až následně novostavby. Dlouhodobě zanedbaný areál si
investici jistě zasluhuje. O tom, zda
k realizaci dojde, o způsobu financování stavby za několik set milionů korun a o způsobu jejího provozování bude rozhodovat nové vedení
hlavního města.
Dokumentaci stavby je možné
zhlédnout na webových stránkách
městské části v sekci projekty.
Zdeněk Skála,
předseda komise
územního rozvoje
a infrastruktury

Podpora domácího kompostování v Suchdole
Během listopadu začne městská část na pět let zapůjčovat 900litrové kompostéry těm spoluobčanům, kteří se již zaregistrovali v rámci projektu „Podpora domácího kompostování občany MČ Praha-Suchdol“.
Po pěti letech budou kompostéry účastníkům projektu darovány. Projekt je dotován z evropského fondu
– Operační program Životní prostředí. Pro usnadnění domácího kompostování bude v rámci projektu zakoupen štěpkovač, aby bylo možné suchdolským občanům nabídnout bezplatné štěpkování větví z prořezů
stromů ze zahrad.
Žádost o kompostér můžete vyplnit elektronicky
na internetové adrese: www.odpadovecentrum.cz,
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kde jsou uvedeny také další informace o projektu. Přihlášku lze vyzvednout také v tištěné podobě na Úřadě
městské části Praha-Suchdol. Kontaktní osobou, u které lze získat a odevzdat formulář nebo se dozvědět bližší informace, je na suchdolské radnici referent životního prostředí Ing. Milan Novotný, tel.: 222 361 425,
e-mail: m.novotny@praha-suchdol.cz.
Další informace jsou k dispozici na webu městské
části v sekci projekty.
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V pátek 19. prosince 2014 od 11 hodin
se koná na Brandejsově náměstí
u pomníku gen. Rudolfa Pernického v Praze-Suchdole

pietní akt u příležitosti 70. výročí
zahájení Operace Tungsten

(21. 12. 1944)

a 9. výročí úmrtí gen. Rudolfa Pernického (21. 12. 2005)

Městská část Praha-Suchdol
přijme od 1. 1. 2015

zaměstnance
do pracovní čety
Požadujeme řidičský průkaz
pro skupinu B, skupina C výhodou.
Přihlášky a informace u p. Korynty,
tel.: 222 361 421, radnice městské
části Praha-Suchdol,
II. patro, č. dv. 209.

Městská část Praha-Suchdol hledá

zástup na pozici vedoucí
Místní veřejné knihovny
v Praze-Suchdole
po dobu mateřské dovolené. Nástup od 1. ledna 2015.
Lhůta pro přihlášení: 5. prosince 2014, 13.30 hod.
Pracovní náplň: vedení zaměstnanců místní knihovny
knihovnická činnost organizace programů pro děti a dospělé
s cílem zvyšování čtenářské gramotnosti spolupráce s městskou
částí při financování činnosti knihovny spolupráce s organizacemi
a spolky působícími v městské části spolupráce s městskou částí
při informačních aktivitách – časopis, web spoluorganizování
kulturně-společenských akcí a výstav
Kontakt: Ing. Jana Krulíková, tajemnice ÚMČ Praha-Suchdol,
tel.: 220 920 281, e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz

Prosíme zkontrolujte,
zda z vašeho pozemku
nepřesahují větve tak,
že mohou ohrožovat chodce
nebo omezovat užívání
a údržbu chodníků, případně
je odstraňte! Děkujeme.

Změna územního
plánu – tramvaj
Podbaba-Suchdol
Hlavní město zahájilo projednávání návrhu zadání změny územního plánu
Z2849/00 „Koridor pro tramvajové spojení s centrem v trase podél ulic Podbabská, Roztocká a Kamýcká“. Každý může
do 22. prosince 2014 podat na magistrát připomínky k návrhu zadání této
změny územního plánu. Další informace
naleznete na webu městské části nebo
hlavního města v sekci „územní plán“.

www.praha-suchdol.cz
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Komunitní zahrada

– veřejný prostor pro relaxaci i pozorování přírody

Možná jste se již všimli při cestě k základní škole, že se začalo pracovat
na pozemku, který jsme vybrali pro
vytvoření přírodní komunitní zahrady. Začali jsme totiž realizovat projekt podpořený Nadací Partnerství
– Voda pro krajinu a se zapojením
veřejnosti jsme položili základy, respektive fólii pro přírodní jezírko. Pod
odborným vedením Tomáše Hodka z firmy Ekodomov, který projekt
navrhl, jsme se v pátek 3. a v sobotu 4. října zúčastnili praktického semináře s názvem „Jak založit přírodní jezírko“. Zájem rodičů a veřejnosti
byl vskutku velký a během realizace s lopatou či hráběmi se vystřídalo na 50  dospělých a 20 dětí. Mnozí navíc donesli i vhodné rostliny pro
osázení břehu. Hlavním cílem vzniku
jezírka je demonstrativní ukázka vsaku dešťové vody na různých typech
povrchu. A tak jsme připravili pět po-

kusných žlabů, které budou na konci osazeny měřicím zařízením. Budeme tak moci sledovat, kolik do sebe
který typ povrchu vsákne vody a kolik odteče zpět do jezírka. Dobrý čin
by měl být po zásluze odměněn, proto jsme rovnou připravili prostor pro
veřejné grilování a společně opekli
buřtíky.
Tímto jsme odstartovali další práce a nadšení místních obyvatel zapojit se do spoluvytváření zahrady,
dokonce se přidali i sponzoři. Využili jsme také nabídku přírodních materiálů ze sběrny surovin (palisády,
akátové kůly, valouny) a jako ukázku využití recyklace nám vyrobili lavičku a odpadkový koš. Získali jsme
i vrbové pruty, a tak už zde vyrostlo
vrbové iglů. Připravuje se také tunel-bludiště, pískoviště se stromovým
telefonem a založili jsme bylinkový záhon, jehož osazovací plán na-

Tento projekt finančně podpořila Nadace Partnerství a Nestlé

vrhli studenti ČZU. Podali jsme další
grantovou žádost na úpravu amfiteátru včetně altánu, zázemí pro nářadí, nádržku na vodu, další přírodní
prvky, ale to až na jaře…
Ale vraťme se zpět k podzimu,
který je ideálním obdobím pro výsadbu stromů. Oslovila nás společnost Pražské hotely Hilton, která
každoročně pomáhá nejrůznějšími
charitativními akcemi. A tak jsme
na pátek 24. 10. připravili společně
se základní školou M. Alše „Projektový den na výsadbu stromů“. Od společnosti Hilton jsme získali strom
Sophora Japonica – Jerlín japonský,
který vybral Ing. Vladimír Hynek, jako dominantu zahrady. Tento strom,
krom jednoho exempláře v areálu
ČZU, ve veřejném prostoru na Suchdole ještě není a jeho zvláštností je,
že vykvétá v září. A tak jsme strom
společně se žáky třetích a pátých
tříd zasadili, paní ředitelka ho pasovala na Strom ZŠ M. Alše. Aby v zahradě nebyl sám, vysázeli jsme ještě ovocný sad vhodnými odrůdami.
Musím děti moc pochválit, s velkým
nadšením přistoupily k práci, chopily se lopat, rýčů, hrábí a nehledě na
těžkou a mokrou zeminu se snažily
vše (asi 20 stromů a keřů) správně
zasadit. A odměnou jim bylo společné vaření kotlíkové kulajdy s kuchařem hotelu na otevřeném ohništi
a cateringové dobroty. Už nyní jsme
si slíbili, že se příští rok v září sejdeme u rozkvetlého jerlínu.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem (a je vás opravdu hodně), kteří jste jakoukoliv formou přispěli
ke zlepšení veřejného prostoru a pomohli zvelebit další místo setkávání
blízké přírodě. Kdo to na podzim nestihl a chtěl by se přidat, touto akcí
to nekončí, ba naopak začíná. Zbývá
si jen přát, aby nám zahrada vydržela a dali jsme jí prostor k rozkvětu…
Další fotografie naleznete na straně 18.
Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka
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Vítání občánků

V sobotu 18. října 2014 jsme na suchdolské radnici přivítali 25 malých
suchdolských občánků – 16 chlapců a 9 děvčátek. O kulturní program
se postarali předškoláci z oddělení Lištiček Mateřské školy Gagarinova. Už nyní se těšíme na další vítání
občánků, které plánujeme na sobotu 18. dubna 2015. Prosíme rodiče,
aby nám oznamovali narození miminek, a mohli jsme je na jaře pozvat.
Děkujeme.
Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

GRATULACE

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014
slaví významné životní jubileum
Svatopluk Weingärtner Josef Ferus Karel Hudec Věra Filipová Jitka Černohorská
Jaroslava Žemlicková Vladimír Vojta Jiří Hanika Václav Fanta Karel Vavřík Jitka Havlíčková
Josef Fortelka Miroslav Kautský Bohumil Pleticha Zdeněk Noll Jan Houdek Pavel Hrbek
Miloš Král Jiří Dudák Miroslava Turková Jaroslav Měřínský Věra Vodrážková Alena Erbová
Olga Zástěrová Jarmila Neumannová Olga Kvídová Věra Popelářová Jaroslava Mojžíšová
Milena Zemanová Václav Špilar Zdenka Čerbačeská Eliška Dvořáková Věra Kopecká
Emílie Suchánková Dagmar Pomajzlová Eva Nováková Jiří Brejcha Hana Šmardová
Květoslava Palasová Miroslav Liška Aloisie Pečinková Anna Pivoňková Helena Fryčová
Vlasta Nosková Anna Malenínská Rudolf Bauer Jindřiška Kaliková Erminia Dvořáková
Emilie Míková Milena Prošková Bohumil Badalec Marie Dvořáková Ludmila Bouřilová
Josef Borůvka Ludmila Rysová Jaroslav Torn Jiří Dobiáš Marta Zemenová Blažena
Kubů Antonín Skala Antonín Brož Věra Krulíková
www.praha-suchdol.cz
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co se dělo

Ochotní Suchdolníci
oslavili 10 let

Při příležitosti výročí deseti let činnosti souboru zahráli v sobotu
27. září 2014 v 18 hodin Ochotní Suchdolníci pro plný sál krásné představení Oskar a růžová paní. Divadelní
hru podle stejnojmenné novely Erica-Emmanuela Schmitta nastudovali
v dramatizaci Adriany Skálové. Emotivní příběh nemocného desetiletého Oskara, který tráví zbytek svého
času v nemocnici a díky paní v růžové róbě, která mu byla vždy oporou a nablízku, dokáže pochopit svůj
osud a zažít krásné poslední chvíle...
Představení bylo moc krásné a velký
aplaus hovořil za vše. Moc děkujeme
celému spolku za krásné divadelní
hry, které vznikají pro radost a potě-

šení nejen samotných herců, ale také k podpoře neziskovým organizacím jako např. Cesta domů.

Po představení mohli návštěvníci zhlédnout výstavu zachycující
uplynulých deset let činnosti divadelního spolku. K vidění byly fotografie
z divadelních představení, kostýmy
a rekvizity. Při závěrečné dobročinné dražbě se navíc podařilo některé
artefakty zpeněžit a získat tak další
prostředky pro Cestu domů.
Výstavu v nově upraveném Alšově
kabinetu suchdolské radnice v dalších
dnech navštívilo mnoho příznivců divadelní tvorby, ale také několik tříd základní školy a klienti Domova Sedlec.
Náv
štěvnící hojně využívali možnost
obléci si kostým a na improvizovaném pódiu si
zkusit divadelní projev.
Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

Poslední říjnový večer patřil v suchdolské knihovně strašidlům. Mimo obligátního vydlabávání dýní došlo v průběhu Halloweenské noci na příběh o kočičí pracce, soutěže, diskotéku a nechyběla ani noční bojovka.
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Novinky
ze suchdolské
knihovny

S blížící se zimou začínáme pomalu
myslet na to, co s dlouhými chladnými večery. Ti pilnější z nás již uvažují, co dát komu pod stromeček.
Ale co by to bylo za nadílku, kdybychom mezi balíčky neobjevili žádnou knihu.
Proto jsme pro vás stejně jako loni připravili žebříček nejžádanějších
knih u nás v knihovně. Není bez zajímavosti, že z minulého roku se opakuje jediné jméno, a to norského autora detektivek Jo Nesbøho.

Pro dospělé
	Tučková Kateřina:
Žítkovské bohyně
	Kepler Lars: Písečný muž
	Nesbø Jo: Netopýr
	Brown Dan: Inferno
	Brown Sandra: Svědkyně
	Davouze Marta: Dům v Bretani
	Hosseini Khaled:
A hory odpověděly
	Lehtolainen Leena: Bodyguardka
	Lehtolainen Leena:
Ostrov s majákem
	Nesbø Jo: Lovci hlav
Pro děti
	Němeček Jaroslav:
Slavné příběhy Čtyřlístku
	Kinney Jeff:
Deník malého poseroutky 1

	Smith Jim: Já nejsem trapnej
	Kinney Jeff:
Deník malého poseroutky 2
	Březinová Ivona:
Adélka a Zlobidýlko
	Drijverová Martina: Zlobilky
	Kopcová Gabriela:
Pohádky z hájovny
	Gehm Franziska:
Příběhy malé elfky
	Němeček Jaroslav:
Proslulé příběhy Čtyřlístku
	Pospíšilová Zuzana:
Školní strašidlo

Halloweenská noc
Na konci října jsme pro
děti v knihovně uspořádali Halloweenskou noc.
Řekli jsme si, že Halloween není český svátek a děti správně věděly v kterých zemích se
slaví. Program pokračoval dlabáním dýní a výrobou strašidel pod vedením
Zuzany Krumpholcové. Dále děti závodily ve výrobě
mumie a v přenášení mlsek
brčkem. Mezitím už se pro
ně chystala bojovka. Po vyslechnutí strašlivého příběhu na motivy povídky Williama Wymarka Jacobse Opičí tlapka, se děti vydaly
tlapku, která nosí neštěstí, dopadnout. Na zahřátí po mrazivém lovu
následovala výborná dýňová polévka, která rozproudila krev na závěrečný taneční rej v povedených
strašidelných kostýmech. Pak už si
naši odvážní spáči připravili ležení a před spaním je čekaly dokonce
dva večerníčky, Zvířátka pana Krbce a čtení z knížky Malá čarodějnice. Doufáme, že si všechny děti akci
užily, a na ty, na které se nedostalo, se budeme těšit příště. Na závěr
děkujeme všem, kteří program pomohli zorganizovat.
www.praha-suchdol.cz

JÓGA
SMÍCHU

pondělí 1. prosince 2014 od 18.00
úterý 13. ledna 2015 od 18.00
úterý 27. ledna 2015 od 18.00
úterý 10. února 2015 od 18.00
úterý 10. března 2015 od 18.00
středa 3. prosince v 18.00
POSEZENÍ S ROMANEM VAŇKEM
Na začátku prosince přivítáme
v knihovně kuchaře, gastronoma,
ředitele Pražského kulinářského institutu a autora nejen kuchařských
knih, Romana Vaňka, Je také známý ze seriálu Peklo na talíři, ve kterém poukazuje na nešvary v českém
potravinářství. Doporučujeme si rezervovat místo na tel.: 222 366 824,
nebo e-mailové adrese: knihovna@
praha-suchdol.cz.
pondělí 2. února 2015 od 18.00
ČAPKOVSKÁ SETKÁVÁNÍ
Zveme vás na společné čtení z knížek bratří Čapků v pondělí 2. února od 18 hodin, tentokrát v Kraválu
na větvi
úterý 3. února 2015 od 18.00
CESTA AFRIKOU Z KAPSKÉHO
MĚSTA K VIKTORIINÝM
VODOPÁDŮM
Jaroslav Camplík, Alena Alferi
Vyprávění s fotografiemi o tom,
co viděli, slyšeli a cítili při setkání
s africkou přírodou a domorodými
kmeny. Jak prožívali, když je pohladil gepard, a kterak je obklíčilo stádo slonů…
Kateřina Lahodová
Turchichová,
vedoucí knihovny
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Některé údaje
na obalech potravin

Nedávno mne zaujala informace, že
Státní zemědělská a potravinářská
inspekce již v několika případech přikázala některým výrobcům potravin v souladu s platnou právní úpravou okamžitě změnit obaly u svých
produktů, neboť v názvu výrobku
byla slova, jejichž použití je právními předpisy zakázáno. Tento článek
nemá ambici zabývat se povinným
označením potravin po stránce jejich zdravého složení, tučnosti, barviv
a „éček“, chce jen upozornit čtenáře
– spotřebitele, jak číst v názvech potravin obyčejná slova „čerstvý“, „selský“ apod., a že i uvedení takovýchto
slov má své zákonné mantinely.
Spotřebitel by měl potraviny vybírat ne tolik podle líbivosti obalu, ale
především podle údajů uváděných
na obalech. Je to základní zdroj informací o potravinovém výrobku, který
má napomáhat spotřebiteli při jeho
výběru ze širokého spektra srovnatelného zboží. Stalo se moderním vybírat potraviny, které jsou označovány za „domácí“, „čerstvé“, „přírodní“,
„racionální“ nebo „pravé“. Asi málokdo ví, že právě tato slova jsou v názvu
výrobku zakázána a výrobci je nesmí
na svých obalech uvádět. Jde o sedm
slov: „domácí“, „čerstvý“, „živý“, „čistý“, „přírodní“, „racionální“ a „pravý“.
Obsah informací na obalech potravin
je dán právními předpisy. Mezi údaje, které musí výrobce povinně uvést
na obalu výrobku, patří i přesné složení toho, co nabízí k prodeji. Základními předpisy, upravujícími i náležitosti informací na obalech potravin
jsou zákon č. 110/1997 Sb. a vyhláška
č. 13/2005 Sb., které v podstatném
rozsahu přejímají závaznou úpravu
směrnic Evropské unie. Výše uvedený
zákaz některých slov v názvu odpovídá obecnému ustanovení, že označení nesmí uvést spotřebitele v omyl
a vyvolávat dojem pokud se týká charakteristiky potraviny, její podstaty,
vlastností, složení, množství, trvanlivosti, původu nebo vzniku, způsobu zpracování nebo výroby, a že potravina vykazuje zvláštní charakteris-
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tické vlastnosti, když ve skutečnosti
tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny. Na obalu určeném pro
spotřebitele se nesmí uvádět ani údaje, že potravina je zdrojem všech životně nezbytných živin, že potravina
má zvýšenou nebo zvláštní nutriční
hodnotu bez provedeného nutričního hodnocení, že potravina je vhodná k prevenci, zmírnění nebo léčení
zdravotní poruchy nebo k lékařským
účelům či že potravina byla vyrobena podle náboženských nebo rituálních předpisů, bez doložení příslušnými náboženskými autoritami.
Je určitě zajímavé, že i některá
výše uvedená (tzv. zakázaná) slova v názvu potraviny jsou povolena,
avšak jen tehdy, je-li jimi vyjádřen
určitý v zákonu stanovený charakter
nebo původ potraviny. Co mají tato
běžná slova v názvu potraviny znamenat z pohledu právního předpisu? Pro přehlednost uvádíme několik příkladů použití takových termínů a podmínek pro jejich použití:
čerstvý sýr – nezrající sýr tepelně
neošetřený po prokysání
	čerstvé máslo – máslo do 20 dnů
od data výroby (naopak stolní máslo je skladované nejdéle 24 měsíců
při mrazírenských teplotách)
SUCHDOLSKÉ
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čerstvé ryby
	přírodní sýr – jakýkoli sýr s výjimkou taveného a syrovátkového
přírodní sladidla – sladce chutna
jící látky, rozpustné ve vodě –
na bázi přírodních sacharidů (cukr v pevném i tekutém stavu, glukózový sirup, dextróza, fruktóza)
domácí těstoviny – těstoviny vyrobené ručně při použití nejméně
6 vajec na 1 kg.
U některých potravin je rovněž právními předpisy určena podmínka použití slov „snížený“, „nízký“, „bez“,
jako např.:
máslo se sníženým obsahem tuku musí obsahovat 62,0–60,0 %
tuku
máslo s nízkým obsahem tuku (nízkotučné) musí obsahovat
pouze 41,0–39,0 % tuku
nízkotučný tavený sýr může obsahovat nejvýše 30 % tuku v sušině
v ysokotučný sýr obsahuje nejméně 60 % tuku v sušině
potraviny s nízkým obsahem laktózy mohou mít nejvýše 1 g laktózy
ve 100 g nebo 100 ml potraviny
potraviny bezlaktózové mohou mít
nejvýše 10 mg laktózy ve 100 g
nebo 100 ml potraviny

mohlo by Vás zajímat
potraviny s nízkým obsahem bílkovin
musí obsahovat nejvýše 2 g bílkovin
na 1000 kJ energetické hodnoty.
Pravidla pro bezlepkové potraviny
upravuje vyhláška č. 54/2004 Sb.,
o potravinách pro zvláštní výživové
účely.
Pro označování mléka na obalu
platí, že:
syrové mléko je mlékárensky neošetřené a smí se prodávat přímo
spotřebiteli jen v místě produkce
(ve dvoře) a jen od zdravých zvířat.
Podmínkou je nutné schválení veterinární správou a soustavná kontrola vzorků.
čerstvé mléko je tekuté mléko, které
bylo tepelně ošetřeno pasterací (zahřátím na teplotu nejméně 71,7 °C
po dobu nejméně 15 sekund.
trvanlivé je mléko, u kterého byla
trvanlivost prodloužena intenziv-

ním tepelným ošetřením (UHT nebo sterilací, tj. ohřev nad 100 °C).
Rovněž označení chleba má svá pravidla, označení „staročeský chléb“
nebo „tradiční chléb“ znamená, že
byl použit vitální žitný kvas a podíl
nejméně 70 % žitné mouky. Označení „selský chléb“ lze použít výlučně
pro chléb s charakteristickými velkými i nepravidelnými póry, tvarovaný do kulatého bochníku o hmotnosti nejméně 2 kg, s podílem žitné
mouky nejméně 60 % a označením
„trvanlivý“ se označuje chléb, jehož
trvanlivost je nejméně 21 dní.
I sáčkek s jedlou solí musí být
označen podle pravidel – údajem
o způsobu získání (zda je to sůl
„kamenná“ – těžená v pevné formě, nebo „vakuová“ – těží se solný roztok anebo čistá sůl získávaná odpařením a krystalizací tzv.
„mořská“). Sůl může být obohace-

na jodem a fluorem, což se na obalu musí uvést. Současně u jedlé soli s jodem nebo fluorem musí být
na obalu uvedeno upozornění, že ji
lze konzumovat nejvýše 4 g denně
a nelze ji užívat současně s fluoridovými tabletami.
Uvedené příklady dokládají, proč
tato docela obecně znějící slova
jsou na obalech zakázána, pokud
potravina nemá vlastnosti, které
právní předpis u takovéhoto označení požaduje, a měla by sloužit
pouze marketingu k přilákání kupujícího právě tím, že každý chce přeci nakoupit čerstvé, domácí, přírodní potraviny. Spotřebitel by měl prověřovat, zda skutečně
složení výrobku odpovídá podmínce čerst
vosti apod.
JUDr. Zlata Kohoutová

Co dělá suchdolský
hasič v zimě?
Sportuje!

Když někdy na své cestě potkáte
hasičské auto nebo pobíhající dobrovolné hasiče, může to být z několika důvodů, ať veselejších nebo vážnějších. Blikající majáky nevěstí nikdy
nic veselého, tam bývá důvod zřejmý
– výjezd k záchraně majetku či života. Ten druhý důvod, proč vytáhnout
hasičské auto z garáže nebo hasiče
z domova, je rozhodně příjemnější
– soutěž, závody nebo účast na nějaké slavnostní události. Suchdolské
dobrovolné hasiče jsme v posledních
třech měsících vídali naštěstí s majáky většinou vypnutými.
Počátkem školního roku se vyrojila spousta soutěžních akcí, na nichž
se poměřovaly síly, rychlost a sehranost hasičských družstev. Suchdol
v tomto směru zodpovědně reprezentovaly naše mladé hasičské naděje. Děti se zúčastnily zatím čtyř
klání po celé Praze. V září předvedly požární útok na Memoriálu J. Ho-

lečka v Třebonicích, na Memoriálu
J. Bednáře v Lipencích a na Dni dobrovolných hasičů na pražské Kampě,
kde krom útoku soutěžily i ve štafetovém závodu dvojic. V říjnu děti poměřovaly síly na každoročním
a náročném Závodu požárnické všestrannosti v Kunraticích, kde vybojovaly 15. a 20. místo. Palce jim také
můžeme držet na blížícím se závodu
v rámci Memoriálu Marty Habadové ve Stromovce. Za zmínku rozhodně stojí i sportovní úsilí soutěžního družstva mužů, které je v rámci
Pražského poháru po dvou závodech na průběžném třetím místě.
Dne 4. října na Suchdole proběhl již 7. ročník tradičního a tradičně oblíbeného nočního poháru v požárním útoku při Memoriálu
Fr. Malého. Oknem tu proskakovalo neuvěřitelných devatenáct soutěžních družstev, z nichž čtyři byla
ženská. Třetí místo ve finále obsa-

dily Stodůlky, na druhém místě stanuli muži z Konětop a na vrchol dosáhli kluci ze Slavětína, kteří svým
nasazením vytvořili nový rychlostní rekord na dráze. Suchdolští hasiči se umístili na krásném 11. místě.
Toto umístění bylo o to krásnější, že
jej vybojovali s téměř již historickou
a mnohdy nevyzpytatelnou přenosnou stříkačkou PS8.
A že jste na Suchdole přece jen
zahlédli blikající majáky a zaslechli sirény našich hasičských aut? To
hasiči pospíchali k požáru garáže
v Lysolajích a třikrát k čerpání vody
– z jídelny v ZŠ M. Alše, ze zatopeného sklepa a z garáže.
A nač se hasičský sbor připravuje v posledních dnech a týdnech?
Samozřejmě na ples, který proběhne v sobotu 17. ledna 2015. Tak se
na vás těšíme!

www.praha-suchdol.cz
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Fotbalová přípravka
TJ Slavoj Suchdol

Venku už nám podzim krásně maluje listy všemi barvami a dny se pomalu krátí, ale ani v tomto čase naši
malí fotbalisté TJ Slavoj Suchdol nezahálejí. Kromě pravidelných tréninků
dvakrát v týdnu, statečně bojují proti soupeřům v zápasech nejen na domácím hřišti, ale i na dalších místech
po celé Praze. Z každého vítězství
mají pochopitelně děti i jejich trenéři obrovskou radost, ale když to náho-

dou nevyjde, není důvod být smutní,
příště se to určitě podaří.
Hráči starší i mladší přípravky jsou
sehraná parta, chlapci si vytvořili prima kolektiv na zimních a letních soustředěních a rádi si společně chodí
každou volnou chvilku zahrát i nad
rámec povinných tréninků.
A nesmíme zapomenout ani na naše nejmenší – ve fotbalové školičce
pro ročníky 2008 – 2009 si děti si-

ce zatím jen zkoušejí, co všechno se
dá s míčem dělat, ale už teď je vidět,
že je to opravdu baví a za rok za dva
už budou hrát i ony vlastní zápasy
za náš fotbalový klub.
Budeme moc rádi, když nám přijdete fandit – rozpis všech utkání
naleznete na www.slavojsuchdol.cz.
Petr Kučera, hlavní trenér

Zpráva o činnosti TJ Slavoj Suchdol
Na schůzi výboru TJ dne 2. 9. 2014 byl předložen návrh
stanov nového spolku se stejným názvem Tělovýchovná Jednota Slavoj Suchdol. Výbor TJ zaujal jednoznačně zamítavé stanovisko. Tělovýchovná jednota spolupracuje s MČ Praha-Suchdol, která poskytla pozemek
ke zřízení tréninkového hřiště pro mládežnické oddíly.
TJ provedla na vlastní náklady a pomocí brigády realizaci tohoto hřiště. V současné době máme čtyři mládežnická družstva – mladší přípravku, starší přípravku,
mladší žáky, mladší dorost s celkovým počtem 71 hráčů těchto oddílů. K těmto oddílům zajistila TJ dobrovolné trenéry. V sezoně podzim 2013 a jaro 2014 byly pro mládežnické oddíly zajištěny granty a dotace,

a to grant MHMP ve výši 305 000 Kč + 30 % z vlastních
prostředků TJ, dále dotace z MČ Praha-Suchdol ve výši 139 000 Kč. Tato částka byla použita dle určení této dotace a to na soustředění mladších žáků a mladšího dorostu ve výši 72 000 Kč, členských příspěvků
starší přípravky a mladší přípravky ve výši 55 000 Kč,
a na uspořádání Dětského dne ve výši 12 000 Kč. Mimo uvedené částky TJ průběžně financovala a zajišťovala chod mládežnických oddílů a jejich sportovní vybavení. Je zřejmé, že TJ ve spolupráci s MČ Praha-Suchdol
jsou mládežnické oddíly zásadně podporovány.

Tak, a je to za námi.
Obtěžování občanů různými zájemci o volební hlasy
skončilo.
Konečně sloupy budou zase sloupy a na obecních nástěnkách bude maximálně inzerát „Nechcete kotě? Zdarma i dvě!“
Volby dopadly, jak jste si zvolili… a to znamená … dobře.
Přesto mi dovolte malý rozbor.
Za tatíčka Masaryka, na kterého se nostalgicky vzpomíná a „jeho První republika“ je glorifikovaná i těmi,
kteří ji nezažili, se k volbám chodilo povinně!
„Za totáče“ byly volby taktéž povinné a za absenci mohlo být i vězení a dnes? Dnes se povinně volí třeba v Belgii.
Proč ten rozbor? Abyste znali cenu svého hlasu.

Kdybyste ho právě vy nehodili do volební urny, nebyl
by na Hradě Miloš Zeman ani v poslanecké sněmovně
Karel Schwanzerberg. Rektor Hampl by nemířil do Senátu a Suchdoláci by byli bez svých zastupitelů.
Jen díky vám politika není jen nadávka, ale zůstává
i nadále v původním významu „správou veřejnou.“
Děkujeme vám, že si vážíte svého hlasu, nesedíte doma a jen nenadáváte.
Děkujeme vám, že jste přišli k volbám
i když nejsou povinné, a projevili tak svůj
zájem o dění kolem sebe.

Michal Marsch, TJ Slavoj Suchdol

Suchdol očima
sousedky Žilkové
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Pár otázek
pro nového senátora
Profesor Václav Hampl, kandidující jako nestraník za koalici KDU-ČSL
a Strany zelených, se ziskem 68 %
hlasů s přehledem zvítězil v druhém
kole říjnových senátních voleb. Stal
se tak novým senátorem v poněkud
nesourodém senátním obvodu č. 27,
který tvoří městské části Praha 1
a Praha 7, ale také například Střešovice nebo Troja. V roce 2014 se součástí tohoto obvodu stal i Suchdol.
Václav Hampl (1962) je profesorem fyziologie na 2. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, dvakrát
za sebou byl zvolen rektorem univerzity a poslední čtyři roky byl též
předsedou České konference rektorů. Je ženatý, má tři děti.

Vážený pane senátore, blahopřejeme ke zvolení za náš obvod. To mě
hned vede k jedné otázce – senátní volby jsou velmi náročné, senátoři musí ve většinovém systému
přesvědčit voliče sami, nemohou
se „vézt“ na kandidátce velké strany. S takto silným mandátem pak
ale vstupují do poměrně slabé instituce, jejíž návrhy i veta sněmovna celkem snadno přehlasuje. Co vy
osobně chcete v Senátu dokázat?
Děkuji za blahopřání a především
děkuji všem voličům za podporu.
Velice mě potěšila podpora právě
na Suchdole, kde se pro mě ve druhém kole vyjádřilo přes 77 % voličů.
Také bych chtěl poděkovat podpoře
místních, v čele se starostou Petrem
Hejlem a sdružením SOS Suchdol,
kterým zároveň gratuluji ke skvělému výsledku v komunálních volbách.
V Senátu bych se rád věnoval třem
širším oblastem, ke kterým mám blízko, konkrétně problematice vzdělávání a vědy, mezinárodním a evropským
otázkám a také zdravotnictví a sociálním záležitostem. Starat se chci
i o spolupráci s místními samosprávami a občanskými aktivitami. Podle
svých sil a možností hodlám napomáhat uspokojivému vyřešení rizika nové přistávací dráhy na Ruzyni a nevhodně trasovaného obchvatu Prahy.

Jaká vlastně byla senátní kampaň,
když ji srovnáte s volbami na akademické půdě?
Kampaň byla poměrně časově i fyzicky náročná, ale zároveň také nesmírně zajímavá. Oproti volbám
do akademického senátu jsem musel osobně oslovit velké spektrum
voličů v několika částech Prahy.
Nicméně i díky podpoře mé rodiny,
přátel a velké skupiny nadšených
dobrovolníků se kampaň podařila.
Vaším tématem bude, předpokládám, zejména školství a věda. Někde jste zmínil i téma rodin s dětmi a starých lidí. Máte už
představu, co byste v tomto ohledu
chtěl prosadit?
Prioritou státu by měla být v sociální oblasti právě podpora rodin s dětmi a seniorů. Dožíváme se čím dál
vyššího věku a často také v lepším
zdravotním stavu, než před čtvrtstoletím. To je samozřejmě moc
dobře, ale bohužel s tím podle mého názoru jako společnost ještě neumíme moc dobře zacházet. Starší lidé jsou stále častěji velmi dobře
schopni plnohodnotných sociálních
a leckdy i pracovních aktivit a mívají
o ně zájem, možnosti nabízené společností ale za tím pokulhávají. To je
samozřejmě problematika, která se
nevyřeší jedním opatřením, ale trpěwww.praha-suchdol.cz

livým systematickým zájmem a prací. Ale příkladem jednoho konkrétního opatření do začátku je možnost
daňového zvýhodnění zaměstnavatelů starších osob.
Jednoznačně jste se přihlásil k nutnosti dobudovat obchvat Prahy
v severnější variantě, což je i dlouhodobý postoj suchdolské radnice. Máte představu, jak tomu můžete pomáhat v Senátu, který plní
spíše funkci ústavní pojistky a v lokálních problémech nemá rozhodující roli?
Problém dokončení severního obchvatu považuji za téma, které by
se mělo řešit napříč politikou. Je totiž na jedné straně zásadním problémem pro obce v senátním obvodu,
ale zároveň je to nepochybně téma celopražské a celostátní. Je nutné, aby obchvat nevedl Suchdolem,
jsem tedy pro levnější a mnohem
lepší severnější variantu. Senátor
samozřejmě nemá v těchto věcech
žádné výkonné pravomoci a sám
o sobě nezmůže skoro nic. Ale o tento problém se řadu let velmi aktivně
starají sami občané a samosprávy
(zejména Suchdola) a já jsem přesvědčen, že aktivní spolupráce senátora bude výraznou posilou.
Připravil Karel Kuna
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Běhali jsme pro školu
a stálo to za to!

V neděli 28. září se za krásného počasí konalo v areálu naší školy tradiční
Suchdolské (p)osvícení. Při běhu pro
ZŠ M. Alše se zaregistrovalo 133 běžců a vybralo rekordních 27 456 Kč.
Děkujeme! Každý běžec měl svého sponzora, který za uběhnuté kolečko okolo bloku v délce 400 m zaplatil zvolenou finanční částku. Běh

ve 14 hodin zahájila přestřižením slavnostní pásky a následným čestným
kolem naše paní ředitelka s panem
starostou a o hodinu později zakončili nejlepší běžci. Mezi dospělými zvítězila Adéla Skálová a mezi žáky potřetí
vyhrál Filip Eliáš z V.A, který uběhl neuvěřitelných 27 kol, tj. 10,8 km. K nejlepším běžcům patřili Martin Bartoš

Ne, nejde o pyramidy v Egyptě, ale
o vyjádření čisté dětské radosti
na nové lanové atrakci v areálu suchdolské základní školy. Suchdolské děti dostaly od městské části krásný
dárek, dětské hřiště v areálu základní školy bylo rozšířeno o nové herní
prvky. Nová část hřiště byla dokončena v posledních říjnových dnech
a nachází se před vchodem do původní budovy školy. Lanové centrum
a již zmiňovanou pyramidu (resp. lanový kužel) ocení zejména děti starší, než jsou ty, které se ještě dokážou
dostatečně vyřádit na dětském hřišti ve školním vnitrobloku. Budoucí
provazolezci ostřížím zrakem z oken
školy pravidelně sledovali, jak jim
dřevěné konstrukce rostou před oči-

ma. Od demolice nevyužívaných staveb přes terénní úpravy pozemku až
do zhotovení snímků, dokumentujících tento článek, neuběhly ani dva
měsíce. Od svého otevření je hřiště

Na pyramidě
to prostě žije!
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z V.B (25 kol = 10 km) a jeho spolužák Filip Král (19 kol = 7,6 km). Z dívek uběhly nejvíc Kristinka Kuchařová
(19 kol = 7,6 km) a Zuzka Vondráčková (18 kol = 7,2 km) ze II.A a Ája Gouffi ze IV.B (17 kol = 6,8 km). Blahopřejeme všem běžcům k jejich výkonům!
Děti využily možnost zúčastnit se
malování na školu, rodiče si zakoupili obrázky z výstavy „ZVÍŘE“ a všichni ochutnali koláčky, které napekly
nejen vyhlášené suchdolské pekařky, ale velkou část dokonce i paní
učitelky společně se žáky naší školy. Krásné odpoledne nám zpříjemnilo posvícenské vystoupení našeho
skvělého pěveckého sboru.
Děkujeme všem za podporu naší školy a za finanční příspěvky. Nové herní prvky a pohovky na chodby
jsme už zakoupili. Těšíme se za rok
zase na shledanou!
Michaela Haluzová,
ZŠ Mikoláše Alše

v obležení dětí, které volají z vrcholku lanové stavby: „Je to super!“
Šárka Ábelová,
ZŠ Mikoláše Alše

ze suchdolských škol

Na výstavě
„Ještě jsme ve válce“

Dne 6. října 2014 v naší škole Mikoláše Alše započala výstava komiksů „Ještě jsme ve válce“. Přibližuje
osudy lidí z 20. století a seznamuje
nás s krutostí totalitních režimů. Příběhy nám zapůjčila nezisková organizace Post Bellum, která iniciovala
i vznik stejnojmenné knihy. Tato publikace byla roku 2012 oceněna na Komiksfestu jako nejlepší český komiks.
Naše dojmy z výstavy jsou vesměs
kladné. Z třinácti osudů nás nejvíce zaujaly tyto: „Chytřejší než oni“
a „We can be heroes“. V obou případech se hlavní hrdinové zachovali odlišně k nátlaku totalitního režimu.
Ve „We can be heroes“ se ústřední postava Miluše Havlůjová vzepřela
režimu a nátlaku, který s ním souvi-

sel. V tom druhém se naopak Petr Berounský režimu podvolil a stal se jeho
prostředníkem.

Výstavy se zúčastnili žáci a žákyně 3. – 8. tříd. Prováděli je dobrovolníci z řad žáků 9. tříd. Z pohledu průvodce to bylo velice náročné
a psychicky vyčerpávající. Díky této zkušenosti se změnil náš pohled
na učitelskou profesi. Více dokážeme ocenit jejich trpělivost, protože některé děti z nižších ročníků bylo opravdu těžké zaujmout!
Na druhou stranu jiní se o výstavu
upřímně zajímali. Účastníci během
prohlídky obdrželi pracovní listy,
ve kterých zpracovávali tato témata: vztahy, rozhodující okamžiky, hrdinství, jména, totalita. My jsme jim
s vyhledáváním správných odpovědí
pomáhali.
Děkujeme organizaci Post Bellum,
díky níž jsme nahlédli do nelehkého
a složitého 20. století poutavou
formou.
Anežka Vyšínová, Lucie Hájková,
třída 9.B, ZŠ Mikoláše Alše

Základní škola Mikoláše Alše
děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na nákup školních pomůcek. Všech darů si
moc vážíme. Konkrétní nákupy a jména sponzorů najdete na webu školy. Sponzorské
stránky jsou stále aktivní, více na www.zssuchdol.cz.
www.praha-suchdol.cz
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Pozor, pozor! Důležité hlášení ze základní školy Mikoláše Alše:

S KAŽDÝM VAŠÍM PŘEDŠKOLÁKEM
SVEZEME SE ŠKOLNÍM VLAKEM!
13. a 14. ledna 2015 od 16.00 do 18.00 hod.
Odjezd posledního školního expresu v rámci projektu Předškolák
ze stanice „Nástupní“ u vchodu do Nové školní budovy v 17.30 hod.

Zápisy do prvních tříd se budou konat 3. a 4. února 2015.
Detailní informace a pozvánky budou doručeny v dostatečném časovém předstihu před oběma akcemi.
Těšíme se na všechny předškoláky a jejich doprovod.
Základní škola Mikoláše Alše v Praze-Suchdole

Všechno pod nebem
má svůj čas

Titulek jsem si vypůjčil ze starověké knihy Kazatel, kde je mj. zaznamenáno poznání, že v životě se nemá nic uspěchat, ale je nutné čekat
a každé věci se věnovat v patřičný čas. My v současném světě jsme
zmateni tím, že nemusíme na nic čekat, všechno většinou můžeme mít
hned. Nač čekat na čas úrody, když
si ovoce dovezeme kdykoliv. Nač šetřit, když si na vše lze vzít půjčku.
Tímto odrazovým můstkem jsem
si připravil půdu pro úvahu nad
„pravým časem“ v životě našich dětí. Jedním ze současných fenoménů ve školství jsou „kroužky“. Zdá
se, že někteří rodiče posuzují kvalitu školského zařízení podle množství kroužků. Pominu-li legislativní
problém, který shrnula PhDr. Marta Jurková z MŠMT slovy: „V případě, že se dítěti během kroužku cokoliv stane, primární odpovědnost
nese vždy MŠ (a tuto odpovědnost
na nikoho nemůže přenést)“, máme tu vývojovou psychologii dítěte. Ta nám velmi zevrubně popisuje
vývoj dítěte a mapuje jeho potřeby
v jednotlivých úsecích života. Člověk
za prvních šest let svého života dělá největší vývojový skok. Z půlmetrového plačícího tvorečka, se stává
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„malý dospělý“, který mluví, miluje, myslí. Proto se především musíme opakovaně ptát, co je pro tento
„napěchovaný“ úsek života podstatné. Použil bych slovník stavitele –
klademe základy, ještě zde neřešíme barvu omítky, velikost oken ani
tvar střechy. Proto si při výběru aktivit pro své dítě klaďme opakovaně
otázku, jak aktivita prospěje mému
dítěti, jakou dovednost tím skutečně získá? K výchově potřebujeme
nejen znalosti a zkušenosti, ale také moudrost. Moderním jazykem bychom mohli napsat, touhu po hledání smyslu života, hledání bytostného
určení člověka v tomto světě.
Musíme si tedy opakovaně klást
otázku, zda ony kroužky jsou skutečně v zájmu dítěte nebo si tím naplňujeme své rodičovské ambice, případně je to zrovna v módě. Musíme
si zodpovídat otázku, jakou vlastnost, schopnost dítěte touto činností rozvinu? Jako rodič a pedagog
tvrdím, že mnohem lepší než naučit
v pěti letech dítě golf, tenis či angličtinu, je naučit dítě pravidelným stravovacím návykům, klidnému společnému jídlu, uvolnit místo v autobuse, společně si číst před spaním
knížku, usínat v klidu bez blikajících
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obrazovek. Lepší než deset kroužků, je vycházka lesem a povídání si
o všem, co společně potkáme. Rozvinu tím jeho fyzickou zdatnost, sociální vazby, pozorovací a vyjadřovací schopnosti.
Dítěti je nejpřirozenější činností
pro jeho rozvoj volná hra. Ta by měla
představovat hlavní náplň jeho dne.
Na jedné straně stojí nudící se dítě,
na straně druhé dítě s přeorganizovaným časem, obědvající při přesunu z kroužku na kroužek. V MŠ dítě dostává vše základní pro zdravý
a všestranný rozvoj osobnosti. MŠ
si nenechává zvlášť platit keramický kroužek, byť pracujeme s hlínou,
ani kroužek vaření, byť společně vaříme, ani kroužek atletiky, byť s dětmi běháme, hrajeme míčové hry či
skáčeme. A to je opravdu jen velmi
chabý výčet nekonečné plejády činností. Proto nám všem přeji moudrost do výchovy nové generace, aby
její hodnoty nebyly založeny na výkonu, soupeření, vypočítavosti, ale
na mravnosti, lásce a úctě. Aby nás
jednou neodsunula jako nevýkonné,
ale s mravností o nás pečovala.
Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

ze suchdolských škol

Výchova a vzdělávání
dětí prožitkem
aneb ježek Matěj ve školce

Každý z nás dospělých si jistě dobře
pamatuje na dobu, kdy jsme rodičovské rady buď nevnímali, nebrali
vážně či záměrně ignorovali. Mnoho
z nás si pak po prožitém karambolu
v skrytu duše či nahlas říkalo – no,
měl/a jsem lépe naslouchat. Jisté
ovšem je, že by nám dobře míněné rady nebyly tolik ku pomoci jako naše vlastní zkušenost, prožitek
„na vlastní kůži“.
Ve výchovně-vzdělávacím procesu
v mateřské škole je prožitková metoda ten nejlepší a nejefektivnější způsob učení a rozvoje dětské osobnosti. Děti potřebují svět kolem sebe
nejen objevovat všemi smysly (osahávat, ochutnávat, naslouchat, pozorovat, porovnávat), ale hlavně citově prožívat.
A tak máme u nás ve školce ježečka Matěje. Živého prťouska, kterého naše paní kuchařka Blanka našla
před časem jako malinkaté miminko, které mělo ještě měkké bodlinky. Doma ho odčervila, odblešila, vykoupala a vykrmila tak, že ho spolu
s dopisem od maminky, paní ježkové Bodlinky mohla přinést do školky.
Protože si ježek u Blanky zvykl
na přítomnost dětí (Blanka má 3 kluky), tak ho pobyt ve školce vůbec
nevyvedl z míry. Běhal po svém domečku (přepravka vystlaná senem)
sem tam, zvědavě se stavěl na zadní nožky a očichával svět (ježek má
totiž výborný čich, ale špatný zrak).
A když jsme mu dávali jíst živé červy (vždyť je to hmyzožravec a jablko na jeho zádech je jen malířská
fikce), tak nám ukázal, že je i velmi
hbitý. Také nám předvedl, jak rychle se umí stočit do klubíčka, že mu
nekoukal ani kousíček čumáčku. Děti si ho mohly vzít do ruky a hladit
po pichlavých bodlinkách. Pozorovali
jsme jeho malá ouška a zvědavá očka. Celou zimu, jak psala paní Bodlinková, musí zůstat u nás ve školce
ve sklepě, protože by v přírodě zahy-

nul. Není dostatečně velký a nemá
žádné tukové zásoby.
Dozvěděli jsme se, že zimní spánek (nejen) ježků se jmenuje hibernace a že je mnohem lepší, když je
zima jaksepatří – se sněhem a mrazy, protože se ježek ve svém pelíšku
z listí v křovinách či pod hromadou
větví neprobudí a jeho tukové zásoby mu vydrží až do jara.
A když už jsme si s ježkem užili
první hezké chvíle, tak hurá do dalších činností – ještě si budeme o ježkovi hodně vyprávět (třeba, že má
rád také nastrouhaný tvrdý sýr, tvaroh, piškoty, rozinky, že je moc užitečný, protože žere slimáky a housenky, že přes den spí a v noci při
lovu dupe a funí), budeme si pro-

hlížet knížky, půjdeme k sovičkám
na promítání příběhu o ježkovi, ježka si namalujeme a vymodelujeme, naučíme se básničku i písničku
a třeba i nějaký taneček. Určitě si také uděláme nějaký pracovní list, třeba jak ježek hledá cestičku k nějaké
dobrotě.
Na jaře pak našeho Matěje vypustíme do přírody. Jeho maminka Bodlinka nám psala, že stačí, když na ni
zavoláme a Matěje doneseme do lesa. Že už si ho tam vyzvedne.
Pokud si chcete pohladit našeho
kamaráda ježka, přijďte. Stačí zazvonit u branky.

www.praha-suchdol.cz
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Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům

co se dělo
BUDOVÁNÍ KOMUNITNÍ ZAHRADY

STROMY – OTISK HISTORIE
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MODELOVÁNÍ OBECNÍHO BETLÉMU

www.praha-suchdol.cz
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foto: 3x Pavla Máčová
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Veselá drakiáda

Slunečné počasí vylákalo v neděli
19. října odpoledne rodiče s dětmi
na veselou drakiádu. MK Rybička ze
Sedlce pořádá drakiádu každoročně, ale tentokrát jsme vybrali hřiště
Na Rybářce, aby to pro místní rodiny bylo blíže (v minulosti jsme jezdili
do parku Ladronka). Bohužel už bývá tradicí, že ideální větrné počasí
nám moc nevychází, proto jsme připravili i doprovodné soutěže a hry.
Po registraci si závodníci všech
věkových kategorií, tedy i maminky
a tatínci, vyzkoušeli sportovní dis-
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ciplíny, které jsou při pouštění draků nezbytné. Rozhýbali jsme při běhu nožičky, potrénovali kličkování při
slalomu, ruce a hlavu jsme procvičili při pátrání po ztraceném a roztrhaném draku, pak jsme ho dávali zase
dohromady a padl i rekord při zava-

zování barevných mašliček na nejdelším ocasu dráčka Pytlíka. A nakonec děti krásně vyzdobily křídovými
kresbami asfaltové hřiště.
Po tréninku už jsme si vzali naše
draky a čekali na příznivý vítr, který
občas zavál, a tak i zdatní pouštěči
dostali svého draka do výše.
V závěru jsme všechny šikovné sportovce a draků pouštěče odměnili hezkými dárečky, občerstvili jsme se a spokojeně vychutnávali
hřejivé podzimní sluníčko. Děkuji týmu dobrovolníků a Zuzaně Krump
holcové, která celou akci připravila
a zorganizovala.
S rodiči a dětmi jsme se brzy set
kali při další společné akci znovu –
11. listopadu na Světélkovém průvodu sv. Martina.
Sledujte programu MK Rybička
na www.klubrybicka.blog.cz a společenské akce v Suchdolském kulturním přehledu.

DÍLNA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Jitka Kafková,
MK Rybička

Výroba adventních věnců a vánoční dekorace v pátek 28. 11. od 17 hodin
v MK Rybička, Praha 6 - Sedlec. Cena za jedlový korpus 150 Kč, velký výběr
dekorativního materiálu. S sebou vlastní bodce a svíčky. Rezervace: Zuzana
Krumpholcová, tel.: 720 145 435, e-mail: z.krumpholcova@seznam.cz.
SUCHDOLSKÉ
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Kurz angličtiny
pro seniory
V centru pro seniory Horizont bychom rádi uspořádali kurz angličtiny
pro starší a pokročilé (ale i nepokročilé a věčné začátečníky).
Jeho cílem samozřejmě není dosažení státnice z angličtiny, ale schopnost domluvit se s turisty či cizojazyčnými přáteli vašich ratolestí,
schopnost přečíst si sem tam nějaký článek a třeba i dodat si odvahu
k vlastnímu cestování apod. Především však bojovat s věrným nepřítelem každého seniora, kterým je chátrání paměti, jež si plíživě ukusuje
z naší minulosti a našich mentálních
schopností. Jak známo, nejlepší obranou je útok, a proto je vhodné donu-

tit vlastní neurony k boji s husitským
heslem: Hrrr na ně!!! (ne nadarmo je
zřizovatelem Horizontu CČS husitská).
Kurz se bude odehrávat v Horizontu některý den od 18 hodin. Den vybereme podle možností zájemců, Horizontu i lektorky. Tou bude studentka
angličtiny Michaela Dvořáková.
Kurz je podmíněný počtem alespoň šesti pravidelných účastníků.
Cena bude 75 Kč na osobu a lekci.
V této ceně jsou i výukové materiály
(pracovní listy).
Abyste nekupovali zajíce v pytli,
zveme vás na ukázkovou hodinu, která bude zdarma a proběhne ve čtvrtek 4. 12. od 18 hodin.

Zájemci nechť zvoní na zvonek
„kancelář“ a po zabzučení se vydají po schodech dolů do společenské
místnosti, kde na ně už bude čekat
lektorka Míša s vlídným úsměvem
a otevřenou náručí.
Ještě předtím se můžete nezávazně seznámit s lektorkou na jejím „povídání o Velké Británii“, které proběhne v Horizontu ve středu 26. 11.
od 15 hodin.
Pro případné další dotazy můžete použít telefonní číslo 220 921 242
nebo e-mail: info@domovhorizont.cz.
Jiří Přeučil,
domov Horizont

Dílnička adventních
a vánočních dekorací

Už pravidelně se poslední sobotu
před adventem schází v Horizontu
dámy (mohou to být samozřejmě
i pánové, ale zkušenost ukazuje, že
muži na podobných akcích bývají jevem téměř exotickým), které se nechtějí spokojit s nakoupenou vánoční výzdobou. Místo toho si chtějí byt
vyzdobit vlastními výrobky.
Nuže – rok se sešel s rokem, a proto zveme pravidelné účastnice i nové
zájemkyně, aby se zúčastnily dalšího
ročníku „adventní dílničky.
Komunitní život na Suchdole
a v okolí je stále bohatší a předpokládáme, že podobné dílničky proběhnou např. v Rybičce i jinde. Tam
se však účastní spíše maminky se
svými ratolestmi, zatímco Horizont
navštěvují především rozšafné dámy v nejlepších letech. Neznamená to samozřejmě, že nemohou přijít i mladší ročníky se svými dětmi či
vnoučaty.
Letos se sejdeme v sobotu 29. listopadu odpoledne. Radami a inspirací nás bude zásobovat lektorka, kte-

Jako „lákadlo“ připojujeme fotografie našich výrobků z předchozích dílen
rou známe z předchozích let – stále
stejně milá jako dříve a navíc bohatší
o další zkušenosti a nápady.
„Evergreenem“ jsou pochopitelně
adventní věnce a je více než pravděpodobné, že se k nim vrátíme i letos.
Ale zdaleka nemusí zůstat jen u nich.
Chcete-li tedy svůj byt před Vánocemi zkrášlit výrobky vlastních rukou
nebo někoho ze svých blízkých potěšit drobným dárkem vlastní výroby,

chcete-li si vyzkoušet něco nového
a strávit sobotní odpoledne tvůrčím způsobem, rádi vás mezi sebou
uvítáme.
Svůj zájem nám sdělte prostřednictvím telefonu na čísla 220 921 242
nebo 608 237 198 nebo nám napište na info@domovhorizont.cz.

www.praha-suchdol.cz
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Jiří Přeučil,
domov Horizont
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foto: Jitka Grundová

Suchdolský City Cross

foto: Jitka Grundová

Touha malých i velkých závodit
byla velká

Cože, vy jste se v sobotu 8. listopadu
nezúčastnili Suchdolského City Crossu? Že ani nevíte, co to City Cross je?
Je to, jak už název napovídá, městská obdoba cyklokrosu. Že ani nevíte, co je cyklokros? To je takový ten
sport, při kterém se zablácení muži
a ženy ženou na kolech terénem,
ve kterém jde těžko jít pěšky, a když
už nemůžou jet dál, tak vezmou kolo
na ramena a běží jako o závod (ono
to teda je o závod). A mimochodem,
Česko je v tomhle krásném sportu velmocí. Takže to je cyklokros.
A proč tedy tyhle zablácené podivíny
tahat do měst? To má spoustu dobrých důvodů: City Cross je divácky
atraktivní – jezdí se na krátkém přehledném okruhu, diváci jsou v blízkosti dění, mohou povzbuzovat, závody jsou krátké, technicky náročné
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a zajímavé. Na citycross si člověk nemusí pořizovat speciální výbavu, dá
se použít skutečné cyklokrosové ko-

lo, ale i horské, silniční nebo trekové kolo. A v neposlední řadě se jezdí v městské zástavbě, takže se lidé
mohou dopoledne pobavit a ještě
stihnout sobotní oběd. To ovšem nikoho ani nenapadlo, protože v rámci doprovodného programu proběhla
soutěž o nejlepší pomazánku a paštiku, do které se přihlásilo neuvěřitelných 23 soutěžících. Pomazánky byly mazány na výborný chléb
ze suchdolské pekárny U Dušků. Komu nestačily pomazánky, dal si guláš nebo polévku ze Starosuchdolské
restaurace a profiterolky z restaurace Na kopci. A že bylo o co soutěžit nejen v oblasti pomazánek, ale

Vítězům předal medaile nejúspěšnější paralympionik v cyklistice všech dob
Jiří Ježek
SUCHDOLSKÉ
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foto: Jitka Grundová

foto: Mirek Novák
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Někteří borci před překážkou uctivě poklekli

Děti braly závod vážně
tycross, tak ještě proč suchdolský?
Proto, že u nás v Suchdole se sešla
šťastná okolnost, že tu žije parta cyklonadšenců a je tu cyklopřívětivé ve-

foto: Mirek Novák

i na kole, o to se postaraly svými velkorysými sponzorskými dary firmy
Geotour-Kololoď, Pražský kulinářský institut, Cykloadam, Messenger,
Nakladatelství Mladá Fronta, Truhlářství Fencl a Únětický pivovar. Pilo se samozřejmě Únětické, dodané
kavárnou Kravál na větvi, ovšem jen
střídmě… A kdo vyhrál? Není to důležité, vyhráli všichni, kdo se dostavili a nebylo jich málo. Na 70 dospělých jezdců, 60 dětí a asi 200 diváků
je na první ročník úctyhodný počet.
Ale přeci jen pro pořádek: v kategorii mužů vyhrál Pavel Veselý, v kategorii žen Markéta Nešetřilová. A když
jsme si vysvětlili, co je cyklokros i ci-

foto: Mirek Novák

Petr Hejl si i navzdory pádu
a odřenině závod užíval

Soutěž v kombinaci jednoznačně vyhrály Saša Kejharová a Lída Knappová, které uspěly v soutěži pomazánek a i v jízdě na kole byly v první pětici
www.praha-suchdol.cz

dení radnice. To dalo základ tomu, že
se zrovna v Suchdole pravděpodobně
vůbec poprvé v Česku pořádal závod
v citycrossu, který je na západ od našich hranic stále populárnější. To by
mohl být pěkný závěr článku, ale ještě je tu to nejlepší – svojí přítomností akci podpořil a vítězům perníkové medaile na krk pověsil náš vůbec
nejlepší paralympionik, šestinásobný paralympijský vítěz, šestinásobný
mistr světa a nejúspěšnější cyklista
paralympijské historie Jiří Ježek! Díky jemu i všem účastníkům a těšíme
se na příští ročníky Suchdolského City Crossu. Fotografie z akce od profesionální fotografky Jitky Grundové
a také od suchdoláka Mirka Nováka je možné najít na facebookových
stránkách City Cross Suchdol.
Michal Lobkowicz a Tomáš Novák
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Strom Míru

Kde se vzal, tu se vzal Strom Míru
na Suchdole. Jeho zasazení inicioval
Petr Hirsch, který 1. června 2014 vyrazil ze svého domova ve Dvoře Králové nad Labem na etapovité pěší putování kolem světa. Pouť není dovolená
či turistická cesta na pár dnů do hor.
Ani expedice. Každá pouť by měla mít
svůj příběh, svoji myšlenku. Petr svoji osobní pouť vykonal v letech 2010
až 2012, kdy po svých došel ke třem
hlavním poutním místům křesťanství. A to do španělského Santiaga
de Compostela, italského Říma a izraelského Jeruzaléma. Při této cestě
se v něm probudila vášeň pro putování a po návratu se za několik měsíců
rozhodl tomuto nevšednímu povolání věnovat dál. V květnu 2013 zahájil přípravu projektu pěšího putování
kolem světa.
„Chůze je nejpřirozenějším dopravním prostředkem člověka. S každým
krokem vnímám sám sebe, svoji jedinečnost a zároveň i malost. Cítím
vnitřní klid a napojení na Stvořitele,“ říká poutník Petr Hirsch. To vše
ho přivedlo k rozhodnutí putovat pro
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mír. Slovo, hodnota, která v dnešní
době začíná být stále více a více aktuální. Mír, či pokoj, který s každým krokem poutník zakouší na své cestě, se
snaží ze svého nitra sdílet s ostatními
lidmi, které na dlouhé cestě potkává.
Strom Míru je zhmotněním snahy
o setkání s lidmi, kteří vyznávají stejné nebo podobné hodnoty, a o zanechání reálné stopy v krajině, kterou
poutník prochází. V České republice
se ten suchdolský řadí mezi 8 stromů, které se během necelého měsíčního putování ze Dvora Králové nad
Labem k Chebu na hranice s Německem podařilo v různých společenství
zasadit. Každý strom nese své hlavní poslání. Ať mír dál zůstává s touto
krajinou. Přání a touha o uchování tohoto cenného a křehkého bohatství.
Petr Hirsch si jako pojítko cesty
zvolil hlavní města jednotlivých států. Z pražského Suchdola se vydal dál
do Lucemburku, kde ho na cestě Německem přes 800 km doprovázela přítelkyně Lucie. Z Lucemburku, kde se
podařilo uskutečnit setkání s českými
a slovenskými pracovníky Evropské
SUCHDOLSKÉ

LISTY

5/2014

komise, se vydal již sám do Bruselu
a z něj do Amsterdamu. Letošní poslední dvě zastávky ho čekají v Berlíně
a v Kodani. Původní cíl dojít do norského poutního místa v Trondheimu
se mu nepodaří realizovat, a tak si
ostatky krále Olafa III. musí na poutníkovu návštěvu počkat až na další rok.
Tento příspěvek vzniká více než
100 dnů po zasazení suchdolského
stromu. Poutník má v nohách přes
2000 kilometrů a na své cestě potkal mnoho zajímavých lidí. Někteří
z nich mu poskytli přístřeší nebo nabídli občerstvení. Nikdy se mu nestalo, že by se ho někdo pokusil okrást
nebo jinak napadnout. A to většinou
přespává v lese nebo na odlehlejších
místech ve vesnicích či městečkách.
Pro zajímavost, takovým místem
může být fotbalové hřiště, autobusová zastávka nebo kaplička. Ovšem
zakusil pohostinnost na místních farách nebo u farmářů, kteří ho nechají přespat v přilehlých stodolách.
V Německu se v hojné míře též vyskytují různé dřevěné přístřešky nebo grilovací chaty, kde se vždy ně-

mohlo by Vás zajímat
jaký přístřešek na přespání najde.
Poutník uléhá s vděčností za proputovaný den a za suché místo na spaní a probouzí se.
Už, už to vypadalo, že se v Praze žádný strom nepodaří ani zasadit,
ale díky houževnatému nasazení Markéty Arazimové, která vše potřebné
během 36 hodin domluvila s panem
starostou Petrem Hejlem, zajistila
potřebný strom a též krásný doprovodný hudební program, se dobrá
věc podařila a Suchdol má nedaleko
kapličky sv. Václava svůj Strom Míru.
Navštívili jste ho už?
Petr Hirsch

Kdo byl Otto Petržilka?
Laskavý dobrodruh s velkou vůlí překonávat překážky

A jaký byl v soukromí?
V bytě nad školkou jako nájemce
zakládá rodinu a počne dvě děti: Otu
a Václavu. Osud ho zkouší dál. Po úmrtí manželky a později také dcery znovu nachází smysl života a pro přátele
zůstává masér, filosof a romantik.
A pro rodinu? Milující dědeček, který se zásadně podílí na výchově svých
vnuků.
Takový byl Otto Petržilka a takový
navždy zůstane v našich srdcích.

Jeho rukama prošla atletická esa
jako Daněk, Bugár, Fibingerová, Machura a mnozí další…

P.S.
Zemřel 14. 10. 2014 v den, kdy se
jeho vnuk Jan Zoubek stává zastupitelem Suchdola, a pokračuje tak
v rodové tradici zájmu o veřejné dění a sport v obci.

Foto – archiv ČAS

Petržilkovi patřili k nejstarším suchdolským rodům.
	Od 19. století jejich rodina vlastní jednu z deseti suchdolských restaurací „U Háje“.
	
V roce 1926 byl František Petržilka zakladatelem a předsedou
místní záložny – spořitelny a v roce 1921 spoluzakladatelem místního Sokola.
	V 50. letech byla jeho synovi Václavovi restaurace zabavena a přeměněna na mateřskou školu
U Petržilků.
	Václavův syn Otto Petržilka (narozen 1. 11. 1931) byl jako syn živnostníka za svůj původ potrestán a střední školu mohl studovat
pouze večerně.
I přes nepřízeň režimu se stal významným chemikem v roztocké „penicilínce“ a je podepsán pod několika patenty a vynálezy.
Sport byl jeho druhou životní láskou. Na Suchdole zakládá skaut,
vodácký oddíl a oddíl volejbalu, kde
potkává svoji budoucí ženu Helenu.
Se sportem se ze Suchdola dostává i daleko do světa.
Jako masér národního atletického týmu Československa má v roce 1983 na Mistrovství světa v Helsinkách zásadní podíl na medailích
atletek Jarmily Kratochvílové nebo
Heleny Fibingerové.

Imrich Bugár na MS v Helsinkách získal zlato
www.praha-suchdol.cz
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Evropské setkání
mladých Taizé

Na konci tohoto roku přijedou do
Prahy tisíce mladých ze všech zemí
Evropy. Nebude to jen další příval
turistů. Tito mladí přijedou s batohy plnými přátelství a se srdci, která prahnou po naději, že lidi může
spojit důvěra. Přijedou do Prahy jako poutníci míru, aby se spolu setkali a aby se setkali s těmi, kteří jsou
největším bohatstvím tohoto krásného města – s jeho obyvateli.
Pozvala je komunita bratří z Taizé.
Založil ji člověk, který celý svůj život
zasvětil budování cest smíření, bratr
Roger. Po jeho smrti bratři pokračují v jeho díle, když organizují každoroční Evropské setkání mladých. Lisabon, Paříž, Varšava, Brusel, Řím,
Berlín, to jsou jen některá z hlavních
měst našeho kontinentu, v nichž už
bylo takové setkání uspořádáno. Také v Praze se už jednou, v památném roce 1990, evropské setkání konalo a zanechalo v paměti mnohých
trvalou stopu. Letošní, 37. Evropské
setkání, opět shromáždí ve dnech
od 29. prosince do 2. ledna desítky
tísíc osob.
Bratři mají zkušenosti i nápady, ale
není jich tolik, aby mohli takové setkání zorganizovat bez pomoci jiných.
Pokaždé hledají lidi dobré vůle ke společné realizaci tohoto projektu. Vedení města Prahy umožnilo zorganizování přípravného centra (Kafkův dům),
představitelé pražských církví otevírají dokořán dveře kostelů a sálů. Umělci pomáhají s přípravou vizuální podoby setkání. Ve všech čtvrtích Prahy,
v okolních městech a vesnicích, se for-

Komunita Taizé

Komunitu Taizé tvoří sto bratří z katolické i různých protestantských
církví. Pocházejí z asi třiceti zemí.
Svou samotnou existencí je komunita „podobenstvím společenství“, které chce, aby byl jeho život znamením
smíření mezi rozdělenými křesťany
a mezi národy. Bratři žijí výhradně ze
své práce; nepřijímají žádné dary.
V roce 2005, kdy zemřel bratr Roger, napsal Václav Havel tato slova:
„Ne náhodou se z vesničky Taizé stalo poutní místo i pro mnoho především mladých lidí z naší země. Bratr Roger byl pro mne jedním z duchovních pilířů sjednocující se Evropy.“ Snaha komunity Taizé o smíření a mír
ve světě si získala uznání a bratr Roger dostal několik prestižních mezinárodních ocenění, mimo jiné: Templetonovu cenu, Cenu UNESCO za výchovu k míru, Cenu Karla Velikého a Cenu Roberta Schumana.
Po smrti bratra Rogera se role představeného komunity Taizé ujal bratr
Alois. Pochází z Německa, ale jeho rodiče se narodili a vyrostli v Sudetech
v bývalém Československu. Společně s bratrem Rogerem několikrát Československo v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století navštívil a setkal se s křesťany, pronásledovanými pro náboženské přesvědčení.
www.taizepraha.cz
www.facebook.com/TaizePraha2014
e-mail: info@taizepraha.cz
mují místní přípravné skupiny. Obyvatelé vyjadřují svou ochotu přijmout
mladé lidi ve svém domově, aby nemuseli spát ve školách.
Potřeb je mnoho. Každý kdo chce,
může se již dnes zapojit do společného úsilí. Kontakt s organizátory
je snadný. Například je možné zajít
do Kafkova domu. Nebo se podívat
do nejbližšího kostela – téměř všude

jsou již vyvěšeny informace o místních přípravách. Lze také napsat
e-mail nebo se podívat na Facebook.
Můžeme ujistit všechny, kteří vyjdou vstříc mladým, hledajícím přátelství a naději, že budou stejně
štědře obdarováni, neboť přátelství, naděje a důvěra rostou, když
se o ně dělíme.
(tz)

Setkání s Biblí a koledami

U BETLÉMA NA SUCHDOLSKÉM NÁMĚSTÍ

24. PROSINCE 2014 VE 22 HODIN
Setkání se koná pod záštitou městské části Praha-Suchdol.
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OS BETLÉM, MČ PRAHA-SUCHDOL,
SDH SUCHDOL, OS SUCHDOL SOBĚ
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI
U SPOLEČNĚ VYTVOŘENÉHO

SUCHDOLSKÉHO
BETLÉMU
27. 11. v 19.00 POUŤ DO SANTIAGA
DE COMPOSTELA Cestopisný večer s dvojicí
lidí, kteří se vydali na 900 km dlouhou pouť
za poznáním.
vstupné dobrovolné

5. 12. v 17.00 ČERTOBRANÍ aneb Namaluj čerta
na zeď – čertovské hrátky na Suchdolském
náměstí, světelná show, občerstvení
v 18.00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v kavárně.
čert, anděl, Mikuláš zahrají, zazpívají, nadělí!

V SOBOTU 29. LISTOPADU 2014
v 15.30 HODIN
U SMRKŮ PŘED RADNICÍ NA SUCHDOLSKÉM
NÁMĚSTÍ V PRAZE-SUCHDOLE
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ

vstup 70 Kč/dítě



6. 12. v 18.00 „ANABÁZE“ vernisáž výstavy linorytů
výtvarníka a scénografa Vítězslava Fejlka.

vstup volný
9. 12. v 10.00 UMĚNÍ KOJIT dopolední povídání
pro těhotné ženy a maminky v podpůrné
skupině pro kojící ženy s Vlastou Jiráskovou

vstupné dobrovolné
Kapacita dílen a akcí pro děti je omezená!

Radovan Papež
UČITEL, MALÍŘ, OBČAN

ALŠŮV KABINET,
SUCHDOLSKÁ
RADNICE
Výstava je přístupná
od 24. listopadu
do konce ledna 2015

Městská část Praha-Suchdol
ve spolupráci se sdružením Roztoč
vás zve na

ADVENTNÍ KONCERT
PĚVECKÝCH SBORŮ
pátek 19. 12. 2014 od 18 hod.
kaple sv. Václava v Suchdole
PROGRAM:
adventní a vánoční hudba
od středověku až po současnost
ÚČINKUJÍ:

Suchdol zpívá 2014

Velmi smíšený sousedský příležitostný sbor
pod vedením Katky Nepustilové

Local Vocal

Komorní smíšený sbor Roztoky
pod vedením Martina Šmída

Dětský sbor ZŠ M. Alše

pod vedením Alexandry Kejharové a Evy Benešové
www.praha-suchdol.cz
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Tříkrálová sbírka 2015

www.trikralovasbirka.cz
Ve dnech 3. – 11. ledna 2015, tj. od soboty do neděle
se na Suchdole uskuteční Tříkrálová sbírka.
Děti vám popřejí do nového roku a poprosí o drobný příspěvek. Výtěžek půjde na sociální služby a humanitární pomoc. Každý vedoucí koledníků (starší 15 let) bude
vybaven průkazkou Charity ČR a „Osvědčením o konání veřejné sbírky“ vydaným Magistrátem hl. m. Prahy.
Letos v lednu tři skupiny koledníků vybraly v Suchdole
16 080 Kč. Celá částka byla odevzdána Charitě Praha,
která peníze využila na některý z jejích záměrů, a to:
- Azylový dům sv. Terezie v Praze 8
- Pomoc rodinám
- Pomoc zdravotně postiženým
- Nemocnice v Ugandě
Charita ČR má celkem 750 druhů služeb a kromě ČR
pomáhá ve 22 zemích světa.
Všem suchdolským dárcům Charita ČR srdečně děkuje.
Poděkování náleží také našim koledníkům a jejich vedoucím, kteří jsou ochotni ve svém volnu a v zimě zazpívat
v ulicích koledy s tradičním zaměřením a pomoci neznámým lidem v nouzi.
Marie Ryantová

3. společný reprezentační

PLES
SUCHDOLA
A LYSOLAJÍ

v sobotu
24. ledna 2015
od 20 hodin
v hotelu Galaxie

na Suchdolském náměstí

NA HROMNICE
ČAPKŮ VÍCE
MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA,
KRAVÁL NA VĚTVI A SUCHDOL SOBĚ

VÁS ZVOU NA

SPOLEČNÉ ČTENÍ Z KNÍŽEK
JOSEFA A KARLA ČAPKOVÝCH

V PONDĚLÍ 2. ÚNORA 2015 OD 18 HODIN
V KAVÁRNĚ KRAVÁL NA VĚTVI

Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole
Vás srdečně zve na tradiční

124. HASIČSKÝ PLES
který se koná

v sobotu 17. ledna 2015
od 20 hodin
v hotelu GALAXIE
na Suchdolském náměstí.
K tanci i poslechu hraje skupina BONUS.

Hudba k tanci a poslechu, bohatá tombola.
Vstupné 200 Kč, vstupenky od prosince
k zakoupení na radnici.
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Co vás čeká?

Každou celou hodinu úžasná VIDEOMAPPINGOVÁ PROJEKCE,
setkání s Mikulášem, čertem a andělem, veselé soutěže pro děti
s dárkem pro každého, Čertovská polévka a mnoho dalšího občerstvení

A letos nově navíc!

Ve spolupráci se suchdolskými ZŠ a MŠ jsme pro Vás připravili interaktivní
projekci kreseb několika stovek suchdolských dětí. Přijďte si nechat promítnout na plochu o šířce 35 metrů kresbu, kterou vytvořilo právě Vaše dítě.

Co je to videomapping?

Videomapping je obří projekční, světelná a zvuková show, která dokáže změnit tvář budovy,
rozhýbat ji a vdechnout život či příběh. A právě to na Suchdolském náměstí uvidíte.
Generální partner: NAUSUS, s.r.o.
Technické zajištění: Panasonic Marketing Europe, GmbH, FAST ČR, a.s.

Ve spolupráci:	powerprint, s.r.o., CYKLOADAM s.r.o., kavárna Kravál na větvi, p. Jiří Škoda
Za podpory: 	MČ Praha-Suchdol, Hasiči Suchdol, ZŠ M. Alše, MŠ Gagarinova, MŠ K Roztokům
SUCHDOLSKÉ LISTY – občasník pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231, 4 – 6 vydání ročně. Redakční rada: Ing. P. Hořejš,
Z. Krump
holcová, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Štěpánková, K. Lahodová Turchichová.
Příspěvky a inzerci je možno podávat na adrese Úřad MČ Praha-Suchdol, Suchdolské
nám. 734/3, Praha-Suchdol, www.praha-suchdol.cz, e-mail: redakce@praha-suchdol.cz,
tel.: 220 921 218, fax: 220 920 144. Grafická úprava: M. Šejnost. Redakce upravuje otištěné články pouze po stránce gramatické, nikoli stylistické. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce. MK ČR E
11135. Toto číslo vyšlo 25. 11. 2014. Náklad: 3400 výtisků.

INZERCE
Mladá rodina se dvěma dětmi hledá samostatně stojící dům ke koupi
v Roztokách, na Suchdole, v Úholičkách a blízkém okolí. Na stavu
nezáleží, pozemek min. 800 m2, max
cena 4 000 000 Kč. Děkujeme za nabídky, Hrubí. Tel: 723 553 380

www.praha-suchdol.cz
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Uzávěrka inzerce a příspěvků do dalšího: 29. ledna 2015

inzerce

Vánoční prodej se slevou
Ve středu 10. 12. 2014 proběhne od 9:00 do 20:00 hod
vánoční prodej ve firmě Mobax v Horoměřicích.
Dárek pro vás: sleva 20 % z prodejní ceny na veškeré zboží.
Těšit se můžete nejen na sortiment značek jako jsou WMF, Silit, Cilio, Küchenprofi,
Philippi, Zassenhaus, Ritzenhoff, Ritzenhoff & Breker, Maxwell & Williams,
ale také na krásný vánoční sortiment.
Srdečně vás zve Mobax tým!

Místo konání:
Mobax ČR, s.r.o. (bývalá budova Gastrostelly),
Suchdolská 782, Horoměřice
Kontakt:
tel.: 233 920 404, e-mail: mobax@mobax.cz
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DÁRKY Z VAŠICH FOTEK

Kalendáře
od
Fotoknihy
od
Karty, puzzle
od
Hrnky, pokladničky od
Trika
od

149,169,129,129,129,-

objednávejte na www.powerprint.cz nebo osobně na prodejně
Praha–Suchdol, Brandejsovo nám. 1219/1, obchod@powerprint.cz

68,75 %
hlasů a 11 mandátů

Opravy osobních a dod. automobilů všech značek
a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Autoradia, autoskla, závěsy atd. Připravím a zajistím
STK, emise a registr. prohlídky. Zajistím klempíře
i opravu laku. Výměna olejů a prov. kapalin.
Roční a další pravidelné prohlídky s razítkem.
Odblokování servisních intervalů.
Pracovní doba dle dohody.

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

Děkujeme!
Volební výsledek bereme
jako závazek k další práci
pro lepší život na Suchdole.

www.praha-suchdol.cz

PLACENÁ INZERCE

M. Buldra – autodílna

získalo Sdružení občanů
Suchdola (SOS) v říjnových
komunálních volbách.
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VÁNOČNÍ STROMKY

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
V PRAZE A OKOLÍ

Přímo od pěstitele

Velký výběr stromků
27. 11. – 24. 12. 2014
denně 7–19 hod

ceny stromků

od
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Rýznerova 3/24
Únětice 3

249 Kč/kus

252 62 Horoměřice
BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
Tel.: 224 319 917
stromky@baobab.cz
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