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stojí za přečtení

Zpomalení aut před
str. 9
ZŠ M. Alše
Děti – daňové slevy
str. 14
a dávky

V Praze se blýská
na lepší časy

Dva obyčejné hasičské
str. 20
příběhy

stojí za zapsání

sobota 14. 2. – 13.00

SUCHDOLSKÝ MASOPUST
Suchdolské náměstí

čtvrtek 19. 2. – 18.00
Spotřebitelské právo –
přednáška
Suchdolská knihovna

neděle 22. 2. – 18.00
Jaroslav Šerých, vernisáž
Alšův kabinet, radnice

sobota 14. 3. – 10.30

Suchdolský běžecký CityCross
Roztocký háj

neděle 15. 3. – 14.00
Dobročinný bazar
Mateřský klub Rybička

motto
Je třeba věřit
v existenci štěstí,
abychom byli šťastni.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828–1910)
ruský spisovatel a filozof

Z demonstrace Chceme okruh KOLEM Prahy před magistrátem v březnu 2008
Magistrátní stavební úřad zastavil koncem ledna letošního roku obě územní
řízení na výstavbu dálničního okruhu
přes Suchdol, Čimice a Dolní Chabry.
Stalo se tak po více než čty řech letech, co Ministerstvo pro místní rozvoj
zrušilo obě územní rozhodnutí a vrátilo je k novému projednání.
Od té doby magistrát benevolentně
a opakovaně vyzýval Ředitelství silnic
a dálnic ČR, které je investorem všech
dálnic v republice, aby projekt dalo
do souladu s územním plánem místo
toho, aby obě řízení ihned na podzim
roku 2010 zastavil. Soulad jakéhokoliv
projektu s územním plánem je prvotním kritériem, kterým jsou běžné žádosti o územní řízení u standardního
stavebního úřadu posuzovány.
Zastavení územního řízení je tak trochu technická záležitost, investor teoreticky může druhý den předložit nový projekt a novou žádost o územní
řízení. V tomto případě to ale tak jednoduché nebude. Řízení na stavby 518
Ruzyně-Suchdol a 519 Suchdol-Březiněves bylo zastaveno především kvůli nesouladu s územním plánem. Např.
projekt umisťoval křižovatky na pole
místo na plochu v územím plánu pro

ně vymezenou nebo územní plán vymezuje plochu širokou jen pro čtyřproudou dálnici, ale projekt navrhoval
šestiproudou transevropskou dálnici. Dále např. musí splňovat podmínky stanoviska vlivu na životní prostředí
EIA z roku 2002. To ostatně doporučilo k realizaci severní variantu, která je
navržena mimo území Prahy. Zřejmě
zájmy o pozemky pod a okolo dálnice
tehdy převážily.
Přestože transevropská dálnice s desítkami tisíc kamionů do chráněných
území a obytné zástavby nepatří, rozhodnuto bohužel ještě není, pozemky
cenu neztrácejí…
Rozhodnutí magistrátu zastavit obě
řízení vítám a můžeme je brát jako důkaz toho, že situace v hl. m. Praze se
začíná lepšit. Doufejme, že kolibříci zůstanou zavřeni v klecích a přestanou
ovládat Prahu. Nové vedení hl. m. Prahy, které bylo zvoleno v podzimních komunálních volbách, se ale s důsledky
netransparentních zakázek a tajných smluv bude ještě dlouho potýkat.
Petr Hejl,
starosta MČ

z radnice

Vyhlášení záměru na pronájem zahrádek
Rada MČ Praha-Suchdol vyhlašuje záměr na
pronájem části pozemku parc. č. 1141/1 v k.ú. Suchdol,
zahrádka, o výměře 363 m2 za následujících podmínek:
Nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou
3 měsíce, cena za pronájem činí 11 Kč za m2 a rok.

Z jednání rady

Rada MČ Praha-Suchdol na svých
zasedáních od 12. listopadu 2014
do 19. ledna 2015 projednala kromě
jiného následující body:
schválila dodatek č. 1 smlouvy
č. SML_125/2014, kterým se rozšiřuje předmět díla o nadezdění a opracování komínů nad hlavním schodištěm
staré budovy ZŠ M. Alše se společností ČEKO IZOL s. r. o., celková cena se
zvyšuje o 12 500 Kč bez DPH na cenu
268 887 Kč bez DPH.
vzala na vědomí, že 18. 11. 2014 byly zahájeny opravy komunikace ul. Sídlištní v rámci akce TV Lysolaje – č.s.
3111, etapa 0013 – Poustka, 2. část.
zřídila Komisi územního rozvoje a infrastruktury (KURI) a Komisi volného
času (KVČ) Rady MČ Praha-Suchdol.
vzala na vědomí, že k záměru
č. 15.2014 na pronájem nebytového
prostoru v domě č.p. 940, ul. Kamýcká
se nikdo nepřihlásil.
projednala s ředitelkou ZŠ M. Alše
předpokládané počty žáků 1. tříd pro
školní rok 2015/16 a přípravu podkladů pro žádost do školského rejstříku
MŠMT o navýšení kapacity školní družiny a zřízení školního klubu.
schválila úpravu zadávací dokumentace zakázky Zateplení budovy ÚMČ
Praha-Suchdol, termín realizace zakázky 15. 6. 2015 až 28. 8. 2015 s předpokládanou hodnotou zakázky ve výši
5,64 mil. Kč bez DPH.
schválila zadávací dokumentaci a vyhlásila výzvu k podání nabídek na realizaci zakázky Zateplení části budovy-krčku ZŠ za předpokládanou hodnotu
zakázky ve výši 1,7 mil. Kč bez DPH.
vzala na vědomí výsledky grantového programu Letiště Praha, a. s., Dobré
sousedství 2014 a udělení grantu následujícím úspěšným projektům: TJ Slavoj (světelná časomíra) – 45 000 Kč,
SDH Praha-Suchdol (nákup hasičského vybavení) – 26 000 Kč, MŠ Gagarinova (úprava zahrady) – 50 000 Kč,
MŠ K Roztokům (interaktivní tabu-
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Rada MČ Praha-Suchdol vyhlašuje záměr na pronájem
části pozemku parc. č. 1607 v k.ú. Suchdol, zahrádka,
o výměře 350 m2 za následujících podmínek: Nájemní
smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, cena za pronájem činí 11 Kč za m2 a rok.

le, kouzelná skříňka) – 80 000 Kč, ZŠ
M. Alše (podpora školního klubu) –
100 000 Kč, Domov Horizont (kultura pro seniory) – 88 000 Kč, o.s. Kravál (kulturní činnost pro veřejnost)
– 100 000 Kč, Centrum péče o dítě
(první pomoc osvěta) – 50 000 Kč.
na základě jednání s Mgr. Benýškem pověřuje starostu, aby ředitelům
příspěvkových organizací MŠ Gagarinova a ZŠ M. Alše a řediteli Domu dětí a mládeže zaslal výzvu k uzavření
dodatku k nájemní smlouvě mezi příspěvkovými organizacemi a Domem
dětí a mládeže. Předmětem dodatku bude změna nestandardní tříleté
výpovědní doby na jednoletou a prominutí úhrad za energie a služby.
Městská část se zavazuje, že v případě výpovědi nabídne DDM jiné prostory k užívání, pokud je bude mít
k dispozici.
schválila pronájem části pozemku
parc. č. 1627/6 v k.ú. Suchdol o celkové výměře 9 m2, z toho 6 m2 (3 x 2 m)
pro umístění mobilního stánku pro
prodej kávy a 3 m2 (3 x 1 m) jako manipulační plochy pro konzumaci kávy, Michalu Novotnému na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce,
cena za pronájem činí 350 Kč za m2
a měsíc.
souhlasila s přípravou výběru dodavatele na provozování splaškové kanalizace na dobu trvání zakázky 3 roky
v předpokládaném objemu 15 mil. Kč.
po úpravách schválila Plán zimní
údržby komunikací MČ Praha-Suchdol – 2014/15 a ukládá odpovědným
zaměstnancům podle tohoto plánu
postupovat.
vzala na vědomí rezignaci Ing. Věry Štěpánkové na funkci člena Školské
rady ZŠ M. Alše ke dni 25. 11. 2014
a na její místo za zřizovatele jmenovala RNDr. Ludmilu Knappovou.
s řediteli mateřských škol projednala termín zápisu do mateřských
škol – 8. a 9. dubna 2015 a plánované investice v MŠ v roce 2015.
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schválila čerpání částky 78 529 Kč
z investičního fondu ZŠ M. Alše na nákup interaktivní tabule, projektoru
a nutného vybavení.
vzala na vědomí následující termíny
jednání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol (10. 3., 23. 4., 18. 6. a 17. 9.) a Komise územního rozvoje a infrastruktury (pondělí 19. 1., 16. 2., 9. 3., 13. 4.,
11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8., 7. 9. a 5. 10.)
v roce 2015.
na základě doporučení KURI:
n
nesouhlasila s umístěním reklamního zařízení na pozemku
parc. č. 429/14 při ul. Kamýcká;
n souhlasila s umístěním navrhované stavby – obnova vodovodních řadů DN 80, ul. Pod Rybníčkem a Do Vrchu, s tím, že
projekt dopravně-inženýrských
opatření je nutno konzultovat
s MČ, stejně jako harmonogram
provádění prací, při realizaci musí být dodržovány zásady
a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro
provádění výkopů a zásypů rýh
pro inženýrské sítě;
n
v reakci na žádost o stanovisko – dodatečné povolení stavby sběrných surovin SAM v ul.
Suchdolská, parc. č. 166/3, 182,
183, 533/3, 534 k.ú. Sedlec žádá
o doplnění dokumentace o způsob likvidace dešťových vod;
n souhlasila s provedením splaškové kanalizace v části ul. Ke Kozím
hřbetům jako investice MČ podmiňující investici Pražské plynárenské, a. s. pro připojení plynovodu
v ul. Starosuchdolská. Výstavba
kanalizace by měla být prioritně
financována hl. m. Praha.
projednala připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných
změn ÚP – vlna V a na základě doporučení KURI:
n
nemá připomínky k návrhu Z2849 – vymezení koridoru pro tramvajovou trať Podba-

z radnice
ba – Suchdol s tím, že je nutné urbanisticky řešit území okolo navrhované konečné tramvaje
a do návrhu změny ÚP zahrnout
i P&R u terminálu TT;
n
nesouhlasila s návrhem Z2851
– pozemky společnosti Ekospol
v Sedlci (bývalé parkoviště autobusů Dopravního podniku) –
změna na obytné území, neboť
je nutné řešit území „Nového
Sedlce“ jako celek včetně trasy
TT Podbaba – Suchdol;
n
nemá připomínky k návrhu
Z2860 – zrušení vymezení plovoucí zeleně na území u ul. Bažatní a Ke Kozím hřbetům
na Starém Suchdole.
schválila dar pro pedagogické pracovníky a vychovatele příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí školního roku 2014/2015, 38 pedagogům ZŠ
M. Alše, 13 pedagogům z MŠ Gagarinova a 6 pedagogům MŠ K Roztokům dle schválených pravidel.
na základě žádosti Central Group
souhlasila s dělením pozemků dle GP
1459-72/2014 – oddělení parkovišť
v ul. Holubí.
schválila pověření Karolíny Tvarohové výkonem funkce vedoucí Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole
od 5. 1. 2015 na dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené paní Kateřiny Lahodové Turchichové, nejdéle
však na dobu 3 let.
souhlasila s prominutím části
smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč
za nedodržení termínu dokončení
přístavby soc. zařízení jako projev
vstřícné nabídky k ukončení sporu,
která nezpochybňuje oprávněnost
ostatních nároků a požadavků MČ vyplývajících ze smlouvy. To vše za podmínky, že bude do konce ledna 2015
uzavřena se spol. B&P INTERIÉRY,
s.r.o. dohoda, ve které se obě strany zaváží, že po sobě navzájem nebudou požadovat žádné další plnění
s výjimkou nároků z vad a reklamací
včetně penále. Rada pověřuje AK Dohnal-Bernard zasláním příslušného
návrhu společnosti B&P INTERIÉRY,
s.r.o. spolu s výzvou jednat o předloženém návrhu. Důvodem je předpoklad významně omezit další náklady
MČ na právní řešení sporu. V případě odmítnutí jednání o dohodě o narovnání požádá rada Zastupitelstvo

MČ Praha-Suchdol o projednání požadavku společnosti B&P INTERIÉRY, s.r.o. z 5. 12. 2014 na prominutí
sankcí ve výši 625 000 Kč na nejbližším jednání zastupitelstva.
stanovila kompetence členů Rady
městské části Praha-Suchdol pro volební období 2014 až 2018.
schválila navýšení kapacity školní družiny v ZŠ M. Alše z 240 žáků
na 270 žáků a vytvoření nového školského zařízení Školní klub o kapacitě
30 žáků s účinností od 1. 9. 2015.
schválila dar Domovu Sedlec ve výši 30 000 Kč na podporu provozu
chráněného bydlení v ul. Nad Dolíky.
poděkovala spoluorganizátorům akce
Čertobraní aneb Namaluj čerta na
zeď za přípravu a zdárný průběh:
Nausus s.r.o. – Lukáš Skuhravý, Fast
ČR – Tomáš Šimek, Panasonic Marketing Europe – Zdeněk Krýsl, SDH
Praha-Suchdol, ZŠ M. Alše, MŠ Gagarinova, MŠ K Roztokům, moderátorce Elišce Soukupové, paní Vlastě
Valešové a Marii Zichové, MK Rybička, Powerprint s.r.o., kavárně Kravál
na větvi, p. Jiřímu Škodovi a kulturní
reference Zuzaně Krumpholcové.
požádala finanční výbor o projednání úplatného nabytí pozemků 1627/3, 2194/1 a 6/26 vše v k.ú.
Suchdol, ul. Holubí, od CENTRAL
GROUP 5. investiční a.s. v likvidaci
do vlastnictví hl. m. Prahy, správa nemovitosti svěřena MČ Praha-Suchdol.
schválila zapůjčení obecní kroniky Suchdola Archivu hl. m. Prahy
na dobu nezbytně nutnou k její digitalizaci (cca půl roku), po ukončení digitalizace bude obecní kronika
vrácena do úschovy městské části
Praha-Suchdol.
schválila zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol v období 2015/2016 a po úpravách schválila vyhlášení výběrového
řízení na dodavatele uvedené zakázky. Termín k předložení nabídek je
2. 2. 2015 do 15.00 hod.
souhlasila s vymáháním dluhů včetně příslušenství soudní cestou: dluh
společnosti D&D Profi, s.r.o. na nájemném za pozemek ve výši 27 401  Kč;
dluh společnosti Šluknovská realitní
společnost s r. o. na nájemném za pozemek ve výši 46 641 Kč; dluh Jana
Kani na nájemném za pozemek pod
garáží ve výši 15 334 Kč; dluh Ale-

še Kulhánka na nájemném za pozemek ve výši 18 800 Kč; dluh Bakalova Hrista na nájemném za pozemek
ve výši 6688 Kč; dluh Jaroslava Poláka na nájemném za pozemek ve výši 11 313 Kč; dluh Blanky Formánkové-Tóthové na nájemném za pozemek
ve výši 11 500 Kč.
na základě interpelace z 2. zasedání zastupitelstva požádala předsedy výborů a komisí, aby sekretariátu
starosty sdělovali termíny jednání výborů a komisí, které budou následně
zveřejněny na webových stránkách
městské části.
vzala na vědomí, že hl. m. Praha souhlasilo s využitím pozemku parc. č. 2222 v k.ú. Suchdol, který je v jeho vlastnictví, pro realizaci
a údržbu Suchdolského sadu.
vzala na vědomí, že náklady
na údržbu a předpokládané opravy za 10 let v případě převzetí komunikace ul. Holubí dle výpočtu činí
750 tis. Kč, finanční výbor souhlasil
s převzetím komunikací za předpokladu, že Central Group tuto částku
poskytne městské části.
souhlasila s využitím pozemku č.
2280/1, k.ú. Suchdol – Komunitní zahrada v rámci grantů HLMP – Zlepšení životního prostředí – oblast zeleně:
a) žádost spolku ŽIJEME TADY na
projekt – Obnova a rozvoj Veřejné
přírodní zahrady Suchdol – realizace
výsadby stromů a keřů, realizace trvalkových a bylinných záhonů, vodní
rostliny.
b) žádost ZŠ M. Alše na projekt –
„Zelená učebna – praktické vzdělávání pod širým nebem“ – realizace zázemí – altán, lavice, venkovní učebna
a pomůcky, přírodní prvky pro výuku
– vyvýšené záhony, smyslový chodník, hnízdiště, řemeslná dílna.
vzala na vědomí odpověď Ministerstva životního prostředí, které dosud
neshledalo věcný ani procesní důvod
pro zahájení přezkumného řízení stanoviska vydaného v procesu posouzení vlivů na životní prostředí na záměr Paralelní RWY 06R/24L, letiště
Praha-Ruzyně.
po provedeném posouzení a hodnocení nabídek vybrala pro realizaci
akce Zateplení budovy ÚMČ Praha-Suchdol společnost Webel, s.r.o., nabídková cena 3 888 304 Kč bez DPH,
jejíž nabídka se umístila na prvním
místě z 11 nabídek.

www.praha-suchdol.cz
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z radnice
po provedeném posouzení a hodnocení nabídek vybrala pro realizaci
akce Zateplení krčku ZŠ M. Alše nabídku společnosti HLZ, a.s., za cenu
1 132 730 Kč bez DPH, která se umístila na prvním místě z 12 hodnocených nabídek. Rada požádala finanční výbor a zastupitelstvo o projednání
zajištění financování akce. Rada vzala
na vědomí, že komise pro posouzení
a hodnocení zakázky vyřadila nabídky
uchazečů: JPT STAVBY, s.r.o a Klempík-stav, s.r.o.

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo městské části PrahaSuchdol na svém 1. a 2. zasedání dne
6. 11. a 11. 12. 2014 projednalo:
zvolilo Finanční výbor, Kontrolní výbor a Výbor pro rozvoj Suchdola Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol.
schválilo pověření zastupitelstva pro
činnost výboru pro rozvoj Suchdola:
a) Na základě pověření zastupitelstva
projednává klíčové rozvojové a infrastrukturní záměry v městské části,
zejména výstavby kanalizace, koncepce dopravy (parkování, záchytné par-

Kompetence členů
Rady městské části
Praha-Suchdol pro volební
období 2014 až 2018
starosta Ing. Petr Hejl: hospodaření a finance, rozpočet, investice,
vnitřní správa, bezpečnost a protipožární ochrana, doprava, infrastruktura, krizové řízení, vztah
k hl. m. Praze, městským částem,
obcím a institucím MČ
zástupce starosty Ing. Václav Vik:
správa majetku (bytové hospodářství, pozemky), územní plánování a rozvoj, životní prostředí, zeleň
a vzhled obce, odpadové hospodářství, vedlejší hospodářská činnost
zástupkyně starosty Ing. Věra
Štěpánková: kultura, památková
péče, granty, knihovna, komunikace s veřejností
radní RNDr. Ludmila Knappová:
školství a vzdělávání
radní Jan Zoubek: volnočasové
aktivity mládeže, sport, sociální
politika
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koviště, tramvajová trať) a také zásadní záměry v oblasti rozšiřování
občanské vybavenosti Suchdola (péče o seniory, kultura a sport, aktuálně např. rekonstrukce, rozvoj a využití Brandejsova statku).
b) Na základě pověření zastupitelstva
spolupracuje a komunikuje zejména
s HLMP, magistrátem, okolními MČ,
obcemi i státní správou při přípravě
jednotlivých záměrů a koncepcí s důrazem na využívání dostupných dotačních programů EU a ostatních.
schválilo rozpočtové provizorium
pro měsíční čerpání rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2015 do výše 1/12
celoročního objemu schváleného rozpočtu na rok 2014.
schválilo realizaci akce Modernizace měření a regulace vytápění ZŠ
M. Alše v celkové ceně 639 000 Kč, financování akce z nevyužitých rezervních prostředků ve výši 639 000 Kč
z akce Instalace OZE a snížení energetické náročnosti budovy ZŠ M. Alše.
nesouhlasilo s převzetím pozemků
parc. č. 1627/3, 2194/1 a 6/26 vše
v k.ú. Suchdol a komunikace v ul. Ho-

lubí za předložených podmínek a pověřuje starostu jednáním o výši daru
odpovídající 10 letům údržby a oprav,
výše požadovaného daru bude stanovena na základě odborného posudku
a schválena zastupitelstvem.
nesouhlasilo se současnou podobou projektu Revitalizace areálu
Brandejsova statku Praha-Suchdol
č.p. 1, Dvorská 3 „z důvodu narušení urbanistického a architektonického
charakteru zástavby historické části
Starého Suchdola“.
pověřilo výbor pro rozvoj Suchdola jednáním s vlastníkem Brandejsova
statku (hl. m. Praha) o přepracování
projektu tak, aby byl v souladu s urbanistickým a architektonickým charakterem zástavby historické části Starého Suchdola, a to ve spolupráci s ČZU.
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.

Složení komise územního rozvoje a infrastruktury (KURI)

předseda: Ing. Zdeněk Skála; členové: Ing. Ivan Pavelka, Kamal Namura,
Ing. Karel Mika, Antonín Ptáček ml., Ing. Helena Nováková, CSc.,
Ing. Václav Vik, Ing. arch. Dagmar Kunová, Ing. Petr Hejl, Mgr. Marek Kreisl,
Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., Ing. arch. Ivan Vavřík, JUDr. Zlata Kohoutová,
Ing. Andrea Hrobská, Ing. Jiří Imlauf, Ing. Josef Kůrka, Ing. Vladimír Hlásek,
Václav Čížek, Ing. Jana Šefránek, RNDr. Michal Lobkowicz;
tajemník: Ing. Čestmír Mudruňka

Složení komise občanských aktivit (KOA)

předsedkyně: Ing. Věra Štěpánková; členové: Jan Zoubek, Petr Vorel,
Ludmila Heváková, Mgr. Olga Borová, RNDr. Ludmila Knappová,
Ing. Vladimír Hynek, Mgr. Lucie Imlaufová, Martin Koubek,
Ing. Marcela Čadková, Mgr. Magdalena Doubková, Iva Sokolová,
ak. mal. Adriana Skálová, Marie Bažantová, Miloslav Hotovec;
tajemnice: Zuzana Krumpholcová

Složení finančního výboru (FV)

předseda: Ing. Ondřej Imlauf; členové: Milada Tomková, Martin Kos,
Martin Fencl, Václav Čížek, Lenka Přikrylová, Ing. Jana Hanusová,
JUDr. Martin Šíp, Ing. Václav Kožený, Ph.D.; tajemník: Jaroslav Štula

Složení kontrolního výboru (KV)

předseda: Marek Bor; členové: Ing. Petr Hořejš, Mgr. Marek Kreisl,
Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., RNDr. Jan Kotík, Ing. Ivan Pavelka,
Ing. Alexandra Petrová, CSc.; tajemnice: Michaela Švarcová

Složení výboru pro rozvoj Suchdola (VPRS)

předsedkyně: MgA. Veronika Stropnická; členové: Antonín Ptáček,
Ing. Arch. Ivan Vavřík, RNDr. Michal Lobkowicz, Ing. Petr Hejl,
tajemník: Ing. Milan Novotný
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Plán jednání

Komise územního rozvoje a infrastruktury
Druhé setkání komise územního rozvoje a infrastruktury (KURI), které se
konalo 19. ledna 2015, mělo mimo
běžnou agendu na programu i svou
vlastní činnost, zejména její rozsah
a způsob přípravy materiálů pro jednání. Diskusi na toto téma inicioval
kolega zastupitel za ČSSD ing. arch.
Vavřík, který při první schůzce KURI
dne 8. prosince požadoval elektronické zasílání projednávaných materiálů týden před jednáním a nesouhlasil se zařazením některých bodů,
protože jednání o nich považoval
za zbytečné. Složení komise nepovažoval za dostatečně odborné z hlediska náplně její práce.
Všichni členové komise se po delším jednání shodli, že při přípravě podkladů pro jednání nedojde
ke změnám. Podklady nebudou zasílány předem v elektronické, ani papírové podobě, technicky to ostatně
ani není možné, neboť se většinou
jedná o projektovou dokumentaci
se všemi přílohami a výkresy. Každý
člen komise, pokud má o věc zájem,
si může před jejím zasedáním materiály prostudovat na úřadu městské
části. Program s jednotlivými body

je součástí pozvánky k jednání komise, kterou každý její člen obdrží týden předem. Dále bylo dohodnuto,
že proti dosavadní praxi bude program doplněn o stručný popis složitějších bodů.
K odborné úrovni členů komise
účastníci konstatovali, že KURI je
poradním orgánem rady MČ, a tedy orgánem samosprávy. Členy komise jmenuje rada na návrh jednotlivých politických stran a hnutí.
Jejich odbornou kompetenci rada
neposuzuje.
Samospráva MČ se vyjadřuje zejména k otázkám vymezeným zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon). Tato stanoviska jsou podkladem pro stavební úřad, což je pro
naši MČ Odbor výstavby ÚMČ Praha 6. Ten rozhodne, zda se bude.
či nebude řídit stanoviskem městské části jako jednoho z účastníků
řízení.
Za problém, který se skutečně dotýká suchdolských občanů, členové
komise považují dlouhou dobu mezi
podáním žádosti o stanovisko a jejím vyřízením (projednáním v komisi a následně v radě MČ). Bylo do-

hodnuto, že první posouzení žádosti
provede pracovník MČ, který zkontroluje úplnost podané žádosti, respektive přiložené projektové dokumentace, jež musí být zpracována
podle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. 62/2013 Sb. Pokud pracovník zjistí, že žádost či její příloha není úplná, obratem žadatele upozorní
a požádá o doplnění. Komise potom
již nebude muset vyřazovat žádosti
z formálních důvodů. To platí pro žádosti o stanoviska k projektům pro
územní nebo stavební řízení. Pokud
je předmětem žádosti stanovisko
k záměru nebo studii, budou žádosti projednány komisí přímo, protože
zde vyhláška nestanoví žádná pravidla pro formu zpracování.
Rada MČ již stanovila termíny jednání komise pro většinu roku 2015
(16. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6.,
13. 7., 10. 8., 7. 9., 5. 10.). Žádosti tedy mohou být podávány tak, aby byly
do měsíce projednány.
Zdeněk Skála,
předseda komise
územního rozvoje
a infrastruktury

Občanské aktivity
místo volného času

Na svém zasedání ve středu 14. ledna 2015 členové komise volného času navrhli radě MČ její přejmenování
na komisi pro občanské aktivity, což rada na svém 9. zasedání schválila. Nový název lépe odpovídá charakteru
činnosti komise.
Prvního jednání komise se jako hosté zúčastnili i zástupci místních občanských sdružení, spolků a iniciativ, jež organizují či podporují kulturní, sportovní a společenský život na Suchdole. Sestavili jsme harmonogram akcí pro
letošní rok tak, aby se pokud možno akce nepřekrývaly.
Kromě výše uvedeného návrhu na přejmenování komise, padaly i další podněty – např. obnovit pravidelný (jarní a podzimní) dobrovolný úklid veřejného prostranství
(pro rok 2015 byly stanoveny termíny v sobotu odpoledne
18. dubna a 17. října). Na jednání zazněl také požadavek
na více zábavy pro dospělé včetně možnosti tance při vět-

ších kulturních akcích. Podněty se budeme zabývat a budeme se je snažit realizovat.
Při přípravě a samotném zajištění akcí určených zejména pro děti, kde je např. více stanovišť, či při výrobě pomůcek pro hry apod. bychom uvítali další dobrovolníky
(z řad dospělých i starších žáků či studentů). Pokud byste
byli ochotni se příležitostně zapojit, pošlete prosím na sebe kontakt (ideálně e-mail a číslo na mobilní telefon) tajemnici naší komise paní Zuzaně Krumpholcové na e-mailovou adresu: z.krumpholcova@praha-suchdol.cz.
Uvítám vaše podněty a připomínky nejen
k suchdolským akcím i na e-mailové adrese:
v.stepankova@praha-suchdol.cz.
Věra Štěpánková,
předsedkyně komise pro občanské aktivity

www.facebook.com/praha.suchdol
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Jak se v Praze dělí peníze
Hlavní město má 57 městských částí, z toho 22 je těch očíslovaných „velkých“. Především v prstenci po obvodu Prahy se nachází 35 malých
městských částí, které zaujímají zhruba 40 % rozlohy Prahy a žije v nich
přes 120 tisíc Pražanů.
Největší „velká“ městská část Praha 4 má 130 tisíc obyvatel, nejmenší
„velká“ městská část Praha 19 (Kbely) má 6800 obyvatel. Největší „malá“
městská část Praha-Čakovice má 10
tisíc obyvatel, nejmenší „malá“ městská část Praha-Nedvězí má 300 obyvatel. Suchdol jich má 6700.
Z hlediska zákona o hlavním městě
Praze jsou všechny městské části, velké i malé, vedle sebe, tzn. že mají stejné právní postavení, tedy ty „malé“
nejsou podřízeny těm „velkým“.
„Velké“, ty očíslované, vykonávají
na svých úřadech státní správu (stavební, živnostenské, sociální a dopravní úřady, vydávají občanky, pasy,
mají matriky) i pro ty „malé“. Pro naši
městskou část to je Úřad MČ Prahy 6.
Zdroje suchdolského rozpočtu
Hlavní město Praha je zároveň obcí i krajem a jeho největším příjmem
ve výši přes 35 miliard korun jsou
daň z příjmu právnických a fyzických
osob a daň z přidané hodnoty. Hlavním příjmem všech městských částí,
ať „velkých“ nebo „malých“, je dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Mezi těch
22 „velkých“ městských částí jsou
rozděleny 3 miliardy korun, mezi těch
35 „malých“ je rozděleno 300 milionů
korun. Vloni činila tato dotace pro naši městskou část 16,7 mil. Kč.
Přímým daňovým příjmem všech
městských částí je daň z nemovitosti,
22 „velkých“ městských částí vybere
přes 600 milionů a 35 „malých“ zhruba 100 milionů korun. Naše městská
část získává 3,3 mil. Kč.
Dotace „malým“ městským částem
se skládá ze 40 % dle počtu obyvatel
MČ (5,5 mil. Kč), z 15 % dle rozlohy úze-

mí MČ (1 mil. Kč), z 20 % dle počtu dětí
v MŠ a žáků ZŠ (2,1 mil. Kč), z 10 % dle
plochy zeleně (350 tisíc Kč), z 10 % dle
plochy vozovek (900 tisíc Kč) a z 5  %
pokud funguje v městské části jednotka hasičů (700 tisíc Kč). Dále je dorovnána tak, aby její výše byla min.
2400 Kč na 1 obyvatele (5,4 mil. Kč).
(Pozn.: Údaje v závorce vyjadřují podíl dotace naší městské části.)
O komunikace se na území Prahy
stará především Technická správa komunikací (TSK), která má na starosti
hlavně komunikace v těch „velkých“
městských částech a z pražského rozpočtu na svoji činnost dostává přes
2,7 miliardy korun. O dalších 6,3 milionu m2 komunikací se starají samy
„velké“ městské části, ty „malé“ městské části pak mají na starosti 5,2 milionu m2 vozovek. V naší městské části
se má TSK starat o všechny komunikace v Horním Sedlci a o ulici Suchdolskou, Internacionální a Kamýckou.
Naše městská část se stará o 243 tisíc m2 vozovek. Na letní i zimní úklid
a čištění vydá ročně 2 miliony Kč,
na opravy také okolo 2 milionů Kč.
„Velké“ městské části zajišťují údržbu zeleně a parků na ploše přes
2000 ha, ty „malé“ na ploše více než
560 ha. Naše městská část se stará
o 7,6 ha a na údržbu zeleně vydá přes
900 tisíc Kč.
„Velké“ městské části zřizují základní a mateřské školy pro téměř 104 tisíc žáků, „malé“ městské části pro více než 12 tisíc žáků. Do našich škol
letos chodí 597 žáků a jejich provoz
přijde městskou část na 6,8 mil. Kč,
mzdy pro 65 zaměstnanců dotuje
stát 21 miliony Kč.
Financování
infrastruktury na Suchdole
Od roku 1999 Praha centrálně organizuje investice do infrastruktury (výstavba kanalizací, rekonstrukce komunikací, rekonstrukce budov) přes odbor
městského investora (OMI – pozn.:

v srpnu 2014 byl OMI rozdělen na dva
odbory: odbor strategických investic
a odbor technické vybavenosti).
Prostředky na tyto infrastrukturní stavby schvaluje v rozpočtu Prahy
přímo Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
Městské části Praha-Suchdol nebyly dlouhodobě poskytovány dotace na výstavbu infrastruktury, především splaškové kanalizace. Ta bohužel
chybí na cca 40 % území městské části, resp. ji nemá přes 20 % tzv. „ekvivalentních obyvatel“. Na její výstavbu
bude potřeba získat z rozpočtu hlavního města přes 250 mil. Kč.
Každý v Suchdole bydlící
by tu měl mít i trvalé bydliště
Městské části jsou dlouhodobě podfinancovány. Praha jim uvolňuje dotaci,
která je menší než 10 % jejích daňových
příjmů, a to na zajištění rozvoje školství, údržbu komunikací, údržbu veřejných prostranství a na další činnosti nestačí. V Praze tak žijeme na dluh.
Protože pro městské části neexistuje
tzv. rozpočtové určení daní, jako to mají všechny ostatní obce a města, jsou
městské části vůči Praze v pozici vazalů a přidělování financí na investiční
akce se děje na základě sympatií či se
neděje na základě antipatií.
Po říjnových volbách se v zastupitelstvu hlavního města diskutuje
změna financování městských částí,
měly by dostávat více. Je ale nutné
uvést, že i ponovu bude výše dotace
záviset především na počtu obyvatel
trvale bydlících v naší městské části.
Proto je důležité, aby pokud možno
každý, kdo v Suchdole bydlí nebo jehož děti chodí do našich škol, každý,
kdo navštěvuje místní knihovnu nebo jezdí autem po suchdolských komunikacích, měl v naší městské části trvalé
bydliště.
Petr Hejl,
starosta městské části

Vaše názory i podněty na zlepšení vzhledu a chodu městské části uvítáme
na nově zřízené e-mailové adrese: podnety@praha-suchdol.cz
nebo můžete využít facebookový profil městské části „praha.suchdol".
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Ulice Holubí
V roce 2014 obdržela městská část
od společnosti CENTRAL GROUP
5. investiční, a.s. nabídku na předání komunikace Holubí, spojenou s poskytnutím daru 200 tisíc Kč. Finanční výbor tehdy požadoval navýšení
na 300 tisíc Kč. Společnost Central
Group s navýšením daru městské části souhlasila. Nové zastupitelstvo tyto podmínky na prosincovém jednání
odmítlo a uložilo zpracování odborného rozboru, na kolik by přišla městskou část údržba a úklid ulice Holubí.
Z přehledu výdajů městské části vyplývá, že letní čištění ulic a zimní úklid sněhu stojí ročně 2 mil. Kč,
což při rozloze 244 tisíc m2 všech
komunikací, o něž se stará, činí cca
8 Kč/m2. Nárůst nákladů městské
části při převzetí ulice Holubí, která
má plochu 3200 m2, by byl tedy okolo 26 tisíc Kč za rok.
Letní sekání trávy a hrabání listí,
které si městská část zadává u externí
firmy, ji přijde zhruba na 1,60 Kč/m2.
Po převzetí by se měla starat navíc
o 1200 m2, což by při sekání pětkrát
za rok stálo zhruba 10 tisíc Kč. Městskou část by tedy stála desetiletá
údržba zeleně a letní i zimní úklid ulice Holubí celkem 360 tisíc Kč.
Dále se dá předpokládat, že se během deseti let bude muset opravit
20 % asfaltového povrchu, což vyjde
na cca 390 tisíc Kč.
Finanční výbor na svém lednovém jednání podmínil převzetí komunikace Holubí poskytnutím daru

Převzít, či nepřevzít?

městské části ve výši 750 tisíc Kč,
jež odpovídá desetiletým nákladům
na údržbu zeleně, letní i zimní úklid
a opravy vozovky. Jednání o výši daru zatím probíhají, stanovisko Central Group k novému požadavku
městské části dosud není známo.
Je ovšem také nutné uvést, jaká je
alternativa: v případě, když zastupitelstvo převzetí odmítne nebo se s Central Group nedohodne, je velmi pravděpodobné, že po likvidaci společnosti,
k níž má dojít v nejbližších měsících,
přejde vlastnictví komunikace na stát.
Ten ji následně předá hl. m. Praze,
která ji svěří, jak se to běžně děje, naší
městské části, ale samozřejmě již bohužel bez jakéhokoliv daru.
Současně je potřeba uvést, že když
se rozšíří plochy komunikací a zele-

ně, o které se musí městská část starat, zvýší se dotace z hl. m. Prahy,
kterou městská část na svůj provoz
každý rok dostává. V případě Holubí
by to mělo být cca 18 tisíc Kč za rok.
Stojí za to připomenout si i okolnosti vzniku areálu Holubí v letech
2003 až 2005. Tehdejšímu starostovi Václavu Čížkovi se podařilo vyjednat, že společnost Central Group
rozšířila a zrekonstruovala za několik milionů korun ulici Kosovu
a městské části ji pak darovala včetně téměř poloviny pozemku pod
ní. Také vybudovala a městské části předala dětské hřiště na Výhledském náměstí.
Petr Hejl,
starosta městské části

Podnětná diskuse nad plány a náměty na rok 2015
Ve čtvrtek 22. ledna se na radnici konalo setkání občanů s vedením
městské části o plánech a námětech
na rok 2015.
Věcná a otevřená diskuse probíhala ve čtyřech tematických blocích,
v nichž vedení radnice představilo
plány městské části a vyslechlo podněty občanů v oblastech doprava
a komunikace, projekty a infrastruktura, veřejný prostor a zeleň a v souhrnné kategorii ostatní také školy,
otevřená radnice, bezpečnost, selské

trhy či akce pořádané na Suchdole.
Debaty se zúčastnil i děkan agrofakulty prof. Tlustoš, který v diskusi o možnostech využití Brandejsova
statku univerzitou konstatoval, že přes
opakované jednání s hl. m. Prahou během přípravy projektu univerzitě stále nejsou známy možnosti a podmínky užívání areálu po rekonstrukci.
Zazněly konkrétní návrhy k nyní
projednávaným dopravním opatřením na zklidnění dopravy před základní školou, upozorňovalo se na
www.praha-suchdol.cz

neuspokojivý stav některých autobusových zastávek na Suchdole, nedostatečné osvětlení zastávky linky
107 Zemědělská univerzita směrem
do centra či bylo navrženo přemístění automatu na jízdenky na Brandejsově náměstí na tuto zastávku.
Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem, kteří se zajímavého
a podnětného setkání zúčastnili.
Věra Štěpánková,
zástupkyně starosty městské části
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z radnice
STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ
Suchdolská – jaro 2015

kovačem, který městská část získala s využitím dotace
z projektu Podpory domácího kompostování. Vzniklou
štěpku, která je vhodná do kompostu, k mulčování záhonů a podobně, si můžete v případě zájmu odebírat.

 každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin
 v sobotu od 9 do 12 hodin
V úterý 3. března bude zahájen provoz stanoviště kontejnerů na Suchdolské ulici, kam mohou občané městské části (NE firmy a podnikatelé) v omezeném množství odkládat objemný odpad (nábytek, koberce, lino,
sportovní náčiní, umyvadla, WC mísy apod.), bioodpad,
stavební odpad a elektrospotřebiče (včetně TV, počítačů, monitorů). Není zde možné odkládat velké „bílé
elektro“ (pračky, myčky, lednice, mrazáky, sporáky, bojlery) a nebezpečné odpady, ty je třeba odvézt do Sběrného dvora v Proboštské ulici v Praze 6 - Dejvicích.

Kontejnery na bioodpad

ŠTĚPKOVÁNÍ – likvidace větví
z prořezu stromů

Mobilní svoz nebezpečného odpadu

 sobota 28. března a 23. května
vždy dopoledne od 9 do 12 hodin.
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad (tráva, listí, plevele, větve, ovoce a zelenina a jejich zbytky, zemina apod.)
budou přistaveny na obvyklá stanoviště (Výhledské náměstí, Suchdolská/Na Rybářce, K Roztokům/K Drsnici).
Tato služba je hrazena hl. m. Prahou.

 čtvrtek 12. března a 11. června

 od 7. do 15. března, od 4. do 12. dubna

křižovatka Suchdolská/Gagarinova
15.30–15.50
křižovatka K Roztokům/K Drsnici
16.00–16.20
křižovatka Suchdolská/Novosuchdolská 16.30–16.50
Suchdolské nám. (u pošty)
17.00–17.20
Výhledské nám. (u trafostanice)
17.30–17.50

Větve určené ke štěpkování můžete ukládat na pěti obvyklých stanovištích: Výhledské náměstí, za trafostanicí
Na Vrchmezí, za trafostanicí
Suchdolská/Na
Rybářce, vpravo od cesty na Sedlec K Drsnici, vedle
trafostanice u dětského hřiště V Údolí, travnatá plocha u ořešáků.
Větve z prořezu stromů do max. průměru 15 cm (pro
snadnější manipulaci a zpracování nekraťte, neřežte na
kratší části). Dřevo musí být čisté a bez příměsí (dráty,
hřebíky). Štěpkovač je určen ke zpracování dřevité hmoty, neodkládejte proto jiný rostlinný materiál (trávu, listí,
nedřevité stonky – ty patří do sběrného dvora nebo biokontejnerů). Větve budou drceny následující týden štěp-

Sběrný dvůr Pražských služeb
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
 pracovní den 8.30–18.00 hod.
 sobota 8.30–15.00 hod.
PRO TÉMĚŘ VŠECHNY DRUHY ODPADŮ

Upozornění pro majitele psů
Poslední den k zaplacení místního
poplatku ze psů je 31. březen 2015.
Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná
vyhláška č. 23/2003 Sb. hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů.
Sazby poplatků ze psa staršího tří
měsíců:
za psa chovaného v rodinném domě
n 300 Kč za jednoho psa
n 	600 Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele
za psa chovaného v městské nebo
sídlištní zástavbě
n 1500 Kč za jednoho psa
n 	2250 Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele
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za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
n 	600 Kč za jednoho psa
n 	900 Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
n 200 Kč za jednoho psa
n 	300 Kč za druhého a každého
dalšího psa
Způsob placení poplatku
hotově na pokladně u správce
poplatku na Úřadu městské části
SUCHDOLSKÉ

LISTY
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Praha-Suchdol, Suchdolské nám.
734/3, č. dveří 108
poštovní poukázkou prostřednictvím pošty nebo bezhotovostním převodem na účet vedený
u České spořitelny, a.s. Praha, číslo
19-2000699359/0800.
Za účelem identifikace platby je
nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku, případně do specifického symbolu vypsat
čtyřčíslí 1341 a své jméno a příjmení. V případě že, neznáte variabilní
symbol, nejste si jisti výší poplatku, popř. se potřebujete dozvědět více, můžete se obrátit na tel.:
222 361 416 anebo zaslat dotaz
e-mailem na adresu: j.stula@praha-suchdol.cz.

z radnice

Zpomalení aut před školou

Městská část připravuje projekt Zklidňující dopravní opatření v okolí ZŠ
M. Alše v Praze-Suchdole, jehož cílem
je zvýšení bezpečnosti, zpomalení
a zklidnění provozu na ulici Suchdolské před základní školou. Požadavek
na zvýšení bezpečnosti dětí a zlepšení podmínek pro pohyb osob v okolí
školy zazněl i při jednání školské rady
ZŠ v závěru minulého roku.
Projekt navrhuje vybudovat dva
stavební prahy s přechody tak, aby
byla zpomalena auta, která přijíždějí
ke škole po ulicích Suchdolská a Pod
Rybníčkem. Dále navrhuje vybudovat třetí přechod s vysazenou plochou pro zkrácení jeho délky u vchodu do původní budovy základní
školy směrem k ulici K Roztokům,
krátký chodník od vjezdu do původní budovy k přechodu v ulici Pod
Rybníčkem a chodník mezi ulicemi
Stržná a K Roztokům.

Zábradlí podél ulice Suchdolské je
v návrhu výrazně omezeno a zůstane zachováno jen přímo před vchody
do nové a původní budovy základní
školy. Stávající přechod přímo před
školou projekt navrhuje zrušit a nahradit blíže k ulici Staročeská no-

vým, který bude na stavebním prahu. Odvodnění komunikace by mělo
být doplněno o tři nové uliční vpusti napojené na stávající dešťovou
kanalizaci.
Vzhledem k omezeným šířkovým
a prostorovým podmínkám projekt
bohužel nemůže vyřešit parkování a nepřehlednou dopravní situaci, která vzniká před školou především ráno po půl osmé, kdy velké
množství rodičů přiváží děti do školy auty.
Autorem projektu je Ing. Jiří Biegl
ze společnosti VIN Consult, s. r. o.
a investorem stavby je městská část
Praha-Suchdol. Projekt je k dispozici ke stažení na webu městské části v sekci Projekty. V současnosti je
návrh předložen k připomínkování, vaše podněty nám prosím zašlete do 13. února 2015
na e-mail: starosta@
praha-suchdol.cz.
Petr Hejl,
starosta městské části

Podpora domácího kompostování pro občany Suchdola
V rámci projektu je stále možné si od městské části zapůjčit na pět let 900litrový kompostér. Po pěti letech budou kompostéry účastníkům darovány. Projekt
je dotován z Operačního programu Životní prostředí.
Žádost o kompostér můžete vyplnit elektronicky na
internetové adrese www.odpadovecentrum.cz. Získat další informace nebo přímo vyřídit žádost lze také
osobně na úřadu městské části u referenta životního

prostředí Milana Novotného, tel.: 222 361 425, e-mail:
m.novotny@praha-suchdol.cz. Nyní může jeden žadatel získat i dva kompostéry. Další informace jsou k dispozici na webu městské části v sekci Projekty.

www.facebook.com/praha.suchdol
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Zprávy ze zastupitelstva

a vedení radnice – Systémové chyby v rozhodování
radnice MČ Suchdol pod vedením pana starosty Petra Hejla
Dne 11. prosince 2014 byly na zastupitelstvu městské části předloženy, mimo jiné, tyto dva body: 7) Nabytí pozemků parc. č. 1627/3, 2194/1
a 6/26 vše v k.ú. Suchdol, ul. Holubí,
od CENTRAL GROUP 5. investiční, a.s.
v likvidaci; 8) Přijetí daru od CENTRAL GROUP, a.s.
Jednalo se o to, že městská část
Praha-Suchdol převezme do svého
vlastnictví pozemky (komunikace)
v areálu obytné výstavby, v ulici Holubí, a bude se nadále starat o veškerou údržbu a úklid na dotčených
komunikacích. Za tuto správu komunikací dostane radnice od Central
Group „dar“ ve výši 300 000 Kč, což
je almužna, kterou se Central Group
zbavuje zodpovědnosti za vlastní
majetek.
Podle našich propočtů na výstavbě
a prodeji bytů v dané lokalitě mohl
vydělat Central Group něco mezi 60
a 80 miliony korun. Nyní se však zbavuje povinností za výrazně nižší částku, pouhých 300 000 Kč. Podle tabulkových cen společnosti TSK Praha
tím zatíží budoucí rozpočet městské části Praha-Suchdol ročně částkou asi 250 000 Kč. Za deset let tedy
v celkové výši 2,5 milionu Kč. Zastupitelstvo na základě nesouhlasu svých
třech členů (Bor, Stropnická, Vavřík),
a také v souladu s naším protinávrhem, přijalo usnesení, které pověřuje starostu jednáním o výši daru,
která by odpovídala 10 letům údržby
a oprav. Celková výše požadovaného
daru bude stanovena na základě odborného posudku.
Tato kauza se táhne již z loňska,
kdy tehdejší finanční výbor požadoval po vedení radnice (SOS) dojednání navýšení zmíněné finanční
kompenzace. Zároveň finanční výbor požadoval vyčíslení všech nákladů, které MČ vzniknou při převzetí a provozu těchto pozemků dříve,
než o tomto bodu bude znovu hlasovat. Ptáme se, jak je možné předkládat podobně důležité věci k posouzení finančnímu výboru, a přitom
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nevědět, jaké náklady to pro MČ bude znamenat? Přece nelze tolerovat,
aby se vedení radnice chovalo tímto způsobem a okrádalo tak ostatní
občany Suchdola? Zejména, když tu
na Suchdole chybí kanalizace a další
infrastruktura?
Obáváme se, že za tyto nekoncep
ční kroky nese zodpovědnost SOS
v čele s panem starostou Petrem Hejlem a jeho místostarostové pan Václav Vik a paní Věra Štěpánková.
Proč až nyní?
Ano, je běžnou praxí, že po dokončené výstavbě přebírá do svého majetku
komunikace obec, ovšem pouze za určitých jasně daných podmínek. Ty si
stanoví každá obec hned v počátku,
ještě dříve, než dojde k samotné realizaci komerční výstavby. Chová-li se
obec jako řádný hospodář, nemusí následně řešit podobné problémy, jaké má v současnosti MČ Praha-Suchdol, stejně jako obyvatelé ulice Holubí,
kteří jsou právem nespokojeni se současnou údržbou komunikací ze strany
společnosti Central Group.
Ptáme se, proč si vedení obce neurčilo podmínky pro souhlasné stanovisko před zahájením výstavby,
jak je všude jinde obvyklé? Případně
již před 5–6 lety, tedy v době, dokud
musel Central Group spolupracovat
(pozn.: nyní je společnost v likvidaci). Jak k tomu došlo? Obvykle obec
stanoví podmínky, za kterých se komunikace převezme a developer složí peníze předem. Proč se tak nestalo
i v případě Suchdola?
Rozpačité zkušenosti s jednáním
komise ÚZEMNÍHO ROZVOJE
A INFRASTRUKTURY
Bohužel, i tady jsou naše počáteční zkušenosti z jednání radnice
rozporuplné.
Například rozhodování na MČ Praha-Suchdol o investičních akcích je
třístupňové. Zaprvé je to posudek komise územního rozvoje a infrastruktury, případně posudek finančního
SUCHDOLSKÉ
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výboru. Na základě tohoto doporučení rozhoduje rada a potom samotné
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol.
Fungování finančního výboru jsme
již popsali v úvodu článku, nyní přidáváme naši zkušenost z komise ÚZEMNÍHO ROZVOJE A INFRASTRUKTURY.
Komise ÚZEMNÍHO ROZVOJE A INFRASTRUKTURY funguje takto:
1. Dostal jsem pozvánku na 8. prosince 2014 s programem (jakékoliv
podklady chyběly), abych se jako zastupitel mohl seznámit s jednotlivými
kauzami.
2. S jednotlivými body jsme byli seznamováni na místě z papírové dokumentace, kterou si členové posunují
po stole.
3. Ze 17 bodů z programu byly pouze 4 body, které byly hodny nějakého
stanoviska. Vše ostatní může bez diskuse odsouhlasit stavební úřad v Praze 6 -  Dejvicích. Nebyly nám předloženy ani žádné sporné projekty, které
by mohly ohrozit ÚZEMNÍ ROZVOJ
Suchdola.
4. Komisi ÚZEMNÍHO ROZVOJE jsou
předkládány takové body, jako například umístění solárních panelů
na střechu jistého rodinného domu,
změna stavby před dokončením, podávací okénko z Crêprerie Café Girafe atd. To nemá s ÚZEMNÍM ROZVOJEM nic společného a je to pouhý
alibismus pana starosty Hejla! Většina bodů je plně v kompetenci Stavebního úřadu na Praze 6 a tato komise rozhoduje o věcech, o nichž vůbec
rozhodovat nemůže a nemá.
Vyhláška jasně říká, že u staveb
umisťovaných do prostředí již existující zástavby, musí urbanistické
a architektonické řešení vhodným
způsobem reagovat na charakter
a strukturu této zástavby. To znamená, že tyto body posuzuje stavební
úřad dle vyhlášky a nejsou absolutně vhodné pro posuzování komise,
která se navíc pyšní názvem pro
ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ani jeden z posuzovaných bodů nebyl v rozporu se

názory
zněním vyhlášky. V praxi to znamená, že zde sedělo asi 15 lidí, dívalo se
na výkresy, které viděli poprvé, debatovalo o něčem, co jednoznačně
upravuje vyhláška a diskuse je proto absolutně zbytečná. Znovu opakuji, většina bodů se nijak netýkala
ÚZEMNÍHO ROZVOJE, jak proklamuje název komise.
Navíc mezi 14 body, které nemusela komise vůbec posuzovat, byly
i takové, které nesplňovaly parametry dokumentace, o níž mělo být jednáno. Vrcholem všeho byla obhajoba pana starosty Hejla, že důležitý
je například bod „Vyjádření k podávacímu okénku Crêprerie Café Girafe na Brandejsově náměstí“. To jsem
si opravdu myslel, že si dělá legraci,
že komise pro ÚZEMNÍ ROZVOJ se
má vyjadřovat k podávacímu okénku z kavárny. Na můj dotaz, proč se
vlastně máme k těmto věcem vyjadřovat a scházet se kvůli nim, mi pan

starosta odpověděl, že to potřebuje
jako podklad pro jednání rady. Jak je
možné, že se rada alibisticky schovává za usnesení komise, která rozhoduje o tom, co není v její kompetenci a co lze ošetřit jedním či dvěma
ustanoveními vyhlášky?
Podobné je to i s projektem „Rehabilitace Brandejsova statku“. Vedení
radnice (SOS) schválilo projekt, který je srovnatelný s výstavbou mrakodrapů na Pankráci a jiných megalomanských akcí. Do okolí Brandejsova statku umisťuje velkou zastřešenou halu a nové dostihové závodiště
srovnatelné s dostihovým areálem
v Chuchli. Vedení radnice (SOS) souhlasilo, v rozporu s vyhláškou (čl. 13
vylh. 26/1999), že zde může vzniknout výstavba, která dle zákona zásadně narušuje původní architektonické a urbanistické prostředí zástavby starého historického jádra
Suchdola.

Závěr:
Celá příprava a vedení komise územního rozvoje a infrastruktury a vedení
finančního výboru je absolutně amatérské. A nemůže obstát argument,
že se to tak dělá dvacet let. Pokud
pan starosta Petr Hejl bez uzardění
obhajuje podklady, které nejsou řádně připraveny (přitom má na radnici
více než odpovídající aparát), a posléze vyžaduje naše stanovisko k věcem,
které nejsou v naší kompetenci, ptáme se, zda náhodou není podobným
způsobem řízena celá radnice Suchdola a zda se potom jedná o účelně
vynaložené prostředky?!

Zastupitelé: Ing. arch. Ivan Vavřík
a Marek Bor

Kůň sv.Václava na Václaváku
je ze Suchdola! Suchdol očima sousedky a zastupitelky
Žilkové někdy i Stropnické
Brandejsův statek je nedoceněný historický klenot na území Prahy.
Byl založen již před 1065 lety
a vzhledem k historii, která je datovaná od přemyslovské stezky přes svatojiřské benediktinky, Václava Budovce (popraveného na Staroměstském
náměstí po bělohorské porážce) až
po období známého pobytu Mikoláše Alše, je raritou na území Prahy. Pro
zajímavost, ve stájích žil hřebec Arco,
který stál modelem J. V. Myslbekovi
pro sousoší sv. Václava na koni – jednu z dominant Prahy.
V minulém čísle zastupitel Skála (SOS) nadšeně představil projekt „revitalizace Brandejsova statku“ podle projektu magistrátu a vytvořený zcela bez spolupráce s ČZU!
(Jen připomínám: 120 pokojů, restaurace, velké parkoviště, tribuna,
kolbiště, stání pro 100 koní, školicí
prostory atd.) Projekt – svazek papírů, za který jsme my, daňoví poplatníci, zaplatili již několik desítek miliónů, zbavuje Suchdol možnosti mít

na svém území významnou kulturní památku a dává prostor jakémusi školicímu centru.
V prosinci zastupitelé hnutí ANO
iniciovali přehodnocení souhlasu MČ
Praha-Suchdol s revitalizací plánovanou MHMP a iniciovali mediální zájem zpravodajské relace ČT „Reportéři“ o tento sporný projekt. Přesto
stále současné suchdolské vedení chce pouze úpravu projektu nikoliv zásadní změnu využití. Co myslíte,
milí sousedé?
Neměli bychom si v Suchdole zachovat jakýsi skanzen českého statku
a zabojovat o zachování významné
kulturní památky z roku 930! Pokusit
se obnovit Brandejsův statek?
Pražské rodiny by měly volnočasovou agrofarmu s živými zvířaty i tradiční českou zahradou.
Děti by mohly o víkendu jezdit
za zvířátky, starat se, a nový výchovný trend „environmentálního vzdělávání“ (výchova k jednotě myšlení jedince a životního prostředí) by měl
www.praha-suchdol.cz

naplnění. Agrofarmy jsou po celé Evropě vyhledávaná turistická místa.
Proč jezdit do Toskánska, když
k nám se lze dostat MHD! Nebo tady chcete raději školicí středisko pro
neznámé klienty i s jejich privátními koňmi? Zamyslete se prosím nad
myšlenkou:
„Brandejsův statek jako národní kulturní památka v areálu 1. pražského
volnočasového agrostatku v Suchdole“.
Napište mi.
Za hnutí ANO 2011
zastupitelka
Veronika Stropnická
a někdy i Žilková
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názory

Již 20 let jsme tu s Vámi
Na Suchdole již od roku 1994 působí místní sdružení ODS, které se
snaží neustále zlepšovat život v naší městské části. Chceme se dívat
dál dopředu. Máme jeden mandát
v místním zastupitelstvu a předsednické místo v kontrolním výboru. Z pozice opoziční strany se budeme maximálně snažit prosazovat
naši politiku na komunální úrovni.
Chceme zde zlepšit podnikatelské
prostředí, služby i životní prostředí. Toho chceme dosáhnout nikoliv
populistickými sliby, ale konkrétními činy a k tomu potřebujeme hlavně vaši pomoc.
Jsme si vědomi, že mnozí naši
voliči nemají dost času, aby se zúčastňovali osobně veřejných jednání na místním úřadě a interpelovali vedení radnice se svými problémy
v Suchdole. Proto jsme zřídili na internetu facebookovou stránku s názvem „ODS Praha Suchdol“, kde
prezentujeme dokumenty z jednání místní radnice, vaše připomínky, podněty a názory. Nic z diskuse na těchto stránkách nebudeme
mazat, snad pouze vulgarismy či
osobní urážky, které s demokracií
nemají nic společného. Věříme, že
naše stránky zlepší informovanost
všech obyvatel Suchdola o problémech a cílech, které chceme dosáhnout společně s vámi. Budeme
reagovat na vaše konkrétní připomínky a podněty, budeme informovat o všem dění na Suchdole.
Samozřejmě budeme usilovat
o pravidelný prostor v Suchdolských listech, abychom vás i zde
mohli informovat o naší práci v zastupitelstvu, výborech a komisích.
V této souvislosti bychom chtěli vyzdvihnout diskusní příspěvek pana
Ing. arch. Ivana Vavříka o vztahu
mezi vedením naší městské části
a magistrátem hlavního města. Tento byl přednesen na Zastupitelstvu
MČ Praha-Suchdol dne 11. prosince 2014 za podpory našeho zastupitele pana Marka Bora. Tento příspěvek můžete najít na stránkách
MČ Praha-Suchdol v sekci Zápisy
a usnesení zastupitelstva. Opravdu se nám nelíbí, že ostatní oby-
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vatelé Prahy považují Suchdoláky
za škůdce veškerého rozvoje hlavního města. Velice těžko se nám vysvětluje, že se jedná pouze o skupinu voličů, kteří podporují občanské
sdružení SOS. Někteří snad pouze
z ekonomických důvodů, když chtějí ušetřit poplatky za kanalizaci. Bohužel zvítězili v místních volbách.
Plně chápeme postoj obyvatel Prahy, že využíváme veškeré služby
a servis Prahy, ale nejsme schopni nic nabídnout proti, a tak bohužel ještě naše radnice škodí všem
nevoličům SOS.
Tuto situaci chceme s vaší pomocí zvrátit. Pomůže, když nám všem
nebude lhostejná situace na radnici Suchdola. A proto prosíme, vyjadřujte své názory, připomínky

a podněty třeba na našem Facebooku. Také chceme apelovat na voliče
ODS a voliče všech demokratických
stran, aby chodili k volbám, a tím
zamezili nátlaku sdružení SOS. Přece nechceme do budoucna dopustit, aby 1800 voličů SOS vydíralo jeden milión Pražanů.
Prosíme, nebuďme lhostejní ke
svému okolí, kde žijeme a vyrůstají
naše děti. Přece nechceme, aby nám
v budoucnu řekly, že jsme mohli
udělat více. Také věřte, že váš hlas
je velice důležitý a nevěřte, že váš
hlas nemůže nic změnit a pouze zapadne, to není pravda. Vždycky si
připomeňte, že jen 1800 voličů SOS
drží Prahu v šachu.
Michael Linx

Vzhledem k tomu, že je v článku odkazováno
na prohlášení přečtené na jednání Zastupitelstva
MČ Praha-Suchdol ze dne 11. prosince 2014,
zmiňovaný text přetiskujeme:
Ing. arch. Vavřík: „1. Suchdol je součástí Prahy a Evropy, 2. mandát
SOS je 1800 voličů, 3. tento zlomek obyvatel Prahy blokuje celoměstské a středoevropské investice, 4. voliči SOS využívají veškerou infrastrukturu, kterou nabízí město Praha a okolí a přitom se vašim prostřednictvím odmítají podílet na dalším budování a rozvíjení této
infrastruktury (obchvat Prahy, rozvoj letiště Ruzyň), 5. chcete využívat
pouze kladné části infrastruktury a nechcete v zájmu celku přijímat
i některé negativní vlivy, které přináší vaše pohodlí v Praze, 6. značná část z vás (SOS) si tu koupila domy a byty v posledních 20 letech
a dobře jste věděli, že je tu letiště od 20. let 20. století a že se bude letiště rozvíjet a že tu plánován obchvat Prahy (prosím ne dálnice, jak
stále tvrdíte) již od roku 1935. Proč teď to odmítáte, když jste o tom věděli? 7. to znamená, že pokud se nechcete podílet na společné koncepci města, tak nebudete využívat ani nemocnic, úřadů, kultury a dalšího
vybavení které vám nabízí Praha? Nebudete létat letadlem a jezdit autem?, 8. pokud nebudete s Prahou kooperovat, tak se nesmíte divit, že
nedostanete investice na kanalizaci, chodníky, křižovatky a celé vybavení, které je normálně samozřejmostí; 9. zbývající obyvatelé Suchdola
jsou vašimi rukojmími, kteří díky vašemu postoji tu kanalizaci a chodníky nemají; 10. chováte se jako pan Mach z euroskeptiků, který se nechá zvolit do Evropského parlamentu, je placen z našich evropských
daní a při hraní evropské hymny se obrátí zády a chová se jako malé
zlobivé dítě – potom nemůže mít autoritu; 11. vy se chováte podobně:
jste placeni z našich daní a odmítáte nepříjemnosti, které s sebou přináší vybudování společné infrastruktury ve prospěch celku 1 milionu
lidí, kteří žijí v Praze a dalších desetitisíců v okolí.“
ze zápisu z jednání ZMČ Praha-Suchdol
SUCHDOLSKÉ
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co se dělo

Vzpomínka na „pana učitele“
Radovana Papeže, čestného občana in memoriam

Na vzpomínkovém večeru na pana učitele Radovana Papeže v neděli 23. 11. předal na radnici za přítomnosti jeho rodiny, přátel a bývalých žáků starosta MČ Petr Hejl „Ocenění čestného občana MČ Praha-Suchdol in memoriam“
V adventním čase proběhl krásný
vzpomínkový večer na našeho „Pana učitele“ Radovana Papeže, který
učil matematiku, výtvarnou výchovu
a pracovní činnosti na Základní škole M. Alše neuvěřitelných 32 let. Až
do konce ledna jste navštěvovali výstavu jeho tvorby a nahlédli do dokonale úhledných a systematicky vedených třídních knih a třeba jste tam
našli i své jméno. Velmi zajímavé byly i příspěvky a vzpomínky vás, žáků. Psali jste, jak se vám navždy vryl
do paměti svým hluboce lidským
přístupem, svou poctivostí a oběta-

vostí ve své snaze vás co nejvíce naučit. Byl pro vás příkladem čestného a pracovitého člověka. Psali jste
i hezké vzpomínky věnované jejímu
zesnulému manželovi i paní učitelce Papežové – manželce, která měla
podobné metody a výuku doplňovala o praktické poznání. Byli jsme velmi potěšeni, že jsme jí mohli osobně
pogratulovat a předat Ocenění čestného občana.
K výstavě jeho dcera Milada řekla:
„On by si výstavu svých kreseb nikdy nepřál, ... my ale nevyzdvihujeme jeho výtvarné nadání, nýbrž je-

ho píli a vytrvalost v pedagogické
činnosti, neboť z každého svého studenta chtěl dostat co nejvíce, poznal u žáků talent a někdy i tvrdě
a za cenu dlouhých večerů, to svým
žákům vštěpoval“. A ti mu jsou za to
dnes velmi vděčni. A to je to „cenné
dílo“, které pan Papež vytvořil a pro
které si ho nesmírně vážíme.
A na závěr si dovoluji citovat slova jeho žačky, současné akademické
malířky Magdaleny Vovsové: „Proboha, nemohlo by se takto učit
i dnes?!“
Děkujeme celé rodině za přípravu
a poskytnutí materiálů
pro výstavu.
Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

V únoru si připomeneme výročí narození dalšího čestného
občana – akademického malíře JAROSLAVA ŠERÝCH. Vzpomínkový večer spojený se zahájením výstavy jeho tvorby
proběhne v neděli 22. února
od 18 hodin v Alšově kabinetu
na suchdolské radnici. Výstava
bude k vidění do konce března.
www.facebook.com/praha.suchdol
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mohlo by Vás zajímat

Přijďte se k nám zastavit
Vážení čtenáři,
pořád se něco děje… A tak, zatím co
si paní Kateřina bude v příštích letech užívat mateřských povinností,
moje maličkost ji bude v knihovně
svědomitě zastupovat.
Ráda bych se vám touto cestou
představila a pozvala vás na připravované akce nejen do knihovny. Jmenuji se Karolína Tvarohová, studovala jsem filozofickou fakultu a moje
předchozí praxe povětšinou souvisela s dotacemi. Ať už v agentuře

CzechInvest nebo v rámci organizace národních expozic na zahraničních veletrzích, za účelem podpory
exportu českých firem. Knihovna má
dobré zkušenosti s čerpáním grantů a samozřejmě se i nadále budeme snažit využívat všech výzev pro
získávání dalších prostředků pro její financování.
Chtěla bych vás pozvat na plánované únorové a březnové besedy.
Ve spolupráci s paní JUDr. Zlatou
Kohoutovou bychom vás rádi pozvali na tři bloky právních přednášek:
19. 2. spotřebitelské právo
12. 3. nájemní právo
26. 3. dědické právo
(vždy od 18.00 hodin)
Více informací o každém ze tří
bloků najdete na webových stránkách knihovny.
Těšíme se na vaši návštěvu
v knihovně ať již právě u projektu

přednášek zaměřených na podporu právní ochrany seniorů a rozšíření právního povědomí.
Tradiční Noc s Andersenem plná
čtení a her se letos uskuteční v pátek 27. března od 18 hodin. Srdečně
zveme!
JÓGA SMÍCHU (vždy od 18.00 hodin)
10. 2. (úterý)
9. 3. (pondělí)

Karolína Tvarohová,
vedoucí knihovny

Děti - daňové slevy a dávky
1. daňová sleva na školku
Poplatník daně si může již za rok
2014 uplatnit snížení svých daní
o náklady, které vydával za pobyt
dítěte v mateřské školce nebo podobném zařízení péče o předškolní
dítě, a to až do výše 8500 Kč ročně
na jedno dítě.
Kde za poplatníka vyplňují daňové přiznání zaměstnavatelé, kteří by
měli být o této změně informováni a mohou tak i poučit poplatníka,
neměl by vzniknout žádný problém.
Poplatník, který si podává daňové
přiznání sám, by si měl na tuto úlevu pamatovat. V každém případě
může slevu uplatnit jeden z rodičů,
a to ve výši prokazatelných výdajů
za umístění dítěte, nepatří do nich
ale jiné poplatky, stravné, dopravné
spojené s pobytem ve školce apod.
Výši výdajů musí poplatník prokázat potvrzením mateřské školky nebo jiného předškolního zařízení.
Sleva se uplatní v ročním zúčtová-
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ní záloh nebo při podání daňového
přiznání, poprvé za rok 2014.
Nárok na slevu mohou uplatnit
i osoby samostatně výdělečně činné, i když uplatňují své výdaje paušálem. Vždy však může slevu uplatnit pouze takový rodič, který žije
s vyživovaným dítětem ve společné domácnosti. Touto daňovou slevou je možné snížit daňovou povinnost do nuly, pokud by byla daňová
povinnost nižší než nárok na slevu, tak rodič nemůže využít slevu
celou. Slevu lze uplatnit případně
i na vlastního vnuka nebo vnuka
druhého z manželů, pokud poplatník má vnuky v péči nahrazující
péči rodičů (§ 35ba odst. 1 písm.
g) zákona č. 586/1992 Sb., o dani
z příjmu).
2. daňové zvýhodnění na dítě
Za rok 2014 v daňovém přiznání
nebo u zaměstnavatele v rámci zúčtování záloh bude na každé neSUCHDOLSKÉ
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zaopatřené dítě do 26. roku věku
možné uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 1117 Kč měsíčně, za měsíce, kdy dítě splňuje podmínky pro
její uplatnění. Od roku 2015 dochází k navýšení daňového zvýhodnění
na druhé a každé další dítě, u druhého dítěte o 200 Kč měsíčně,
u třetího a dalšího dítěte o 300 Kč
měsíčně. Pro první dítě se výše ani
pro rok 2015 nemění.
Daňové zvýhodnění nemohou
však uplatnit osoby samostatně výdělečně činné, pokud uplatňují své
výdaje paušálem.
3. porodné
Na rozdíl od roku 2014 bude na porodné nárok i při narození druhého dítěte a v důsledku zvýšení
hranice příjmů je bude moci získat více rodin. Porodné na první dítě je 13 000 Kč a na druhé
10 000 Kč (u vícerčat 23 000 Kč).
Žádat o porodné lze až do jedno-

mohlo by Vás zajímat
ho roku od narození dítěte. Příjmy
rodiny se posuzují vždy za dobu
kalendářního čtvrtletí, předcházejícího čtvrtletí, kdy se dítě narodilo.
Hranice příjmů (čistých), za nichž
je zachován nárok na porodné, činí u dosud bezdětných manželů
20 817 Kč, u bezdětné samoživitelky 13 176 Kč.
4. přídavek na dítě
Výše dávky je 500 Kč (dítě do 6 let),
610 Kč (dítě 6–15 let) a 700 Kč (dítě 15 až 26 let). Příjmy, od kterých
se odvíjí nárok na přídavky, jsou závislé na věku dítěte, např. rodiče
a jedno dítě do 6 let musí mít příjem maximálně 18 504 Kč. Pokud
bude o přídavek žádáno na dítě,
jež se narodilo od října 2014 do září 2015, bude se vycházet z příjmů

Přihlaste se
na JARNÍ VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ!

roku 2013. Jako i u porodného lze
o přídavky žádat zpětně – a to až
3 měsíce.
5. rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek je učen rodičům dětí maximálně do 4 let. Celkově lze na něj čerpat 220 000 Kč.
Příspěvek se vyplácí minimálně do
dvou, maximálně do čtyř let věku dítěte, délku si může rodič volit sám. Žádat může kterýkoli rodič,
avšak jen ten, kdo má nemocenské
pojištění. U podnikatelů je toto pojištění dobrovolné a ten, kdo pojištěn není, nemá na peněžitou pomoc v mateřství nárok a od porodu
dostává přímo rodičovský příspěvek v jednotně určené výši 7600 Kč
(do devíti měsíců věku dítěte)
a 3800 Kč (do 4 let věku dítěte).

S příchodem jara v sobotu 18. dubna 2015 přivítáme další nové suchdolské občánky.
Vzhledem k platnosti zákona
o ochraně osobních údajů nemůžeme získávat informace o narození dítěte sami. Prosíme proto rodiče
dětí s trvalým pobytem v naší městské části, kteří mají zájem se zúčastnit se svými aby se přihlásili na suchdolské radnici. Své údaje – jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště, zákonného zástupce a kontakt, můžete zaslat na e-mail: kultura@praha-suchdol.cz nebo předat při osobní návštěvě radnice paní Krumpholcové
v prvním patře v sekretariátu starosty. Vyjádřením zájmu a odevzdáním
údajů vyjadřuje zákonný zástupce
dítěte souhlas se zpracováním podkladů městskou částí Praha-Suchdol.
Děkujeme za pochopení a těšíme se
na malé občánky.
Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

Po dobu vyplácení je možné požádat i o změnu, po jakou dobu
chce rodič příspěvek pobírat (tedy
i změnit jeho měsíční výši), o změnu lze žádat jednou za tři měsíce,
a tak reagovat na změnu v rodině
(návrat do práce, ev. nástup na novou mateřskou dovolenou apod.).
Když se totiž narodí druhé dítě,
skončí vyplácení příspěvku na dítě
první. Pokud ale rodiče chtějí vyčerpat maximální částku 220 000 Kč,
mohou v rámci uvedené změny požádat o kratší dobu jeho vyplácení,
tím dávku zvýší a stačí ji vyčerpat
celou před narozením
druhého dítěte.

JUDr. Zlata Kohoutová

Suchdol
(nejen) sobě

Chtěly bychom kousek místa v Suchdolských listech věnovat poděkování za činy, na které stojí
za to upozornit a které jejich aktéři považují za samozřejmé, i když samozřejmé nejsou.
Za nás si toto v prvé řadě již dlouho zaslouží paní
Iva Sokolová a pan Vladimír Hynek za jejich neutuchající péči o suchdolskou zeleň. Jsou oba příkladem lidí, kterým tak záleží na místě, v němž žijí, že
si vyhrnou rukávy a dají se do práce.
Díky trpělivé soustavné práci paní Sokolové se zarostlé neudržované okraje schodů na Starém Suchdole proměnily v kvetoucí záhony, a to zdaleka není vše,
co paní Iva pro své okolí dělá. Zahradnické zásahy pana Hynka do veřejné zeleně jsou tak dobré, odborné
a koncepční, že si jich oko téměř nevšimne, přitom je
za nimi spousta stráveného času i fyzické dřiny.
Budeme rády, když paní Sokolová s panem Hynkem nezůstanou v této rubrice sami. Jsme si jisty, že
na Suchdole je spousta lidí, kteří si poděkování zaslouží, a my o nich nic nevíme. Budeme rády, když
nás na ně upozorníte. Stačí pár vět, z nichž bude patrno, kdo a proč si poděkování zaslouží. Informaci
nám můžete zaslat na e-mail: suchdol.sobe@atlas.cz
či s označením pro SUCHDOL SOBĚ odevzdat v místní knihovně.
Adriana Skálová a Věra Štěpánková

www.praha-suchdol.cz
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ze suchdolských škol

Akční prvňáci

Nutno říci, že příchodem pěti tříd
prvňáků v září 2014 stará školní budova opravdu ožila a naše nejmladší žáky tak nějak nejlépe charakterizuje slovo „akční“. A tak se žáci 1.A
a 1.B s energií sobě vlastní zapojili i do projektu Recyklohraní. Jedná
se o dlouhodobý projekt pod záštitou MŠMT ČR, do něhož je zapojena

naše škola. Projekt podporuje environmentální výchovu na základních
a středních školách v České republice s cílem prohloubit znalost žáků
a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů na základě osobní zkušenosti. Recyklohraní rozvíjí vztah
dětí k životnímu prostředí formou
tematických her a praktických čin-

ností. Za plnění úkolů získávají školy body, které si pak mohou vyměnit za výtvarné či sportovní potřeby,
hry, školní pomůcky nebo vstupenky do divadel, kin nebo zoo. Konkrétní lednový úkol pro výše zmíněné
první třídy zněl: Black Out – Příprava zdravé svačiny bez elektřiny
a recyklace veškerého zbylého odpadu. A tak paní učitelky krájely zeleninu ostrými noži, malé šikovné kuchařinky míchaly tvarohové a podobné
pomazánky v mísách a všichni pak
roztírali, mazali, zdobili a jedli, až se
jim dělaly boule za ušima. Po přípravě zdravé svačiny následovalo nejen
roztřídění všech vzniklých odpadů
k recyklaci, ale také nutná administrativa – vyplnění výsledkového listu a pořízení fotodokumentace. Téma úkolu nádherně zapadá do učiva
předmětu Člověk a jeho svět, kde
si o zdravé stravě a recyklaci odpadů právě povídáme. Už teď se naši
akční prvňáci těší na zadání dalšího
úkolu. Bude-li pro nás zajímavý, určitě se do něj s vervou pustíme!
Šárka Ábelová,
ZŠ Mikoláše Alše

Jako Magdalena Dobromila
Aby člověk žil a přežil, musí jíst a pít.
Proto se tolik věcí v životě točí právě kolem jídla a pití. Žáci 7. až 9. tříd
naší základní školy se těmto příjemným záležitostem věnují v povinně
volitelném předmětu Vedení domácnosti. Nejlepší je učit se od profesionálů, a proto 9. prosince navštívili
Pražský kulinářský institut. Pražský kulinářský institut (dále jen Prakul) byl založen na Suchdole v roce
2008.
Během prohlídky se našim žákům
věnoval přímo jeho zakladatel pan
Roman Vaněk. Vysvětlil jim, jak provoz Prakulu funguje v praxi a jak probíhají zdejší kurzy vaření. Po prohlídce institutu žákům ještě přinesl
ukázat historický „bonbónek“ – nejstarší kuchařku od Magdaleny Dob-
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romily Rettigové. Po prolistování tohoto literárního skvostu se naši
kuchařští nadšenci spokojeně vrátili
do školy.
To, zda jim návštěva Prakulu byla dobrou inspirací k dalším výborným gastronomickým výkonům,
posuďte sami z jejich výpovědí. Te-

reza z 9.A a Michal T. ze 7. třídy nám
k návštěvě Prakulu řekli: „Líbilo se
nám tam, byli tam super lidi, prostě
skvělá společnost. Viděli jsme přímo
kuchaře při práci. Mají tam opravdu hodně věcí na vaření a k použití v kuchyni. Nedá se říct, že by nás
přímo něco překvapilo, snad jen to,

jak je všechno obrovské – mrazáky, lednice… Zajímavé je, že pořádají různé kurzy vaření, každého, kdo
chce, naučí vařit.“
Šárka Ábelová
a redaktoři školních novin Alšík,
ZŠ Mikoláše Alše

Kroužky Sdružení Roztoč

Foto: Jakub Souček

na Základní škole Mikoláše Alše

Od září 2014 působí na ZŠ Mikoláše Alše s několika svými kroužky pro
děti Sdružení Roztoč z Roztok.
Sdružení Roztoč působí v Roztokách a okolí, kde se cestou tvořivosti, vzájemného potkávání a kulturního vyžití snaží o obohacování
a zkvalitňování života místních obyvatel. Hlavní činnost tvoří široká nabídka celoročních zájmových kroužků a uměleckých kurzů pro děti
i dospělé, tvořivé víkendové dílny,
organizace kulturních akcí a udržování tradičních lidových slavností,
jako jsou Masopust, Zahradní slavnost, Živé jesličky a mnohé jiné. Při
sdružení Roztoč působí loutkové divadlo Tichý Jelen, pěvecký sbor Local Vocal, žonglérská skupina MixTrix a bubenická kapela Blabuburo.
Od září se proto můžete v ZŠ Mikoláše Alše zúčastnit Scénického tance s Jitkou Hradílkovou, dlouholetou
spolupracovnicí divadla Bratří Formanů a bývalou hlavní produkční tanečního divadla Ponec (nyní na RD),

Foto: Anička Krtičková

Divadelní soubor Cára carara,
představení Čokoláda (vlevo)
a Stop-motion animace (dole)

Hrátek s flétničkou s lektorem Adamem Janouškem, Dramaťáku lektorky Terezy Koláčkové a výtvarného
ateliéru Artomat Veroniky Daňhelové. Od příštího roku uvažujeme o rozšíření nabídky o studio animovaných
filmů Anima Roztoč, letos za ním několik zájemců dojíždí do Roztok.

V kroužcích je ještě pár volných
míst – máte-li chuť připojit se v pololetí, kontaktujte Sdružení Roztoč –
www.roztoc.cz, roztoc@roztoc.cz či
na telefonním čísle 775 889 942.

www.facebook.com/praha.suchdol

Zuzana Šrůmová,
Sdružení Roztoč
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Řezání a tlukot kladívka
se ozývá z Mateřské školy Gagarinova

Tříkrálová návštěva z MŠ Gagarinova z oddělení Koťátek na suchdolské radnici
Den otevřených dveří
v MŠ Gagarinova
Ve čtvrtek 26. března 2015 se bude konat v Mateřské škole Gagarinova pro zájemce o umístění dětí Den otevřených dveří. Sraz bude
v 16.00 a 17.00 hodin před budovou „Hvězdička“ u ředitelny (u vchodů z ulice Gagarinova i Stehlíkova je
umístěn plánek celého objektu). Projdeme společně zahradu a podíváme
se do některých tříd mateřské školy. V rámci společné prohlídky se zájemci dozví základní údaje o provozu školky, zápisu do mateřské školy
a budou moci položit dotazy ohledně pobytu dětí v mateřské škole.
Centra aktivit
V naší mateřské škole se snažíme
hledat nové a zajímavé způsoby práce s dětmi. Již dříve jsme přemýšleli nad takzvanými „Centry aktivit“.
O co se jedná? Ve třídě je vytvořeno několik „koutků“, které jsou specificky, cíleně zaměřeny. Děti se samy rozhodují, do kterého koutku
vstoupí a kterou konkrétní aktivitou
se budou zabývat. Ve třídě Medvědů
jsme v letošním školním roce začali
podobná centra budovat.
Nejprve jsme vybudovali centrum
„kuchyně“. Již dříve jsme kuchyňský
koutek měli, ale v současné době jsme
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jej výrazněji ohraničili, dali tam linoleum a umístili nádobu s vodou. Chceme dětem poskytnout prostor k experimentům a větší autenticitě pokusů
s vařením. Další koutek, který jsme dobudovali, je „čtenářský koutek“, ve kterém se děti mohou zklidnit. Koutek
jsme ohraničili vysokým paravánem
s okýnky, vstupuje se tam vrátky, aby
byla zachována intimita prostoru. Je
zde knihovnička s knihami, dále stolek
a hlavně pohodlně polstrovaný gauč
a křesílko. Zde si mohou děti v klidu
prohlížet obrázkové knihy, tiše si povídat a nerušeně odpočívat. Toužíme
vštípit dětem lásku ke knihám. Žertem jim říkám, že až vypnou elektřinu,
zhasnou obrazovky, tak při svíčce se dá
dál číst a prožívat velmi krásné chvíle.
Dále zde máme jakousi „tělocvičnu“.
Je to největší prostor třídy, ve kterém
jsou sportovní prvky, zvláště velká molitanová stavebnice, se kterou děti nejraději pracují. Zde děti sportují, staví
si stavby z velkých molitanových kos-

tek, hrají míčové hry, ponejvíce psí fotbal, nebo si budují překážkové dráhy.
Následují koutky – „hudební“, „s panenkami“, „se stavebnicemi“ a v neposlední řadě stoly „na kreslení“.
Jako poslední koutek vznikla „dílnička“. Na tu jsme obzvláště pyšní.
Vybudovali jsme ji z prostor malého
skladu, kde jsme umístili ponk, malý
svěrák, poličky, nářadí a kousky dřeva. Některé děti si koutek ihned oblíbily a zkouší zde své první výrobky
ze dřeva. Ponejvíce se zatím ozývá
řezání a tlučení kladivem do hřebíků. Naším cílem je vzbudit v dětech
zájem o manuální činnosti, který by
později mohl vyústit v zájem o řemeslo. Chceme vedle záplavy elektroniky, obrazovek a počítačových
her, kterými jsou děti často zahlceny, nabídnout něco jiného, s čím se
dnes již tak často nesetkají.
Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

Mateřská škola Gagarinova hledá

učitele/učitelku
na plný úvazek. Nástup možný ihned nebo od září 2015.
Bližší informace u ředitele Stanislava Zeleného,
tel.: 733 510 450, msgagarinova@praha-suchdol.cz
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Zápis dětí do mateřských škol na Suchdole
středa 8. dubna
a čtvrtek 9. dubna 2015
od 14 do 17 hodin
Ve dnech 8. 4. a 9. 4. proběhne od 14 do 17 hodin příjímací řízení do MŠ K Roztokům a MŠ Gagarinova
pro školní rok 2015/16. Kritéria přijetí zůstala stejná, rozhodující bude trvalé bydliště v Suchdole a věk dítěte.
K zápisu můžete jít do obou MŠ, při odevzdání napište do přihlášky svoji preferenci.
Je potřebné mít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Dostanete žádost o přijetí dítěte,
evidenční list (EL) a dotazník o dítěti. A vezměte s sebou i své děti, ať se seznámíme.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ K Roztokům proběhne ve středu 18. 3. od 16 do 17 hodin.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ Gagarinova proběhne ve čtvrtek 26. 3. od 16 do 17 hodin.
Pokud vám termín nevyhovuje, dohodněte si telefonicky návštěvu na jiný den.
MŠ K Roztokům 879, Praha-Suchdol
www.mskroztokum.cz
mskroztokum@seznam.cz
ředitelka: Mgr. Jaroslava Barková Hešíková
tel.: 220 921 707, 606 474 458

MŠ Gagarinova 1103, Praha-Suchdol
www.msgagarinova.cz
msgagarinova@praha-suchdol.cz
ředitel: Mgr. Stanislav Zelený
tel.: 220 920 522, 733 510 450

ROK 2015 - ROK ROVNOVÁHY
Rovnováha na nás působí na vesmírné, biologické i osobní úrovni –
na naše tělo, mysl i city – a přitom
nám připomíná, že cokoli děláme,
můžeme přehánět či nedotahovat,
a že pokud se naše vnitřní kyvadlo vychýlí na jednu stranu, nutně
se zhoupne na opačnou. Mezi krajnostmi leží střed – rovnovážný bod.
Na rovnováze závisí naše přežití, ale
i kvalita života, který žijeme, a stav
naší duše.
JAK VE VELKÉM, TAK V MALÉM
A NAOPAK. Naše Země funguje jako
jeden živý organismus, na jehož povrchu my lidé nejsme nic než pouhé maličkaté buňky. Oceány tvoří její oběhovou soustavu, ale my
ji zamořujeme chemikáliemi, jedy
a odpadky. Voda je krví jejího těla.
Všimněme si, jak nám naše planeta ve velkém ukazuje (na straně jedné extrémními projevy počasí – hurikány, záplavy, zemětřesení, sucha;
na straně druhé stíráním rozdílů
mezi ročními obdobími), v jaké nerovnováze na ní žijeme.

Součtem číslic 2015 vychází 8.
Magické číslo, jehož vibrace prostoupí celý tento rok. Budeme zkoušeni
ze znalosti a praktického naplňování jednoduché rovnice má dáti=dal.
A letos bude Vesmír přísný! Vrátím-li
se k naší planetě – vracíme jí dostatek lásky, úcty, pozornosti a poděkování za to, co od ní dostáváme? Čistou vodu, na které závisí naše přežití;
čistý vzduch, který nám dovoluje dýchat; rostliny a zvířata, která nám dávají svá těla, abychom neumřeli hlady. Nekonečnou krásu, kterou naše
planeta oplývá a která nám přináší potěšení. Vše, co svou nedbalostí
www.praha-suchdol.cz

a lhostejností svému domovu způsobíme, se v souladu s vesmírnými zákony obrátí proti nám.
A co my lidé navzájem? Co nosíme ve svých srdcích a myšlenkách?
Je to schopnost mít rád sám sebe i druhé, schopnost odpouštět,
schopnost porozumění a soucítění,
schopnost být milý a laskavý, schopnost vyzařovat radost a pohodu?
Nebo se u nás zabydlel strach, smutek, žárlivost, pýcha, lenost, závist,
zlost, nenávist a chtivost?
Osmička je symbolem karmy – zákona příčin a následků. Takže se letos bude hodně uplatňovat staré
české přísloví JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZÝVÁ. Zvažujme tedy srdcem své myšlenky, slova
i činy, neboť se nám rychleji než jindy zhmotní to, co vysíláme…
PŘEJI NÁM VŠEM HODNĚ LÁSKY V SRDCI, MOUDROSTI, POKORY,
NADHLEDU, RADOSTI A POZITIVNÍCH MYŠLENEK.
Jaroslava Hešíková
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Dva obyčejné hasičské
příběhy o (ne)obyčejných hasičích

Příběh první: Obyčejná stáž
„Na co si s sebou, prosím tě, bereš tu tlustou knížku a škrabku
na brambory?“ ptám se v předvečer
jedné prosincové odborné hasičské
stáže svého manžela.
„No abych se nenudil. Při tom čekání přece,“ odpovídá pohotově a kroutí při tom nechápavě hlavou nad mou
zbytečnou ženskou otázkou.
„Ty nebudeš hasit?“ nenechávám se odbýt a zkouším jeho trpělivost slovy: „Škrábat brambory můžeš i doma a klidně v zásahových
rukavicích.“
Povzdech. „Nehoří přece pořád.
Na výjezd se tam kolikrát čeká i celý
den,“ naráží manžel na tři předchozí
stáže na HZS Petřiny, kdy kluci marně čekali na poplašný gong signalizující výjezd hasičských aut k případu.
A jak vlastně vypadá taková stáž
očima dobrovolného hasiče? Odborná stáž na hasičské stanici profesionálních hasičů totiž pro kluky
„dobráky“ znamená příležitost být
u případu od samého začátku, být
aktivně zapojen do situace a hlavně
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Foto: 2x HZS hl. m. Prahy, Milan Pacík

Běžná rodina běžného suchdolského
hasiče žije svůj život běžným a dalo by
se říci poklidným způsobem. Tu a tam
se ale vyskytnou chvíle, které jsou
svým způsobem poněkud neobvyklé
a které vám připomenou, že tahle rodina má někdy do běžnosti daleko.

Požár mrazíren
je to obrovská zkušenost. Dobrovolní hasiči nejsou přivolávaní k případům tak často jako „profíci“, a proto
ani nemají možnost vyzkoušet si své
odborné znalosti a dovednosti v reálné situaci. Z toho důvodu se pravidelně účastní 12hodinových stáží
mezi lidmi, kteří se hasičinou živí.
Výjezdy však pochopitelně nejsou
naplánované, a tak nikdo předem
neví, kdy a kam se pojede. A tak se
čeká. Někdy hodinu, někdy dvě a někdy i celý den. Hladina adrenalinu
při takovém čekání je vysoká. Než
si na ten stres zvyknete, odkládáte
dokonce i návštěvu WC na později, protože co kdyby to zrovna v in-
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kriminovanou chvíli „houklo“? Ale
nepředstavujte si to tak, že se jen
sedí a čeká. Kluci absolvují pravidelná školení, výcviky nebo cvičné poplachy v rámci stáže, včetně kontroly a údržby hasičského vybavení
a techniky. Čili, ne že by nebylo co
dělat, ale výjezd je přece jen výjezd.
A absolvovat tři stáže za sebou, aniž
by vás tzv. zvedli, to omrzí.
Ten večer při chystání věcí manžel
netušil, že knížku ani škrabku příští den potřebovat nebude. Dokonce netušil ani to, že mu za pár minut
pípne poplachová SMS a on se vyřítí na hasičárnu, aby pak cestou k nahlášenému požáru zjistil, že se jedná
o planý poplach.
„Tak to bychom měli malou rozcvičku před tím zítřkem,“ pronesl při
návratu z planého poplachu doufaje,
že to bylo dobré znamení věcí nadcházejících. Měl pravdu. Druhý den
poplachový gong zazněl, a to dokonce třikrát.
Jeden výjezd byl k dopravní nehodě, kde kluci likvidovali její následky,
podruhé asistovali při odstraňování
poraženého stromu v důsledku dopravní nehody a potřetí kluky zvedli k případu požáru hotelu v Řepích,
kde zajišťovali evakuaci osob. Dalo
by se říci, že tato stáž byla takovou
pěknou hasičskou tečkou za uplynulým rokem 2014.

suchdolští dobrovolní hasiči
Příběh druhý: Obyčejný výjezd
2:34 ráno.
„Něco tady pípá,“ zachraptím
do tmy v polospánku, byť si nejsem
jistá, jestli jsem tu větu skutečně vyslovila nahlas.
„Hmmhmm…,“ zabručí to vedle
mě. Chvíli se nic neděje. Najednou
se ozve strašlivý pronikavý zvuk, jako když lídr punkové kapely ladí svou
baskytaru těsně vedle mé hlavy –
manželovi zvoní telefon.
„Mám výjezd,“ šeptá – zcela zbytečně – a hrabe se z postele.
„Aaau!“ zařvu, „stojíš mi na noze!“
„Kde mám trenýrky???“ ptá se –
stále šeptem, ale v hlase je už znát sílící nervozita, aby mu ostatní neujeli.
„Proč si nerozsvítíš?!“ třeštím oči
do tmy, odkud se ozývají rány, jak
manžel naráží do nábytku.
„Abych vás nevzbudil,“ zní logická
odpověď, ačkoliv většina lidí v téhle
místnosti je už dávno vzhůru.
Synek se začíná vrtět v postýlce.
„Prosím tě, jdi už…,“ úpím naléhavě
s představou, jak se syn vzbudí a jak
ho budu celého rozrušeného, že jde
táta hasit, hodinu uspávat.
Na budíku svítí 2:40 a zpod okna se ozývá šílené túrování motoru naší oktávky, jejíž vymrzlý motor
je nucený zrychlit z nuly na sto během pěti vteřin, aby to manžel stihl

na hasičárnu v požadovaném výjezdovém čase (pozn. – výjezd jednotky do 10 minut od vyhlášení poplachu). Při úsměvné myšlence, v jakém
stavu asi k výjezdovému autu dorazí
ostatní dobrovolní hasiči, se zase nořím do snu.
A co se vlastně stalo? Požár jedné z administrativních budov mrazíren v Sedlci byl nahlášen v sobotu 10. ledna v 1:41 ráno. Na místě
zasahovalo 6 jednotek profesionálních hasičů a jednotky sboru dobrovolných hasičů ze Suchdola, Nebušic, Lysolají a Dopravního podniku
hl. m. Prahy, na výpomoc přijela
i cisterna ze Středočeského kraje.
Suchdolští hasiči byli přivolaní hodinu po boji se živlem, aby pak celou
noc na místo neštěstí dodávali vodu. Požár se podařilo uhasit až v dopoledních hodinách pomocí sedmi
vodních proudů.
„Tak jaký byl výjezd? Hořelo?“ lačně se dožaduji informací z předešlé
noci.
„Bylo to velký, hořely mrazírny,“
odpovídá on horlivě, leč unaveně.
„A představ si, celou tu dobu jsem
měl naruby trenýrky. A děravý,“ dodává vyčítavě.
„A copak ti to nějak bránilo ve výkonu tvé hasičské povinnosti?“ dobírám si ho.

„Ne,“ usmívá se, „jeden měl zase
celou dobu pod bojákama* pyžamo,“
práskne na kamaráda, který se v noci s hledáním trenýrek evidentně nezdržoval. Inu, výjezd je výjezd. Manžel
se to ráno doma moc neohřál. Spolu
s ostatními suchdolskými hasiči ho
čekalo celodenní školení řidičů.
A co se ještě událo v řadách suchdolských hasičů nového? V listopadu
proběhl Memoriál Marty Habadové
ve Stromovce, kde Suchdol úspěšně
reprezentovaly naše nejmladší hasičské naděje v běhu na 60 m s překážkami. Mladí hasiči v tyto dny také pilně trénují na únorový Zimní pohár
v uzlování. V prosinci pak hasiči pomáhali na suchdolském Čertobraní a společně také oslavili Vánoce ve
Starosuchdolské restauraci. Při čtení
těchto řádků je velmi pravděpodobné, že máme za sebou již 124. hasičský ples, který si, jak je již známou
tradicí, všichni užili.
Na závěr si dovolím ještě poznámku, že všechny postavy a události
uvedené v příbězích výše jsou skutečné a případná podobnost s nimi
v realitě není nic než pravda.
Tak zase příště.
Pavla Bradáčová
*bojáky = zásahový nehořlavý
oblek hasiče

Trocha povídání z hasičského zvaní

V sobotu 24. ledna se sešla parta
nadšenců v místní hasičárně, kde
byla možnost od 9.00 do 9.30 zakoupit vstupenky. Přibližně v 10.15
se rozuteklo po Suchdole sedm sku-

pinek, mezi nimiž byly i drahé polovičky. Byla snaha obsáhnout celou
obec a pozvat naše sousedy a spoluobčany na 124. ples SDH Praha-Suchdol. Již po pár krocích by-

ly reakce místních v dobrém duchu.
„Ahoj hasiči,“ dávali lidé najevo, že
nás rádi vidí při jiné příležitosti, než
je hašení požáru apod.
I když byla z naší strany snaha
zastavit se u každého domu v určených lokalitách a případně nejen pozvat, ale si i „sousedsky“ poklábosit, byly i takové reakce, že někteří
stáli za záclonou a ani neotevřeli okno. Možná je to dnešní dobou, kdy
má většina lidí strach a divný pocit –
kdo je to zase otravuje. Každopádně
proběhla většina pozitivních ohlasů.
Budeme doufat, že příští zvaní na jubilejní 125. ples proběhne s ještě
větší účastí členů a podaří se pozvat
více našich sousedů. KAŽDÁ NOHA
DOBRÁ.
Daniel Stibor,
člen SDH Praha Suchdol

www.facebook.com/praha.suchdol
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Jméno na pomníku
– Václav Kozák
Jedno ze jmen vytesaných na pomníku, který je věnovaný obětem
2. světové války a stojí před základní školou v Suchdole, patří mému
otci Václavu Kozákovi, narozenému
roku 1910.
Byl synem horníka Josefa a matky
Alžběty. Již v mládí se zajímal o dění
v naší mladé první republice. V šestnácti letech se již zajímal o rozdílné
pracovní a životní poměry lidí, a proto se zúčastňoval prací v dělnickém
hnutí. Byl funkcionářem Komsomolu a zakládajícím členem sportovního spolku Rudá hvězda Suchdol.

v roznášení letáků, opatřování ošacení, jídla, peněz a přechodného ubytování pro zběhlé vězně z transportů.
Zúčastňoval se schůzek trojky. Jeden
čas ve svém domě ukrýval pana Antonína Hotovce ml. a pana Benetku.
Za tuto činnost byl v době okupace
propuštěn ze zaměstnání, a proto
přijal práci obchodního cestujícího.
Dne 25. 2. 1944 v ranních hodinách přijelo před dům mého otce auto SS s gestapem za účelem zatčení
mého otce. Otec byl již v tuto dobu v zaměstnání, povolali proto četníka, aby nás jako děti hlídal. Ten-

Rudá hvězda Suchdol, 1926,
Václav Kozák stojící druhý zprava
V roce 1931, tedy v době předválečné republiky, byl otec vězněn
tři měsíce na Pankráci za projev
na Květnovém táboru lidu v Libčicích u Kralup. Z Komsomolu přešel
do KSČ, kde zastával různé funkce.
Svoji ilegální činnost započal ihned
v prvních měsících okupace, kdy řídil ilegální skupinu v Suchdole.
Podruhé byl otec zatčen po atentátu na Heydricha na udání, kdy byl
považován za Valčíka. Po zjištění totožnosti byl propuštěn. Do odboje
proti fašismu se zapojil v roce 1939
a působil v něm do doby svého zatčení, tj. do 25. 2. 1944. V odboji měl
na starosti obce: Roztoky, Žalov, Lysolaje, Suchdol. Jeho práce spočívala
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Svatební fotografie Václava Kozáka
a Gertrudy Babulíkové
to četník byl sice Čech, ale udavač,
kvůli kterému se někteří lidé dostali do vězení i koncentračního tábora.
V té době byl u nás doma otec matSUCHDOLSKÉ

LISTY

1/2015

Václav Kozák v roce 1935
ky, pan Babulík, který se snažil dát
mému otci vše vědět, ale agilní četník
nepustil nikoho z domu ven. Po zatčení mého otce u nás probíhaly domovní prohlídky pětkrát až šestkrát
do měsíce po dobu šesti měsíců.
Otec byl vězněn v Pečkově paláci (vyslýchán), poté byl převezen
do pankrácké věznice a dále do Terezína. Z Terezína byl transportován
do Norimberka, kde byl 22. 11. 1944
odsouzen k trestu smrti. Poprava
nebyla vykonána z důvodu rychle
se přibližující osvobozující americké
armády.
Dne 25. 4. 1945 byl otec zařazen
do pochodu smrti ze Straubingu do
Dachau. Pochod smrti znamenal, že
zbídačení, vyhladovělí lidé na pokraji
smrti museli bez jídla a pití (vodu pili z louží a jedli plodiny z okolních polí, přičemž byli mnohdy zastřeleni jakoby na útěku) jít několik desítek až
stovek kilometrů, popoháněni zbraní
v rukou německých vojáků s největší
krutostí. Ten, kdo nemohl jít pro únavu či nemoc dále, byl na místě zastřelen a jeho tělo bylo ponecháno osudu. Doprovod vězňů tvořili většinou
mladí němečtí vojáci, kteří si dlouhou
chvíli krátili tím, že v době nudy postříleli i několik vězňů.
Můj otec byl naposledy spatřen
spoluvězni Otou Musilem, Anto
nínem Hotovcem st. ze Suchdola
a Josefem Kejmarem z Lysolají dne
30. 4. 1945.

ze suchdolské historie

Inzerát o hledání nezvěstného
Václava Kozáka, Hlas osvobozených, 20. 12. 1946
Přes veškerou snahu v pátrání Mezinárodním červeným křížem
a českými tiskovinami se nám nepodařilo najít otce, ani jeho ostatky.
Po neúspěšném pátrání byl můj otec
k 30. 4. 1945 prohlášen za mrtvého.
Pan Václav Kozák byl jedním
z mnoha lidí bojujících v ilegálním
hnutí proti fašismu. Neváhal položit
svůj vlastní život za osvobození republiky, lepší budoucnost a svobodu pro příští generace.

A na závěr mé krátké zamyšlení:
Dnes mě přímo uráží počínání některých našich politiků, kteří například vyznamenávají uprchlé vrahy,
kteří se neštítili vraždit naše občany, jen aby se dostali ke zbraním,
a mohli se tak prostřílet na Západ. Podle mě vrah zůstane navždy
vrahem.
Dnes se zapomíná, jak se žilo obyčejným lidem za první republiky, jak
to bylo s prací, výdělky a kolik hodin
se muselo odpracovat, aby se rodina uživila. Nebo kdo byl první zatýkán při obsazení republiky Hitlerem
– komunisté a Židé. Jak kruté byly
výslechy gestapem, např. v Pečkově
paláci, který si můžeme i dnes prohlédnout (katakomby). Zároveň je
mi jasné, že majetek se neměl znárodňovat, ale mělo vše zůstat, jak
bylo řečeno v Košickém vládním
programu z roku 1946. Poválečná

léta byla zlá, nebylo co jíst, republika byla rozbitá a s jídlem se šmelilo.
Ale pravdou je, že veškerý majetek
zůstal v republice. V dnešní době,
po sametové revoluci a privatizaci
je spousta majetku rozkradená a zašantročená. Dnes se s nadsázkou říká, že co se nepovedlo Hitlerovi, povedlo se naší vládní garnituře.
Další etapa našeho života nám
ukládá nezapomínat na naše občany, kteří se za fašistické okupace ukázali jako opravdoví hrdinové a za lepší budoucnost neváhali
obětovat to nejcennější, co člověk
má, svůj život. Musíme to neustále připomínat mladší generaci, aby
se tato zvěrstva nemohla už nikdy
opakovat.
sepsal: Jaroslav Kozák
(syn Václava Kozáka)
více na: www.historiesuchdola.cz

Pečovatelská služba
HORIZONT
Pečovatelská služba Horizont nabízí a poskytuje své služby lidem, převážně v seniorském věku, kteří potřebují podporu či pomoc druhé osoby v tzv.
běžných nebo každodenních činnostech, a to z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení. Tyto služby poskytujeme lidem
z oblasti Suchdola, Sedlce a v odůvodněných případech i na vzdálenějších
místech, a to v jejich domácnosti a v blízkém okolí jejich domácnosti.
Pečovatelská služba Horizont je v provozu pouze v pracovní dny, v době
od 8 do 15 hod., o víkendech a svátcích své služby neposkytuje.
PODPORU ČI POMOC POSKYTUJÍ PEČOVATELKY
V TĚCHTO OBLASTECH:
Podpora či pomoc při sebeobsluze, např. dovoz obědů, podávání jídla,
oblékání a osobní hygiena atp.
	Podpora či pomoc při udržování domácnosti, např. úklidy, nákupy, pochůzky, praní a žehlení prádla atd.
	Podpora či pomoc v kontaktu se společenským prostředím, např. doprovody na úřady, k lékařům, na společenské a kulturní akce apod.
Pečovatelská služba Horizont je registrovanou sociální službou v Registru
poskytovatelů sociálních služeb Magistrátu hl. m. Prahy.
Služba je poskytována za úhradu. Povinnost si službu hradit a maximální výše úhrady za službu je stanovena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu. Lidem, kteří mají soběstačnost
výrazně sníženu a závisí na pomoci druhého člověka, je určen státem poskytovaný Příspěvek na péči, o který je třeba žádat, a to na příslušném úřadě práce.
Máte-li zájem dozvědět se více, ozvěte se nám telefonicky či e-mailem nebo
navštivte naše webové stránky. Pokud upřednostňujete osobní setkání, domluvte se s námi předem po telefonu, abychom vám mohli věnovat dostatek času.
www.praha-suchdol.cz

PENZION HORIZONT
Na Vrchmezí 8/231, 165 00
Praha-Suchdol
www.domovhorizont.cz
tel.: 220 921 242; 233 101 437
e-mail: info@domovhorizont.cz
Kontaktní osoby:
Mgr. Daniela Töpferová
(sociální pracovnice),
Mgr. Jiří Přeučil (ředitel)
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Vzpomínka na spoluobčana
a akademika prof. Ing. Karla Kudrnu, DrSc.
Poslední říjnový den roku 2014 nás
ve věku 90 let opustil prof. Ing. Karel Kudrna, DrSc., akademik Československé akademie věd, výrazná
osobnost zemědělského výzkumu
a vzdělávání. Přispěl k chápání zemědělských soustav jako významného prvku interagujícího s krajinným
prostorem a zdůrazňoval provázanost jejich činnosti s hydrologickými, geochemickými a transformačními ději probíhajícími v biosféře.
Na mnoha jeho myšlenkách a tezích
staví i současná moderní agroekologie, projektování a management zemědělských systémů.
Narodil se v r. 1924 v rodině malorolníka a koláře v Sudoměřicích
v jižních Čechách a od svých rodičů získal vlastnosti, které jsou příznačné pro celý jeho další život, jako
skromnost, pracovitost a přísnost
vůči sobě samému. Po středoškolských studiích zahájil studium na Fakultě zemědělského a lesního inženýrství ČVUT v Praze. V roce 1954
se stal vedoucím katedry obecného
zemědělství a zároveň proděkanem
Agronomické fakulty tehdejší čerst
vě založené Vysoké školy zemědělské. O pět let později se habilitoval
a stal se děkanem této fakulty. V roce 1960 byl ustanoven rektorem Vysoké školy zemědělské a tuto funkci
zastával až do roku 1966.
Během svého funkčního období se
mu podařilo prosadit výstavbu no-

vého kampusu univerzity na „zelené
louce“ u nás na Suchdole a svými
organizačními schopnostmi a styky se zasloužil o jeho rychlé uvedení do života. I díky jeho úsilí se dnes
ČZU může pyšnit tímto koncepčně,
architektonicky i esteticky unikátním areálem. Velkorysost tehdejšího
pojetí umožňuje v současné době
průběžnou modernizaci a stavební
rozvoj areálu, jejichž rozsah nemá
od jeho založení obdoby.
V roce 1966 byl jmenován řádným
profesorem a o pět let později, v roce 1971, se jako historicky první zástupce oborů zemědělských věd stal
členem korespondentem Československé akademie věd (ČSAV). V roce
1975 získal tehdejší nejvyšší vědeckou hodnost „akademik“ a stal se
i členem předsednictva ČSAV.
Odborně pracoval na nových koncepcích a se svými spolupracovníky vybudoval silnou katedru zemědělských soustav s mnoha technicky
na úrovni vybavenými pracovišti, zavedl také nový předmět Zemědělské
soustavy a v zemědělském vzdělávání i výzkumu neúnavně prosazoval
systémový přístup. O nadčasovosti
jeho uvažování svědčí i fakt, že předměty s názvem Zemědělské systémy
a Agricultural systems jsou v současné době opět vyučovány na našich fakultách.
Jeho vědecko-pedagogickým působením prošly tisíce zemědělských

inženýrů, mnoho vědeckých aspirantů, desítky habilitantů a doktorů
věd. Nesmírně bohatá je jeho publikační činnost. Vedle mnoha původních vědeckých prací připomeňme
alespoň jeho nejznámější knižní monografie: vysokoškolské učebnice
Zemědělské soustavy a Využití melioračních soustav a knihu Biosféra
a lidstvo, které byly oceněny Literárním fondem a cenami nakladatelství
Academia.
Podle článku prof. Ing. Jiřího
Balíka, CSc., dr. h. c., rektora ČZU
uveřejněného v časopise
Živá univerzita 4/2014

Děkujeme, že v Zóně 30,
zejména v ulicích Suchdolská,
K Horoměřicům a Internacionální
(a kromě Kamýcké i ve všech
ostatních suchdolských ulicích),

dodržujete maximální povolenou rychlost.
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MK Rybička v novém roce

Milí návštěvníci klubu Rybička,
v roce 2014 počet rodičů a dětí nav
štěvujících aktivity klubu Rybička
dosáhl téměř osmi stovek, což je pro
nás rekord. Váš narůstající zájem
nás těší a věříme, že i v nastávajícím
roce bude Rybička místem, kam budete rádi chodit vy i vaše děti.
Plánované akce v roce 2015 a jejich ceny se budou odvíjet od případného získání dotací. Na počátku
roku jsme zatím ještě jen v očekávání výsledků čtyř grantových řízení, v nichž jsme projektové žádosti
podali.
Nicméně nový rok je už v plném
proudu a ani my v Rybičce nemůžeme zahálet. Dopolední kroužky Losos, Hvězdičky, Žabky a pulci
a Želvičky jsou navštěvovány stálými, ale i novými rodinami s dětmi.
Na kroužky je stále možné přijít bez
předchozí rezervace, můžete si tak
vyzkoušet, který kroužek vám a vašemu dítěti nejvíc vyhovuje.
V únoru pro vás chystáme Bál
princezen (6. února od 15.30 hodin),
který by si neměla nechat ujít žádná
holčička ani žádný kluk! Z děvčátek
se stanou krásné princezny a z chlapců odvážní rytíři. Milovníky tvoření určitě potěší malování na plátno
a pokusy s ubrouskovou technikou
(17. února od 17 hodin). Každý měsíc
je výtvarná dílna věnována jiné výtvarné technice. Můžete se zúčastnit
také besed s psycholožkou či jinými odborníky, plánujeme i kurz první pomoci a čekají vás samozřejmě
i různé jednorázové akce, např. sbírání velikonočních vajíček, pouštění
draků, zahradní slavnost a jiné.

Aktuální přehled akcí najdete vždy
na www.klubrybicka.blog.cz v rubrice Program.
Už nyní se můžete začít chystat
na jarní dobročinný bazar. Bazar bude

probíhat přímo v klubu Rybička, a to
v neděli 15. března od 14 do 17 hodin. Nabízíme vám cca 10 prodejních
míst, kde si sami za poplatek můžete
prodávat oblečení, sportovní potřeby,
hračky či knížky. Kromě toho můžete přinést to, co jste ochotni věnovat
na charitativní účely. Zároveň zveme
i vás, kupující, abyste si přišli vybrat
něco pro sebe nebo své děti. Bližší informace získáte a rezervace prodejního místa si můžete domluvit s Kristínou Hulenovou, tel.: 734 681 312,
klubrybicka@centrum.cz.
Věřím, že se při některých akcích
uvidíme. Těším se na vás!
Kristína Hulenová,
koordinátorka MK Rybička

Srdečně Vás zveme
Na jarní bazárek oblečení, hraček a sportovních potřeb
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Registrace prodejců
a informace:
Kristína
Hulenová
Broumov.
Tel. věcí
734 681
312
 Časový
výtěžek
volně
položených
prodávaných
za symbolické
plán: 14-14:30
hod.
příprava místa, 14:30-17 hod. prodej,
e-mail:
kristina.hulenova@gmail.com
ceny pro MK
Rybička,
neprodané
17-18
hod. úklid
prostor. věci budou věnovány Charitě
Broumov.
prodejců
a informace:
Hulenová
Časový plán: Registrace
14-14:30 hod.
příprava
místa,Kristína
14:30-17
hod. prodej,
734 681 312
17-18 hod. úklidTel.
prostor.
e-mail: kristina.hulenova@gmail.com

Registrace prodejců a informace: Kristína Hulenová
Tel. 734 681 312
e-mail: kristina.hulenova@gmail.com

www.facebook.com/praha.suchdol
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co se dělo
PIETNÍ AKT U POMNÍKU GENERÁLMAJORA RUDOLFA PERNICKÉHO
V pátek 19. prosince 2014
proběhl za přítomnosti mnoha čestných hostů pietní akt
u příležitosti 70. výročí operace Tungsten a 9. výročí
úmrtí generálmajora Rudolfa Pernického. Mezi hosty
nechyběli mj. náměstkyně
ministra obrany JUDr. Alena Netolická, brigádní generál Ing. Zdeněk Jakůbek
z Vojenské kanceláře prezidenta republiky, vojenský historik plk. PhDr. Eduard Stehlík, prorektor ČZU
v Praze Doc. Ing. Tomáš Šubrt, předseda Českého svazu protifašistických bojovníků Ing. Jaroslav Vodička
či tajemník Československé
obce legionářské Mgr. Filip
Procházka.
3. SPOLEČNÝ REPREZENTAČNÍ PLES LYSOLAJÍ A SUCHDOLA
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ČERTOBRANÍ

TANEČNÍ ZÁBAVA V MASKÁCH

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KAPLI SV. VÁCLAVA

NOVOROČNÍ PROCHÁZKA

www.praha-suchdol.cz
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zveme Vás

Rozlučte se
se zimou
BĚHEM!

V sobotu 14. března
se koná SUCHDOLSKÝ
BĚŽECKÝ CITYCROSS,

amatérský přespolní závod
vhodný pro všechny věkové
i výkonnostní kategorie.
Svůj závod si odběhnou i nejmenší, součástí doprovodného programu bude soutěž
o nejlepší domácí buchty.
Start a cíl závodu bude
na hřišti za školkou na kraji Roztockého háje, začátek
v 10.30 hodin. Trať bude vedena terénem, poběžíme tři
kola, celkem 6,6 km.
Nyní je ideální chvíle
začít trénovat!

Výbor oddílu kopané
T.J. Slavoj Suchdol
vás srdečně zve na

TANEČNÍ
ZÁBAVU
v sobotu
7. února 2015
od 20.00 hod.
v hotelu GALAXIE
na Suchdolském
náměstí
k tanci a poslechu
zahraje skupina p. Blažka,
vstupné 180 Kč
bohatá tombola
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ÚNOR 2015
10. 2.		 v 18.00 VALENTÝNSKÉ SVÍČKY – výtvarná dílna
zaměřená na výrobu svíček. Přijdte si vyrobit
valentýnskou svíčku pro své milé. (cena 150 Kč,
rezervace na baru)
14. 2. ve 13.00 MASOPUST – tradiční veselice v maskách, Hudba, zpěv, zábava, pruvod maškar,
spousta dobrot a Masopustní speciál z Unětic!
15. 2. v 17.00 „DVĚ (Z TOHO VŠEHO) NA VĚTVI“ –
vernisáž výstavy obrazů a háčkovaných plastik
na téma „stvoření světa“ sester A. Zavadilové
a P. Hroudové (vstup volný)
19. 2. v 19.00 HOŘKOSLADKÁ CHUŤ KENI –
cestopisný večer O Keni, o cestování, o lidech,
o dobrovolnictví v afrických školách, o hudbě,
o životě, smíchu a slzách, o tom, co nás Afrika
muže naučit. Večerem provede Zuzana Havlová.
(vstupné dobrovolné)
21. 2. v 16.00 HLOUPĚJŠÍ VYHRAJE – loutková
pohádka pro děti od 3 let. Hraje Pavel Vangeli.
(vstupné 70 Kč)

BŘEZEN 2015
10. 3. v 10.00 UMĚNÍ KOJIT – dopoledne pro maminky
14. 3. v 16.00 O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE – pohádka
(vstupné 70 Kč/osoba/dítě)
21. 3. v 16.00 POCHODEM ŤAP aneb jak se zvířátka
ze Zoo rozhodla vrátit domů – pohádka
(vstupné 70 Kč/osoba/dítě)
28. 3. v 16.00 O ZOUBKOVÉ VÍLE – pohádka
(vstupné 70 Kč/osoba/dítě)
31. 3. v 18.00 VELIKONOČNÍ DÍLNA – pletení pomlázek a velikonoční dekorace (cena 120 Kč)

SUCHDOLSKÉ

LISTY

1/2015
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si vás dovoluje pozvat
na výstavu

JAROSLAV

ŠERÝCH
akademický
malíř

Alšův kabinet
na suchdolské
radnici
Slavnostní zahájení
v neděli 22. února
od 18 hodin.

ilustrace z knihy Jacob a Wilhelm Grimmové, Pohádky, Odeon 1988

Výstava je přístupná
do konce března 2015
v pracovní době
na radnici:
po, st: 8.00–17.30
út, čt 7.00–15.30
pá 7.00–13.30
nebo po domluvě

www.facebook.com/praha.suchdol
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L ISTY

ZDARMA

Ceník inzerce

inzerce

platný od 1. 1. 2009

I. PLOŠNÁ INZERCE

INZERUJTE S NÁMI!
ČERNOBÍLÁ

1/1

1/2

1/4

1/8

176x255 mm

176x125 mm

86x125 mm

4000 Kč

2400 Kč

1500 Kč

900 Kč

2904 Kč

1815 Kč

1089 Kč

86x60 mm

včetně DPH 21 %
včetně DPH 21 %
KURZKURZ
YOGALATES
YOGALATES
KURZ
YOGALATES
= kombinace
Jógy a Pilates
= kombinace
Jógy a Pilates

4840 Kč

včetně DPH 21 %

včetně DPH 21 %

PŘI OPAKOVÁNÍ INZERCE
POSKYTUJEME SLEVY
Možnost dodatkové bary

= kombinace
JógyvaSuchdolských
Pilates
Pokud
máte
zájem o inzerci
listech, pište prosím
DODATKOVÁ BARVA ZA PŘÍPLATEK
20ženy
% 50+
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00 ženy 50+
na redakce@praha-suchdol.cz
kontaktujte
vedoucí knihovny Karolínu Tvarohovou.
KURZ YOGALATES
17:00 –nebo
18:00 ženy
50+
18:00 – 19:00
Jógy
a Pilates
Čtvrtky:
8.1.2015 – 26.3.2015
18:00
– 19:00
11 večerních lekcí: Kč 990,1/1= kombinace1/2
1/4
večerních lekcí: Kč 990,Čtvrtky: 8.1.2015 –1126.3.2015
Čtvrtky: 8.1.2015 – 26.3.2015

18:00 – 19:00

1/8

KURZ
YOGALATES
KURZ
YOGALATES
176x255
mm
176x125
mm
86x125 mm
KURZ
YOGALATES

11 večerních lekcí: Kč 990,18:00
– 19:00
17:00 – 18:00
ženy
50+
18:00 – 19:00
Úterky: 6.1.2015 – 24.3.2015
Úterky:
6.1.2015 – 24.3.2015
18:00
– 19:00
11 večerních lekcí:
990,18:00Kč– 19:00
večerních lekcí: Kč 990,Úterky: 6.1.2015 –1124.3.2015
Čtvrtky: 8.1.2015 – 26.3.2015
11 večerních lekcí: Kč 990,11 večerních lekcí: Kč 990,17:00 – 18:00 ženy 50+
17:00 – 18:00 ženy 50+
17:00 – 18:00 ženy 50+
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00
–
19:00
včetně
DPH
20
včetně
DPH
20
%
Úterky:%6.1.2015
– 24.3.2015
Čtvrtky: 8.1.2015 – 26.3.2015
18:00
– 19:00DPH 20 %
26.3.2015
11 večerních
lekcí:
Kč 990,11 večerníchČtvrtky:
lekcí: Kč8.1.2015
990,- –Čtvrtky:
8.1.2015 – 26.3.2015
11 večerních lekcí: Kč 990,11 večerních lekcí: Kč 990,18:00 – 19:00
18:00
– 19:00
Úterky: 6.1.2015 – 24.3.2015
18:00 – 19:00
24.3.2015
11 večerních Úterky:
lekcí: Kč6.1.2015
990,- – Úterky:
6.1.2015 – 24.3.2015
11 večerních lekcí: Kč 990,11
večerních
lekcí:
Kč 990,19:00 – 20:00
19:00 – 20:00
Čtvrtky: 8.1.2015 – 26.3.2015
19:00 – 20:00 Čtvrtky: 8.1.2015 – 26.3.2015
11 večerních lekcí: Kč 990,Čtvrtky: 8.1.201511–večerních
26.3.2015lekcí: Kč 990,11 večerních lekcí: Kč 990,-

86x60 mm

= kombinace
Jógy aJógy
Pilates
= kombinace
a Pilates
= kombinace
Jógy a Pilates
2880 Kč
3456 Kč

4800 Kč
5760 Kč

včetně

1800 Kč
2160 Kč

1080 Kč
1296 Kč

včetně DPH 20 %

KURZKURZ
POWERJÓGY
POWERJÓGY
KURZ POWERJÓGY

Umístění inzerátu na zadní straně příplatek 10 %

SLEVA PRO OPAKUJÍCÍ SE INZERCI
Tři po sobě jdoucí vydání: sleva 20 %
Slevu lzeKde:
uplatnit
při závazné
a včasných platbách.
Gymnastický
sál ZŠ M. objednávce
Alše, Praha 6- Suchdol
Gymnastický sál ZŠ M. Alše, Praha 6- Suchdol
19:00
– 20:00 Kde:
Objednávky: andreakjogapilates@seznam.cz
Při předčasném
ukončení
bude
rozdíl
dofakturován.
Objednávky:
Kde:
Gymnastický
sál andreakjogapilates@seznam.cz
ZŠ M. Alše,
Praha 6Suchdol
Čtvrtky:
8.1.2015
–
26.3.2015
Tel.:
739 840 030

KURZ POWERJÓGY

KURZKURZ
POWERJÓGY
POWERJÓGY
KURZ
POWERJÓGY
Tel.:
Objednávky:
andreakjogapilates@seznam.cz
11
večerních lekcí:
Kč 990,- 739 840 030
Tel.:

739 840 030

19:00 – 20:00
19:00
– 20:00
Čtvrtky: 8.1.2015
– 26.3.2015
19:00 – 20:00Gymnastický sál ZŠ M. Alše, Praha 6- Suchdol
Čtvrtky:
8.1.2015 –Kde:
26.3.2015
11 večerních lekcí:
Kč 990,Čtvrtky: 8.1.2015
– 26.3.2015
andreakjogapilates@seznam.cz
11 večerních lekcí: Objednávky:
Kč 990,11
večerních lekcí:
Kč 990,Tel.:
739 840
030

II. ŘÁDKOVÁ INZERCE

Kde:
Objednávky:
Tel.:

3 řádky na šířku sloupku – první tučně: 200 Kč
každý další řádek:
40 Kč
Inzerát „DARUJI“ 3 řádky zdarma

Gymnastický sál ZŠ M. Alše, Praha 6- Suchdol
Kde:
Gymnastický sál ZŠ M. Alše, Praha 6- Suchdol
andreakjogapilates@seznam.cz
Kde:
Gymnastický sál ZŠ M. Alše, Praha 6- Suchdol
Objednávky:
739
840 030 andreakjogapilates@seznam.cz
Objednávky: andreakjogapilates@seznam.cz
Tel.:
739 840 030
Tel.:
739 840 030

238 Kč včetně DPH
48 Kč včetně DPH

700 Kč za 10 týdnů!
Suchdolské náměstí 734/3
(zastávka: Internacionální)
Rodilí mluvčí

Redakční rada si vyhrazuje právo nepřijmout inzerát k uveřejnění.
Za zpracování plošného inzerátu podaného v neelektronické podobě je účtováno 100 Kč.
Poplatky za zpracování řádkové inzerce bude redakční rada řešit individuálně.
Podklady jsou přijímány v elektronické podobě (textový editor, pdf apod.).
Ceník byl odsouhlasen usnesením Rady MČ č. 97.13 ze dne 15. 12. 2008 a platí do odvolání.

www.logos-suchdol.cz
Proč nabízím cvičení SM systému?
Protože je účinnou prevencí vzniku:
•
•
•
•
•

degenerace páteře a velkých kloubů
chabého držení těla
skoliotického držení těla
těžkých poruch svalové balance
chybné koordinace chůze a běhu.

Pro koho je cvičení SM systému určené?
Pro Vás i Vaše děti, pro ty, kteří tráví většinu času
v sedě a pro sportovce s jednostranným zatížením těla.

Co je SM systém?

SM systém - Stabilizace a Mobilizace páteře
SM systém cvičení (zkratka sm znamená stabilizace a mobilizace – pevná a pohyblivá páteř) je metoda cvičení se
speciálním elastickým lanem, která Vás nebo Vaše dítě
naučí správně zapojovat svaly do spirálních řetězců.
Tato zřetězení vytváří v těle trakční sílu vzhůru, která
odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby, a tím
umožňuje jejich výživu, regeneraci i léčbu. Zvětšením
meziobratlového otvoru se zároveň zmenší tlak na nervový
kořen, způsobující vystřelující bolest do končetin. Páteř
se vyrovnává do střední linie.
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16 LEKCÍ

+ ELASTICKÉ LANKO: 1990,- Kč
Úterky 3. 2. – 26. 5. 2015,
19 – 20 hod.
Kde? ZŠ M. Alše, Gymnastický sál,
Praha 6 – Suchdol
Kdy?

Objednávky:

andreakjogapilates@seznam.cz
www.joga-a-pilates.com
Tel: 739 840 030

SUCHDOLSKÉ
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fotoknihy od 249 Kč
ONLINE
vyzvednutí

ZDARMA

objednávka
do 10 minut

www.powerprint.cz
Brandejsovo nám. 1219/1, Praha-Suchdol

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!

AKČNÍ
SLEVA

58 %

Budyňská 17/3a, Praha-Suchdol | mobil: 773 598 940
e-mail: info@damaokna.cz | www.damaokna.cz

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

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

ALOHA JÓGA

NOVÁ JÓGA V SUCHDOLE
n Jemná jóga, powerjóga, hathajóga
n příjemné prostředí malého sálu
n profesionální lektoři
n kvalitní podložky a pomůcky
n rezervační systém
n lekce pondělí – čtvrtek
Školicí středisko Státního veterinárního ústavu
Sídlištní 136/24, Suchdol (naproti tenisovému kurtu/hale ČZU)

Mgr. Lenka Lustigová | tel. 603 860 850
joga@alohajoga.cz | www.alohajoga.cz

www.praha-suchdol.cz

31

zveme Vás

SUCHDOLSKÝ MASOPUST
už v sobotu 14. února od 13 hodin

• mezi 13. a 14. hodinou v přízemí radnice
malování na obličej a strojení masek
• 14.00 hodin zahájení na Suchdolském náměstí,
převzetí vlády nad Suchdolem maškarami
• 14.30 průvod k Základní škole Mikoláše Alše
– 1. zastavení
• 15.00 průvod k Brandejsovu statku –
2. zastavení
• 15.40 průvod na zahradu Starosuchdolské
restaurace – 3. zastavení – vykoupení klíče
od maškar
• 16.20 odchod průvodu kolem Trojanova mlýna na
Holý Vrch – setkání s průvody z Roztok a Únětic
• 17.30 návrat do Starosuchdolské restaurace,
pokračování v masopustním veselí

Těšíme se, že masopustní průvod podpoříte tradičně krásnými maskami, hudebními nástroji,
řehtačkami, bubínky a dobrou náladou. Zajištěna autobusová doprava z Únětic od obecního úřadu
přes Suchdol na Dejvickou: odjezdy v 18.25 a 19.25 hodin. Změna programu vyhrazena.

i n zerce
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